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Bohaterski naród radziecki
deleguje swych najlepszych synów

na 11 Wszechzwiązkową Konferencję Obrońców Pokaju
Na terenie cy wielkich zakładów „Siewierochod"
w Jarosławiu.
Masowa kampania wyborcza odbypania wyboru delegatów na Wszech- wa się w kołchozach, ośrodkach ma.
związkową Konferencję Obrońców Po szynowo-ti·aktorowych i sowchozach.
Wraz z masami pracującymi, delegakoju.
tów na Wszechzwiązkową Konfe1·en.
Najle11szych swych JH"zed!>tawicit-1i cję Obrońców Pokoju wybierają radeleguje na Konferencję bohaterska
uczeni, artyści i lite1·aci.
klasa J"Ohotnicza ZSRR, 11ełniąca od dzieccy
Na delegatów wybrano m. in.;
3 miesięcy stachanowskie Warty Po- artystkę Jabłoczkinę, artystów
koju.
- Kiedro"7a, Tarasowa, Stiepanowa i
Robotnicy zakładów „Kalibr" po- wybitnych filmowców - Pyricwa i
wierzyli mandaty delegatów czoło~ Dowżenkę. Kompozytorzy stolicy rawym nowatorom produkcji - Miko- dzieckiej powierzy/i mandaty delegałajowi Rosyjskiemu i Włodzimierzo- tów znakomitym kompozytorom Chaczaturianowi,
wi Utkinowi. Robotnicy zakładów im. Sz(}stakowiczowj,
Mołotowa w Gorkim powierzyli man Glijerowi, Dunajewskiemu, Muradeli
i innym.
dat wybitnemu racjonalizatorowi
Kampania wyborcza delegatów na
komsomołkę,
Młodą
8-zkulewowi.
Konferencję
Wszechzwiązkową
Alinę Toporka II
przodownicę pracy trwa.
wą, wybrali na Konferencję robotm-1 Obro4ców Pokoju l\rnsKWA (PAP)

-

całego Związku Radzieckiego odbywa
się z niesłabnącą siłą masowa kam-

'PARTII ROBOTNICZE]
WK'i ŁK. POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
ORGAN.
.
.
ROK III (VI)

CZWARTEK, 5

Sprawa Korei

PAŹDZIERNIKA

1950 ROKU

Nr 274

na Konzisii Politvczn.ei .ONZ

-1

zapowiada
Minister ·Wyszyński
o
złożenie

wniosku

NOWY JORK !PAP). - W ponje
w Komisji Politycznej Zgro
madz.erJa Narodów Zjednoozonych
wznowiono dyskusję nad rezolucią
8 państw, mającą na celu prayozynienie się do tzw. „uregulowania"
wojny w Korei, na warunkach, podyktowanych prrzez interwentów adziałek

merykańskich.
Pierwsczy zaibrał głos prrzewodniWyczący delegacji radzieckiej który 00.emaskował jako
s.z.yński,
umyślne WY'Pacrz;anie faktów oświad
C'Z.en.ie delegata amerykańskiego Au
stina, który w dniu 30 Wl'Ześnia usiłował zr=cić na Związek Rad~ec
ki odpowied'Zialność za wydamenia

w KoreL

Wysz.yński ośwlad<."Lył, że,

jak to
stwierd7M Austin - wydarrzenia w
Korei są istotnie wyrzwaniem, r:zuconym Narodom Zjednocrronym. Na
leży jednak z.badać źródło tego \vy
zwania. Otóż źródłem tym jest odmowa wykonania pnez Stany Zjed
noczone por<numienia anglo-aimerykańsko-racbieckiego z 1945 r., potwierdzoneg-0 przez Radę Ministrów
Spraw Zagranicznych, a dotyczącego utworzenia zjednoczonej, niezależnej i demokratycmej Korei.
W ten sposób - powiedrl.iał Wypmedstawiciele USA już
szyński w latach 1946, 1947 i 1948 ~demon
strowałi. kierunek polityki izagranioz
nej Stanów Zjed~onych.
To wła~ni1:1 było wycz:waniem rrzuoonyun przez Struny Zjednoczone
podstawowym ruisadom pororumienia moskiewskiego.
Wy&yński wskazał na terror sto·
sowany przez klikę I.i Syn Mana
wobec elementów demokratyc.z.nych
podczas ~rów w Korei Połud
niowej w 1950 r., rz; pogwałceniem
wszystkich podsta\Vowych rz.asad de
mokratycmych i ośwJ.adceył, źe w
warunkach panującego wówczas ter
roru, wolne wYbory byly niemożli
we.
że Stany
Wyszyńskli stwier&ił,
Zjednoczone udzielały całkowitego
poparc:ira faszystowskiej klice I.li
Syn aviana 1 ośw.iadcrzył, że choć Ko
misja ONZ usiłowała „pmedstaW:ić
w jasnych kolorach" sytuację w Ko
rei Południowej, była jednak zmu·
M:<>na p:rz}'Mać, że klika Li Syn Ma
na stosowała terror wobec wszelldej opaeycji j gwałciła podstawowe
prawa demokraty<:tlllle.
ż-e ucisk
Wyszyński oświadceył,
i terror stosowane przez klikę Li
Syn Ma.na wywołały obecną wojnę
domową w ~orei. Wskaza~ on na-

Po

pokojowym uregulowaniu konfliktu

stępnie, że klika lisynmanowska uciskając naród w Korei Połud1110-

Stany

Zjednoczone

przedstawiły

· koreańskiego

legacje

chcą ignorować

prawo

wsizelkie
Odrzucając
próby pokojowego z.jednoczenia Ko
rei, klika lisynmanowska składała
iawrue oświadczenia. podżegające do
wojny i oznajmiała o swym zamiarze dokonania napaści na Koreę
W toku tych prrzygotoPółnocną.
wań, klika lisynmanowska us.iłówa
ła przygotować również „front weruch
tłumiąc krwawo
wnętnny"
partyzancki w Kore1 Południowej.
li.czne oWysczyński rzacytował
świadcrzenia i dokumentY., dowodzą
ce, że klika Li Syn l\lana w myśl
poleceń SwYCh mocoda.wców amerykańskich prowadziła zakrojone na
szeroki\ skalę i trwają{!e ponad rok
przygotowania. do dokonania napadu na Koreańską Republikę LudoreańC'Zykom.

wo-Demokra.tycmą.

Fakty te - powiedział Wyszyń
ski - są dobrze znane. lecz jeden
spośród nich wybija .się na pierwszy plan, a mianowicie: północni Ko
reańczycy znaleźli w archiwach kii
ki lisynmanowskiej mapę strategicz
n~ dającą pełny obraz planów agre
sji Południowych Koreańczyków na

Należy konteczpogwałci ły Kartę
nie położyć kres tej ignorancji w ~o
dejściu do faktów.
Nigdy dotychczas - oświadczył
Wyszyi'!ski - określenie agresji me
było

stosowane do wojny domowej.
zasady prawa międzynarodowego
i pra~tyki międzynarodowej zakaz.u.ją ingerencji z zewnątrz do wojny domowej. Mimo to niektóre de-

I

na

cześć

ZP Wim, Wiosny Ludów
Robotnicy 'ZJP.W

Gdańsk;im żegnali

Kobierzycko z okręgu zespołu PGR -

Kołaczkowo

po!ZID'clńskieg-0

-

złotych

im. Wiosny Lu- I

~~~zająz si:'~e;~1!1półza~~:ł:~ .

XXXIII roce.nicy
Re"!"'o~ucji Październikowej oraz II
św.iatowego Kongresu Obroń.ców Po
·
ko.111. .
Oddział I tych zakładów wyk()n:i.
dodatkowo do 6. 11. 6 tys. metrów
tkanin oraz 2.800 kg przędzy.
Oddział II ur.uchomi w paździer·
niku 12 dwójek kortowych. 11 tkaczy
tego oddziału zobowiązało się podnieść wydajność od 1 do 2 proc.
Oddział III da 2~100 kg przędzy
oraz 2.700 metrów tJca.nin Ponad
plan.
Oddział IV wykona dodatkowo
20.000 metrów tkanin. Majstrowa ce
rowalni ob. Pietrzak zobowiązała się
doszkolić cerowaczki n'ie wykonujące
baz.
Pracownicy oddziału V wyproduku
ją dodatkowo 2.300 kg przędzy.
Palacz z oddziału VI ob. Cbajt
biorąc przykład z doświadczeń Lidii
Korabielnikowej zobowiązał się zaoszczędzić 500 kg węgla dziennie. Od
dział ten wykona dodatkowo 1.500
kg przędzy oraz 2.300 m tkanin.
Oddział VIII da. 1.300 kg przęd21y
ponad plan.
Poza tym załoga im. Wiosny Lu.dów zobowiązała się upłynnić zbędcelu

uczczenia

Powszechny Dom Towarowy 1

Również i pracownicy łódzkiego
handlu uspołec.rznionego włą~a·ją się
do narastająeej rL dnia na d'Zlień fa.li zobowiązań, pod.ejmowanyeh dla
uczczenia 33 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Paźdmernikowe.i oraz Il
Swiatowego Kongresu Obrońców Po
koju.
Na odlbytym w ponil.edrziałek uro·
czystym czebraniu iza.ł'oga PDT podjęła izobowiąfl.ania, ll)ap.owi:ada]ące ob
nM:enie k~ów handlowych i podniesienie sprawności obsługi klientów. W uchwalonej przeiz pracowników PDT rezolucji cz.y'tamy m. innymi:
„Doskonale zdajemy sobie sprawę
rt. tego, że każde nasze osiągnięcie na
odcinku gospodarazym podnosi poOjczyizny i
tęgę obronną na~ej
wrimacnia międeynall'odowe siły oboizu pokoju. Dlatego też, wlącza•j ąc
się do tej olbrzymiej fai1i entu~jae
mu, który ogarnął całą klasę robotIOdczą Łodrzi i kraju, w odipo'Wied~i
na apel huty „Pokój" llobowiąrz:ujemy się oprócz podjętych już izobowiąa:ań

długofalowych

obnliżyć

koszty handlowe
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)

do Czynu

Październikowego

deklaruiqc przekroczenie nowych norm

KATOWICE (PAP) - W licz- wiązania przekroczenia nowych norr11
nych kopalniach gómicy, doku- górnicy kop. „KATOWICE", gdziia
mentując swą. radość z wprowa- już w godzinach rannych zło żono 135
dzenia nowego systemu norm i z obowiązań.
I
płac, występują z nowymi zoboCzołowy górnik polsld, rębacz chod
wiązaniami produkcyjnymi i włą nikowy Wiktor Markiewka, posta·
ezają się masowo d-0 czynu dla nowił dla uczczenia rocznicy wielkieuczczenia 33 rocz.nicy Rewolucji go zwycięstwa pa ździernikowego zreSocjalistycznej i II światowego alizować normę produkcyjną w 35(
Kongresu Pokoju.
procentach.
W kopalni „EMINENCJA" kilkuZ wielu innych kopalni napływają
dziesięciu górników podjęło zobowią meldunki o podjętych przez górni ków
zanie zwiększenia wydajności pra·iy zobowią~niach produkcyjnych dla
i zadeklarowało przekl·oczenie no- uczczenia wielkiej rocznicy.
wych no;rm od 15 do 35 proc.
W kopalni im. J. STALINA 18 gór
niczych zespołów produkcyjnych, postanowiło dla uczczenia 33 rocznicy
Dnia 5 października o godz 17
Wielkiej Rewolucji Październikowej
w świetlicy RSW „Prasa" przy ul.
i II światowego Kongresu Pokoju
Zwirki 17 odbędzie się narada korealizować swe zadania produkcyjne
respondentów „Głosu Robotniczew 110 proc.
go" z terenu Łodzi.
Górnicy kop. „SOśNICA1' już do
Wrześniowy plan
godz. 10 rano w poniedmałek .t.łożyli
Porządek dzienny:
160 zobowiązań, w 1-.-tózych postanaInformacje polityczne.
1.
wiają wysoko pTzekroczyć nowe nor2. Omówienie nadesłanych koremy. M. in. rębacz chodnikowy, Józef
spon~encji oraz nakreślenie plawykonany 100 proc. Dobrowolski, zobowią zał się wykona5
pracy na mies. październik.
nu
200 proc. nowej normy.
3. Dy~kusja.
WARSZAWA (PAP). _..: We wm~
Masowo również podejmują zob?·
śniu br. przemysł węglowy wykonał
plan wydobycia węgla w 100 proc.
f(OMIJNlf(
Przeciętne vzydobycie w dniu roboDnia 8 października br. o godzinie 10, w sali „Melodram"
czym było o 17 tys. ton wy2f:Jz.e, n:iż
we wrrześniu ub. r., rz.aś wydajność w gmachu ORZZ w Łodzi, ul. Traugutta Nr 18, odbędzie się
pracy na dniówkę o 30 kg wyrisrza
niż w sie?!pii:U rb'.
We wnześniu rb. najlepS!Ze wyniWszyscy delegaci i zaproszeni goście są proszeni o punkki osiągnęły Zabrslde i Ry:bniclde '

I

o

od·

ro. in.: minister Rol-

* • *

uczestnlików wyciecrz:ki do
Związku Radzieckiego rllD.ajdują się
wybitni pmodownicy pracy PGR,
chlewbrygadziści.
traktorzyści.
mistrze, oborowi, dojarki. owczarze,
kierownicy 7,CSpOłów i inni, którzy
swoją wydajną i twórczą pracą prrzy
do rz;agospodarowan1a
czynńają się
swoich weo'l'owych, socjalistycznych
gospodarstw rolnych. Pragną oni na
uczyć się jeszcze lepiej gospodarować, jadą po wzory i naukę do sa·
mego jeJ źródła - do radzieckich
Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Nowy konkur~ ,,Głosu''
z

naqr(łdan1i

wydobycia

Komunikat

węgla

w

Jedllie do Związku Radzieck!iego
ob. Jaeakowa, była robotnica rolna,
Zarrządu
pmewodnicząc.a
ob'ecnie
Zawodowego
Zwiąrzku
Głównego
Pracowników RolIIWtwa, która chce
się rzapować ri:e zdoqyooami socjalnymi radzieckich robotników rol- ·
nych. Jedrz;ie z nią chlewmistrz ze·

~
._______________________.._.__________________________
- patrz str. 4

w

ciągu paźdiziernika

Górnicy włączają się masowo

os:w.zędnej

· Ouracza
z. 1m.

nictwa i RR - ob. Dąb-Kocioł
i kierownik Wydrziału Rolnego KC
PZPR - tow. PSILczółkowski. W pożegnaniu WiZiął również udrział radca Ambasady Związku Radrrieckiego - Zaikin.
Wśród

Dzięki

gospodarce, dzięki Większej wydaj·
ności, da.my Państwu okpło -30,5 miliona złotYch. Robotnicy nasi postanowil'i pracować metodą Lid.ii Korabielnikowej, u®raiwn:i'~ swą pra-

e okrę
ob. Mairc:in
ski, prrz:odownik pracy, odznaczony Adamski 1Zdobya: tytuł prrz:odownika
orderem „&tandar Piracy" II klasy, pracy Ila sprawne i szybkie prrzepro
który wykonuje prz€ciętnie 305 pro- wadzenie sprrzętu zboża w ceasie cę, pogłębić WiSpółm<wodndctwo.
cent normy. Pl'owadzona praez nie- :miw.
W wyci€ctZCe do Zwli.~ku Radziec ~PO
go chlewnfa stawiana jest innym ZG
kięgo Morą udtiał słynni tr~orrzywrzór racjonalnej hocfowli.
----~
Spośród innych ucrzestników wy· ści PGR - ąb. Magdalena Fłgm-, rz .
cieazki wyu-oonia się energicrmy kie okręgu PGR Gdańsk i Stefan Mar„Od dawna już nUl'towała naszą rz,a
rownrlk zespołu PGR - Głosków e czak tz: okręgu PGR - Opole, oboje
ucrzozeniu czynem 33
okręgu warszawskiego - ob. Maria odznace.eni orderem „Sztanda.r Pra- łogę myśl
RoC211li.cy Wdelkiaj Rewolucji Paź
Rak, robotnica rolna, odznaczająca cy".
Inny jadący rz: nimi w jednej gru- dziernik:owej - pisze korespondent
się wybitn1e izdolnościarni organizacyjnymi. Wysłana na naukę do Cen pie robotnik rolny ob. F,eliks Kas.z.- tz: ZPDz. im. nuracrui, tow, Boruch
tralncj Szkoły Administracji Rol- kowiak z izespołu PGR Lubliniecko - Daliśmy temu wyraz na llebrarn.u,
nej w Elblągu była jedną z najlep- na Ziemi Lubuskiej jest brygadrzi- na którym spontanicznie podjęliśmy
SIZYch słuchac.zy tej szkoły i egiza- stą owcoo·m i - pmodowni:k.iem pra rz:obowaąe.an:ia produkcyjne. Wiele
cy, który dllięlci t<roskliwej pielęgna PTacownic prasy konfekcyjnej ora~
min końcowy rz:dała rz: I lokatą.
W nagrodę iza po.stępy w nauce cji owiec uzyskuje pnzeciętnie , ok. overlod'ków postanowiło zwiększyc
o 25 proc. WYkona.nde swych baz aCentralny Zamąd PGR awansował 5 kg wełny od jednej owcy.
Kaszkowi.ak posiada obecnie w kordowych. Pra-0ownicy wykończa.1ją na kierownika rz:espołu.
ni dadzą w bieżącym miesiącu 10
Jadący rz nią brygadrzJista polowy swoje; owczarni 473 owce.
tysięcy sztuk konfekcji ponad plan.
.-------------------------Cala. załoga. postanow:iił:a wykona.c
pła.n roomy ilościowy i wartościowy

czow.
Na Dworcu

Październikowej.

ne remanenty na. sumę. 31 milionów
złotych oraz podnieść odsetek pro·
dukcji primy z 86 do 87 proc. Zało
ga zakładów zaoszczędzi oraz da do
datkową produkcję do dnia 6 listopada wartości ponad 68 milionów

o '7 ' dni wcześniej, niż zobowiązała.
się w Czynie 1-Ma.jowym, tj, do 23
października.

Do wszystkich fabryk, do wszystkich oddziałów dociera wezwanie huty „Pokój". Wszęd.2ie na uroczystych zebraniach robotnicy podejmują czyn, zainicjowany przez Jiutników, przykładają swą
cegiełkę do budowy potężnego gmachu Planu 6-let.niego. Dają w ten
sposób wyraz swym gorącym uczuciom dla Związku Radzieckiego,
zrozumieniu ogromnej wagi i znaczenia Wielkiej Rewoluoji Paźd-iłer
nikowej, dzięki której naród polski dwukrotnie uzyskał niepodle-

·Radzieckiego'

łó<bkiego ob. Stanisław Kórzeniow- gu

Październikowej

i li Światowego Kongresu Pokoju

Wycieczka 100 przodowników pracy zPGR-ów

jEiŻdŻającycb

niew, rektor Akademii Nauk Społecz
nych przy KC WKP(b) prof. Nadto~
czejew oraz wielu profesorów Akademii, rektor Wyższej Szkoły Partyjnej
jrzy KC .WKP(b) MihTonow, p1·acow
nicy Instytutu Słowianoznawstwa
Akademii Nauk ZSRR oraz pl'zedstawiciele radzieckiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych - Krasilnikow
i Buszujew
Przyjęcie upłynęło w niezwykle
serdecznej atJllosferze.

e
n
·.
produkcy
33 rocznicy Wielkiej Rewolucji

ZPW im. Niedzielskiego

spolu PGR -

w Ambasadzie RP w Moskwie

napływaj~ zobowiązania

Armia L~dowa walczy zaciekle

Związku

przy;ęciu

MOSKWA (PAP) - Dnia ·2 bm.
ch.arge d'afiaires Rz.eczyPospolitej
nych nie zawierają nic co dawałoby Polskiej w Moskwie - Zambrowicz.
jakiekolwiek podstawy do uznania - wydał przyjęcie z okazji pobytu w
w drodze interpretacji - wojny do Moskwie delegacji polskich historyk'ów marksizmu z kierownikiem Wy.-.10wej za agresję.
Zajścia w Korei powiedział Wy- działu Historii Partii przy KC PZPR
to wojna domowa. lecz - tow. Daniszewskim na czele.
szyńslti ingerencja. Stanów Zj.ednoczon~ch . Na. przyjęcie prz~byli najwybitni~j
przekształciła. ten kon~hkt w WOJ?ę s1 h1st~~·ycy radzieccy, członkowie
innego rodzaJu. z chwilą gdy. U:SA j Akadem11 N~uk Z~R1:ł- Grekow,uUdalcow, Tarle i Druzymn, prof. - orsz.(Dalszy ciąg na str. 2-eJ)

opisaniu tej ma
py, WyStLyńsiki oświadczył, że fakty
te dowo&zą kto jest N.eczywistym
winowajcą i dementują w całej peł
o
oświadczenie Amerykanów
ni
tym, że to Północna Ko1·ea rzekomo
głość
ponosi winę za „agresję".
-----------------------------

WA':BSZAWA (PAP). - 3 bm„ w
go&zmach rar.inych wyaechała do
Związku Rad.?Jieokiego 100-osobowa
wyciece.ka robotników rolnych prrodowników preoy. która w czasie 4-tygodJniowego pobytu w ZSRR
rzapoma się rz osiągnięciami i do·
św.iiadcrzeniaani radzieckich Panstwowyoh GosPodarstw Rolnych. Wyciectnkę prowad!zi wicem:iinister Rolnictwa i Reform Rolnych - Tka-

na

mię

Ni~przeru;aną lalą

Koreę Północną.
Po szczegółowym

do

--~-

Delegacja polskich historyków marksizmu

fałszywy obraz. przebiegu wydarzeń dzyna!odowe.
wej przygotowywała je<lnocześnie i to wypaczenie faktów doprowadzi
Wyszyński zaznaczył, że rozdziapmeciwko północnym Ko- ło do tego, że różne organa ONZ ły 6 i 7 Karty· Narodów Zjednoczoagresję

Na dzień tej uroceystej i wielkiej
rooon:icy, robotnicy łódzcy przygoto
wują w-?paniały pod.arek w postaci
zrealizowanych zobowiązań, które
w~ogacą naszą gospodarkę narodową nowymi setkami milionów zło
z nacieraiqcymi woiskami amerykańskimi tych,·
-wyg~odat<twanY'ch drogą
wydajności i wmiożepodniesienia
inne
wiele
oraz
amerykańskich
PEKIN (P.AIP), - We wtorkowym gów
.
rua OS2c.rzędności
komuni!kac:ie wieczornym dowódz- go sprrzętu wojennego.
Co d~ień napływają z terenu Ło
„
NIE USTAJĄ
two nącr.elne koxeańskiej Armii Lu
dzi nowe zobowjlVUIJl'ia załóg fabryBARBARZYŃSKIE NALOTY
dowej podało, że jednostki Armii
cznych
NA MIĄ.STA KOREAŃSKIE
Ludowej prowadrzRy na wsizystkich
Jak dona~ e
PEKIN (l'AP). :frontaoh rzaoiekłe wf!.]kl rz: nacierają
Phenjan, lotnictwo amerykańskie w
cym nieprzyjacielem.
W rejonie Seulu jednostki Armii dalsizy:m ciągu w barbamyński spoLudowej powstmymały ofensywę sób niwc.rzy miasta Korei.
Ponad 30 bombbwców dokonało
Oto co piscze nam o czynie r-0botnieprzyjaciela, który usiłował pNer
nalotu na miasto ników ZPW im. Niedzielskiego nascz
wać linie obronne Arni.id Ludowej i barba!I'rlyńsldego
Hamhyn, zraucając ponad 600 bomb korespondent, tow. Łukaszewicz:
rz:adaly mu duże straty.
Cała rz:ałoga wyległa na podwórze
Dnia 2 października oddziały Ar- 1'.>UI!Zących i rzapal-ających. Setki komii Ludowej silnym kontratakiem biet. dzieci i staxców eginęło lub od fabryczne. Zainstalowane głośniki
odrzuciły nieprrzyjadela, który usi- niosło rany. ..Zburzono instytut eko- transmitowały prrz;emówien:ia prrzełował rozw.inąć natarcie n'<\ północ nomicrzny, sikołę średnią orari: szko- wodniCT:ącego rady i dy;rektora na·
od Seulu. W wa•l kach tych oddzia- łę podstawową, jak również dziesiąt s.zych rz:aikładów oraf4_ wystąpienia
pNodowni.ków pracy, 'któmy składa
ły A:ranti Ludowej misrtcrz:yły 5 czol ki domów mieszkalnych.
li uroczyste ~b.owiąza.nia. Zebralllie
przeobraiziło się w potężną maniledoświadczenia I nau~•ę
stacji: na cześć Związku Radzieckie
go, Tow. Sła.lina. i Tow. Bieruta,
Każde wystą'P'ienie rz:ałoga witała bu
rizliwymi i gorącymi ok.laskami. Bo
też ogromne rz:naozen:ie :madą dła na
srzych ookład6w rz:oboW!iąrzania, podjęte na cześć 33 rocznicy Rewolucji
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wtrąciły ,się przemocą, by dopomóe bezprawnej interwencji USA w Ko
reakcjomstom cenionym przez. impe rei oraz do usprawiedliwienia dal„
szej okupacji Korei przez wolska
~ialistów amerykańskich. ·
Wyszyński wskazał' dalej, że u- amerykańskie.
W konkluzji Wyszyński stwier·
chwały Rady Bezpieczeństwa z ~~
i 27 czerwca, oraz z 27 lipca, powzi.ę dził, że delegacja radziecka będzie
te z wyrażt'lym pogwałceniem posta głosowała przeciwko rezolucji I
nowień Karty Narodów Zjednoc~o- państw, będącej absolutnie nie do
nych były po prostu próbami zaslo- przyjęcia.. DelegMlja. radziecka pned
może by6
nięcia. pa.rawa~em ONZ haniebnej stawi własną rezolucję, interwencji Stanów Zjednoczonych łącznie z innymi delegacjami.
Wyszyński dodał, że delegacja ra
w Korei. Po to, by prżeprowadzić
ten manewr, Stany Zjednoczone wY dziecka przedstawi także rezolucję,
nacisk na zależne od nich proponującą, by Zgromadzenie Na
warły
pod względem gospodarczym kraje, rodów Zjednoczonych zaleciło poło
oświadczając, że jeśli kraje te nie żenie kresu naruszaniom Konwenpoprą bezprawnej decyzji „Narodów cji Haskiej znajdującym swój wy•
Zjednoczonych" w S·praw.ie Korei, to raz w okrutnym bombardowaniu oi. twartych miast.
przestaną otrzymywać fundusze
Wyszyński oświadczył, źe delegadostawy przewidziane w planie Mar
cja radziecka bQdzie się domagała
shalla.
8 ~·ozwiązania Koreańskiej Komisji
Wyszyński dodał, że rezolucja
państw przedstawiona Komlsjl Poli ONZ ponieważ Komisja ta nie wytyciz.nej do rozpatrzenia· gwałci wy- konała swych obowiązków i nogwał
rainie Kartę Narodów Zjednoozo- 1ciła Kartę Narodów Zjednoczonych.

do Swiatowego przygotowania do Kongresu w kra- ruch krępuje im ręce. I dlatego boP.ITZygotowani·a
Na całym śwlećie, we wsriystkich
krajach trwają przygotowania do Kongresu Obrońców Pokoju są rów jach kapitalistyC211ych. We Francji, jownicy o_J>Gkój ą ~ krajach kaII Swiatowego Kongresu Obrońców nież w pełnym toku w Chinach Lu- gdzie pod Apelem Sztokholmskim pitalistycznych przedmiotem wście
Pokoju. Wiadomości rz WStZystkirh dowych orae. w krajach demokracji ' mala.zlo się ponad 15 milionów pod kłej nagonki. Celu.ją w tym prawikrajów wska'Zują na olbl'!Zymie rzna- ludowej. iDziś już pod Apelem pisów, trwa ostra. walka ludu fran- cowi przywódcy socjaldemokracji:
Deakin, Saragat,
czenie, jakie narody praywiązują do Sztokholmskim 1Znalazły się podpisy cuskicgo przeciwko przygotowaniom Moch, Bev.in,
nazwisik.a
II $wiatowego Kongresu Obrońców 138 milionów Chińczyków. Chińskl wojennym, przeciwko zaprzęganiu Spaek, Schumacher Komitet Obrońców Pokoju podał, że Francji w rydwa111 agresywnej po-, tych lud!Z.i są ściśle ilWią'Zane z prn-y
Pokoju.
Na pierwszy plan wybijają się w najbliższym C'l.as:ie cyfra ta wzro- Utyki USA.
gotowaniami do wojny impeffali
W całym kraju odbywają się ma- stycznej. Ich po<łpisy enajdują się
PlZYfotowania w Związku Ralb.il'c- śnie do 200 milionów.
Polskie społeczeństwo przygoto- sowe rzebrania, na których bojow· pod decyrzją wskrrzes'lenia Wehrklm, gdzie pod Apelem Sztokholm·
skim złmono ponad 115 milionów wuje się do II Swiatowego Kongre- nicy 0 pokój omawiają zagadnienia machtu, pod uchwałami o tworrzepodpisów. Akcja. pokojowa ludzi ra su Obrońców Pokoju, podejmując rz;wiązane e. praygotowaniam.i do niu fascystowskich bojówek, obozobowiązania. produkcyjne II Swiatowego Kongresu Obrońców zów koncentracyjnych dla demokra
dzieckich nie ograni<l2Yła się do liczne
zagadnienie tów, o aresztowaniu i wysiedlaniu
omaw1aJą
skła.da.nia podpisów. Każdy podpis dla uczczenia roczniiey Wielkiej Re- Pokoju,
poparty był zobowiązaniami produk wolucji Październikowej oraz Kon- wzmożenia walki przeciwko mądo obrońców pokoju.
Labour.zystowscy bonzowie niejecyjnymi. Każdemu podpisowi towa.- gresu. Widzi ooo bowiem słusznie wi, który idąc na pasku amerykań
rzyszyły tMY węgla, metry tkanin, zwią.żek między tymi oboma. wyda- skich imperialistów prowadzi poli- dnokrotnie dawali wyraz s·w ej nienawiści do ruchu obrońców pokoju.
kwintale zboża wyprodukowane po· rzęnfami. 33 lata temu powstawało tykę zgubną dla F,rancji.
Naród włoski donosi o 16 milio- I dlatego decyzja Ja•bourzystowskiedo życia w wyniku zwycięskiej re·
nad plan.
. ·16 października rozpocznie się w wolucji państwo, które od pierwszej nach zebranych podpisów, nlemiec· go mądu Wielkiej Brytanii, odma!Moskwie II W~echzwią!Zkowa Kon chwili niezłomnie i konsekwentnie ki o 20 miliooach, co oznacza, że co wiającego wjz wga2'.dowych człon
Organizacyjnego
Komitetu
ferencja Obrońców Pokoju. W ca- prowadzi politykę utrwalania poko- trzeci Niemiec potępia użycie broni kom
mającego odbyć się na
łym kraju odbywają się wybory de ju i współpracy między narodami. atomowej, potępia zbrodniamy wo- Kongresu,
lega tów na Konferencję. Zbiegają Dziś narody radmeckie kroczą w a- jennych. Nawet tam, gd~e sroży się terenie Wielkiej Brytanii, nikogo
jak np. w nie rzaskoczyła. Obrońcy pokoju z.rosię one rz. historyC<Łnymi uchwałami "iangardzie ruchu w obronie poko- najokrutniejszy terror,
o budowie gigantycrmych kanałów, JU, a imię Wielkiero STALINA nie- Grecji, Jugosławii CtLY Hisrzparni:i zumieli ją jako dowód strachu
elektrow.ni, rzapór wodnych. Twór- rozerwalnie zwią.za.ne jest z walką, frankistowskiej ruch w obronie po- pNed ich potężnym ruchem, jako
czy i pokojowy entuzjarzm ludzi ra- ja.ką. ludzkość pod jego pNewodnic· koju rozwija się; w krajach tych dowód rzupelnego podporządkowa
dziecldch, ich wola powstraymaniia twem prttwadzi o wy~rącenie broni nielegalnie !lebrano już setkii tysię- nia· się rządu brytyjskiego dyrekty„
wom ame-rykań~iego Departamen- _GENEWA (PAP) - Jak donoszą z1m:m i zrealizowanie międzyna.rod<>-'
cy podpfoów.
rzJlliodniooe; ręki agresorów !lnajdz.ie z ręki agresorom.
z. Puyża, - w zwi~zku z V roez.nicą wej jedności zwiqzkowej.
5 milionów Japończyków, młmo tu Stanu.
pełny wył'arz na Konferencji.
1 Coraz większej siły nabierają
podpisało
terroru Mac Arthura.
Po ?~ówieniu za~adniczyc~ po.
Łudzlt slę labounysiowscy wyko· powstania śFZZ sekretarz generalny
Apel. 2,5 miliona. obywateli amery- nawcY. amerykań$klcb dyrektyw, są Louis Saillant udziellł wywiadu „Hu. s,tanowrni:i statutu Satl!ant nap1ętno.
kańskich, mimo groŁby utraty pra- dząc, że są w stanie przy pomocy manite", w którym oświadczył m. in.: wał h~mebny rozłam, dokonany. w
slyczmu 1949 roku przez Deak1na,
.
.
.
śF
cy, procesu, więzhinia. wyp~wiedzia szykan wfaowych, zahamować dal. ZZ opi.era3ąc. się na ~aszym sta~ Citrey'a i Ku persa, stwierdzając, że
ło się przeciwko wojnie, za pokojem, szy rozwój ruchu w obronie pokoju. Ruch ten, wyrastający z najlstot tucie od. 5 lat, mimo haniebnego roz rozłam ten nie zdołał osłabić śFZZ
za solida.mością z obozem pokoju.
Sf.ilJant podkreślił w zakończeni~
Z Finlandii, z Kolumbii, z Austra niejszego dążenia ludzkości, jest do- łamu, dokonirnego 1Jt'Zez agentów imIii, z Aust.rii, z Brazylii, z Portuga- statecznie silny, by przełamać ws'Zel perializmu, liczy obecnie 78:000.000 konic:czność jedności akcji pracują.
lii, z Bunny donoszą o wiecach, kon kle przeezkody na drodze swero ro~ członków we wszystkich krajach,. pod cych w walce o pokój, przeciwko pod
żcga< 1.c.m wojennym, w walce o reali
PRAGA (PAP). - Komitet orga- :istnieje „żadna siła mogąca izabro· ferencjach, kongresach obrońców po woju, na. drodze wYkonania swego czas gdy w l'Oku 1945 liczyła 65 miln.
koju, na których miliony ucrwiwych historyosnego zadania - niedopusz-, .R;asa i·obotnicza odniosła podwójne zację pol'ltu1at6w robotniczych, przenirzlacyjny II Swiatowego Kongresu nić odb'ycfa Kongresu".
i:w:;cięstwo - zwycięstwo nad faszy. ciwko clę<iarom wyścigu zbrojeń.
czenia do nowej wojny.
Komitet organi~cyjny podkreśla ludzi wypowiedu.iały się pl"Zeciwko
Obrońców Pokoju w wydanym kojak
rz.a
amerykańskim agresorom,
munikacie protestuje przeciwko de· wspaniałe przygotowanie do II Swia najenergiczniejszym pmeciwstawjetowego Kongresu Obrońców Pokobudownictwo wyzwala twórcze siły na rodu
niem się rzbrodniczym planom amecyrzji wła<lrz brytyjskich, !labrania- ju na całym świecie.
Komitet postahOwił kontynuować rykańskich głosicieli wojny atQ!IlQjitcej sekretaraowi generalnemu Sta
pokonania wej. We wszystkich kl'ajach akcja
w kierunku
łego Komitetu Obrońców Pokoju wysiłki
Jean Laffittowi oraz członkom ko- wszelkich trudności, jakie mogłyby rzibierania podpisów i pNygotowan"ia
n\.itetu organfaacyjnego II ~wiato-1 wyniknąć w organizowaniu II Swia do Swiatowego Kongresu Pokoju
,wego Kongresu Obrońców Pokoju towego Kongresu w Wielkiej Bryta Jl'!'IZebiega pod hasłem: „Ręce preCfl
od Korei", pl"Zy masowym potępia·
wstępu na terytorium Wielkiej Bry nii w WJ2naczonym terminie.
· Komitet orga.niza.cyjny a.peluje do niu amerykańskich agresorów.
~nii.
WARSZAW A (PAP) - W szesna- na tym, że robotnicy .kontrolują jeden pomnożyć bogactwo i kulturo swojtj
Partie komuni\Styetrine i robotn"iCil.e
Komitet organrirzacyjny przyjął do wszystkich przyja.clół pokoju na ca
wymiany listów łym świecie, aby przeciwsta.wili się oraz organirz;acje rz.wiąZJkowe, wcho- stym dniu obrad I ogólnopolskiej ko d1·ugiego, sprawdzają jak wykonana u]\ochanej ojczyzny".
wiadomości fakt
W czasie narady zabrał również
prizedstawicielami ąngiel- mniejszości, usiłującej wykorzystać dzące w skład SWiatowej Federacji i·espondencyjnej narady korabielni- jest produkcja poszciególnych opemiędzy
głos, naczelny dyrektor Państwowych
skiego ruchu pokoju a premierem napif:tą sytuację międzYnairodową w Związków Zawodow~h, wydatnie kowców, toczącej się na łamach racji i czy nie ma braków.
Drugim ważnym .warunkiem, bez Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego
Attlee, który zmuszony był oświad- celu stlumi~nia. głosu narodów, WY· pomagają obrońcom pokOlju w przy „SZTANDARU MŁODYCH!', zabragotowaniach do II Kongresu, poma-1 ła głos inicjatorka kompleksowej osz- którego nie można. mówić o komplek· im. Wojska Polskiego w Łodzi _ Mi
czyć na piSmie, iż w jego kraju nie stępujących przeciwko wojnie.
gają im w wypracowaniu nowych czędności - brygadzistka moskiew- sowe.i oszczędności, są. wysokie kwali chał Malczyński stwierdzając, że w
rz;adań, jakie nakładają na nich wy- sklej fabryki obuwia „Komuna. Pa. fikacje naszych robotników. Opano- przemyśle dz;iewiarskim można WJ>.tO
wali oni przodującą technikę w kół- wadzić kompleksową. oszćzęclność. Wo
ryska" - Lidia Korahielnikowa.
'
padki na św.ieC'ie.
Korabielnikowa przesłała pozdro- kach technicznych, w szkołach sta- zwal on wsz~st"k\c\\ d"L'.e-w\e.n':f, li<:>
Zgodnie tz: uchwałami praskimi bo
J?Odj,ęcia ape1u Ko+apielnj~QW~i w
jownicy o pokój domagają się re- wienia uczestnikom narady, życząc chanowskich i znają cacy proces
·
' swoich fabrykach.
dukcji wszelkich rtbrojeń,' żądają 'Za· uowych sukcesów w pracy i w budo- brycznej p1·odukcji obuwia.
·c·w · ~ ~
Socjalistyczne budo"".'llictwo - wie1
kazania wszelkkh form propagandy wie zrębów socjalizmu. Dz.ieląc się
swymi doświadczeniami Korabielni- ka idea Lenina-Stalina wyzwala w
wojennej.
~iejmyć ilość pracowników nie(Dalszy ciąg ze str. 1-ej)
Podpalacze świata, którzy począt· kowa oświadczyła m. in.: „J{omplek- ludziach 1·adzieckieh wciąż n&we
z 6,28 do 5,5 proc. Utwo.!'2onych operatywnych tak, aby ich stosunek kowo w swojej propagand2ie stara- iiową ostcze.dność materiału otrzymu- twórcze siły - oświadczyła dalej Ko
izostanie również IO brygad wzoro- do sprzedawców wynosił 1 do 1. Od- li się świadomie umniejsz:iić znacie- jrmy przede wszystkim w wyniku do rabielnikowa. - Pracujemy dla sie.
wej obsługi klientów. Zobowiązuje dział inwestycji izobowiąz.uje się wy nie ruchu w obronie pakoju, d'l.iś kłlldnej znajomości procesów produk. bie;- dla swojego, socjalistycznego
obrońców pokoju
my się wzmóc nas:u\ pra.cę na tere- konać roozny plan sieci do dnia. 15 izdają sobie doskonale sprawę, że cji. Zorganizowaliśmy w naszej bry- państwa - a. nie dla kaP'italistów.
października., a do 15 grudnia pod· ten eorganirzowany, ogólnoświatowy gadzie tzw. samokontrole. Polega ona Dlatego człowiek radziecki stara sit
nie koła TPPR."
Dziennik
MOS KW A (PAP)
sklepów do
ilość
wyższyć ogólną.
informacje
zamieścił
„Iz.wiestia"
310. Do dnia 15 listopada br. odda·
TASS z Wąr~zawy o konferencji
j ne zostaną do użytku sklepy hali tar
rząd odrzucił słuszne żądania
która odbyła się
obrońców pokoju,
.
gowej.
przed parn dniami w stolicy.
postano\VlMHD
zakładowa
Rada
Z wielkim enttl2ja'lJ'Ilem podejmo
Dziennik podkreśla, że konferencja
wała załoga MHD (Artykuły Przemy ła otworzyć przedinkole dla 200 dzie
warszawska zamanifestowała jednoić
dla uczczenia ci i żłobek dla 50 oraz wspólnie z
słowe) zobowiązania
Li:i~ Kobiet i ZMP zorganizuje świe
społeczeństwa stolicy Polski Ludowej
33 rocznicy Wielkiej Rewolucji.
w wa.lee o pokój.
Postanov.riono przyspieszyć o Z7 tlic'ę dla pracowników MHD.
Poza wymienłonym:i już zobowią~
proc. cykl obrotu towarowego :w Po
Konferencja pnekształciła st~ w
równaniu z sierpniem) upłynniając zaniamb, \?odjętych rzostało wiele inwdz·lęczności i miłości
zwlą,zku z tym, zgodnie z zapowle- miał strajk, jakiego nie znała do. manlrestację
aust~ac
Rząd
(PAP),
WIEDEN
pos'lczególne
prrze©
dywidualnych
w ten spm1ób do· końca. roku rezet'·
ludności Warszawy do Związku Racałej
terenie
na
konferencji,
d-.ią
robotKlasa
Austria.
tychczas
wysurtlęte
postulaty
odrzucił
ki
wy towarowe ha ogólną sumę 585 sklepy m:lejskiego handiu. Ich pełna
dzieekiero - ostoi pokoju na całym
miln. zł, Oprócrz tego pNez wprowa realizacja pTzysporrzy naszej gospo- pJ1Zez ogólnoaustriack11> konfereno-Ję Austrii rozpoczął się wczoraj strajk nicza Austrii niie ma dłu~ej ~amiant śwlede ·i do Chorążego pokoju - Geawanturniczej polityki!
być ofiarą
dzenie - jak najdalej idących oszC'lęd darce na·rodowe~i nowe wielomlliono· członków rad zakladowyoh w spra· powszechny,
nerałlaslmusa Stalina.
wie uchylenia krzywdzącego robot•
Z całe; Austrii beiz pnel.'WY n11- gospodarczej mądu •
ności, !l<lrówno w biurach, jak i na wę sumy oszczędnościl, pl."2yC2yni slę
pływają wiadomości, świadczące, iż
tet.
lub
płac,
i
cen
układu
ników
I
handlu
techniki
usprawnieni.a.
do
terenie posrzczególnych sklepów, zaświata znaczniejszej po-dwyjki płac i wPro- robotnicy ŚOlida·r%uią się z uchwaoszczęd'lii się w IV kwartale 101 mil. polepszenia zaopatrzenia
wa.dzenia ustawowej kontroli oen. W łami ogólnoaustriackiej konferencji
również pracy,
Postanowiono
złotych.
rad zakładowych. W wielu miastach
doszło "do demonstrac}i robotniczych.
Jest rzeczą charakterystyc'Zną, że na
niezwłocznie izolować
zakaźne
wet aktywiści Partii Socjalistycznej,
Okres jesfonny sp.rrz;yja zazwyczaj wodą; trzeba również mowwie C%ę~
mimo niesłychanego nacisku prawico
,
wego kierow!liictwa partii, izmuszeni srzerzeniu się chorób !lakaźnych, co sto dezynfekować ustępy.
Poruieważ nie wszyscy mi.eszkańcy
są, wobec rtdecydowanej postawy ro rzwiązane jest m. in. ee spożywa.
botn,ików, do odrrzuceni•a układu niem Sut'owych owoców itd. Zj11wi- Łod.zi prrz:eszli w swoam cz,asie szc-ze
sko to występuje równdeż w roku pienie och,ro11ne na tyfus brzuszny,
cen i płac.
Tak np. układ ten został odNuco- bieżącym i kilka dni temu r:anoto- rO'lpoCT.ęto w dniu wcrorajszym w
ula Polltechnikd Łódrz~ieJ przy man Achmatowlcz, prezes Naczelnej uczelni. - W swej pracy i nauce
ul. Gdańskiej ' !l<lpelniła się Organiiz.acjl Technicznej inż. Jarzę będziemy zawsze wzorować się na ny przeri konferencję 11ocjaliistye&· wano w Zgie.!'2u wypadki ri:achoro- niektórych fabrykach łóde.kich prze
prowadzanie d~atkowych szoze„
wczoraj po b'rzegi słuchaczami Łódz biński, przodownicy pracy i racjo- naszych towa.rq;y.srzach - komsomol- nych mężów .z11ufania okręgu Lim: i wań na dur brzuszny.
W dniu wczol.'ajszym stwierdzono pień.
cach - kończy swe prilemówienie ~rta~r, przez ~?nfere~oję mł~dziekiej WieC<Zorowej S2koły Inżynier nalizatorzy.
W dniu dzistlejszym prace te będą _
zo:ve1 organlzaCJJ P~r~u Socjal!stycz również wypadki. zachorowań w Ło
Rektor Wieczorowej S?.koly Inży ob. Kazanecki.
skiej (SINOT). Pięknie udekorowadzi.
prowadzone w dalszym ciągu.
Na zakończenie ilebrani uchwalili ne1 w D~lneJ Austn1 itd. .
na czerwonymi flagami oraz portre nierskiej - prof. Hecht dokonuje
Trzeba jednakże pamiętać, że naj·
WJ2raiwd~ie choroba prrzebiega w
SytuacJa w całym kraju ,JeSt nap~ę
tarni aula nie może wprost pomieś" ur-0czystego otwarcia nowego roku rezolucję, w której m. in. czytamy:
rdz.,iej skutecznym środkiem do
a
b'
koniecrz
to
mimo
ale
łagodny,
spoel5b
prz~:
a
na.plęcl.
społęrowanla
Do
ta..
pnodująceJ
na
się
„Opierają-0
zabiera
głos
czym
po
akademickiego,
cić wszystkich słuchacrzy oraz zapro
nauce radi.iecki&j ..,.. będziemy czynił się rząd austriaokł, który ~ na jest świadoma i społeczna posta- zwalczenia niebe'Zpleczeństwa roz·
srzo.nych gośc:i, którrzy przybyli ~u sekretarz KŁ PZPR tow. Kuliński,
ph1yswajać sobie socjalistyczne &"roaił użyciem siły prze-olwk? robot- wa l!<PO·łeczei1stwa, aby !U!pob'iec nie srzeNenla się choroby jest szybkie
taj na. jna.ugurację rolrn akaqemtc- który w pt"Zemówieniu S\vym oświad
metody pracy, będziemy poma.- nikom, walcząc~ . o ~we zyWotne bezpleczeństwu szerzenia się choro- i2olowanie chorych od 'l.drow·~go oc'l.ył m. in.:
kiego,
gać naszym pnodownikom , i ra- interesy oraz zwroctł_ su~ do dowódz by i ułatwić władzo·m sanitarnym toczenia w wypadku riaistnienia ja·
Wiecrzorowej
nowej
„Otwarc1e
Na salę przybyli sekretam:- KŁ
cjoJ\alizatorom w ustalaniu i . kon twa wojsk amery~a.nsklch ~ 1>ro8b!'< ich pracę w dążeniu do izolowania kiegokolwiek podejrzenia.
PZPR tow. Ma.rd.an Kuliński, rektor Szkoły inżynierskiej NOT jest w1~l
trolowaniu n<>wych norm technl- o użyc.le amerykansk ej policjł wo1- chorych od zdrowego otoczeni!l. i Ził
robotnlczeJ.
klasy
Politechniki Łód'lkiej prof. dr Os- kim osiągnięciem
oznyoh, od których zależne jest sl(owc~ pr11eciwko demonstrującym bezpieczenia osób zdrowych pNed
Sz·koła ta ma dostaJ.'IC~yć kra,jowl na
uzyskanie coraz to wyższych wy robotmkmn: Wywołało to powszecb· infekcją.
szem\}. nowych WYkwalifikowanych
Jak wiadomo, zatajenie choroby
ników pra.cy a tym samym pny ne obu~ze~1e w całym kraju.
inżynierów 1 techników, dla real~
11
OUr
„oe„terre1cbisc~e Volksstlmme. z.akaźnej i próba leczenia jej w dospieszenie reallzaej! Planu 6-letzacji. nasrzego Planu 6-lelniego. Wie
ustą'P1ł. mu nąraża wszystkich domowników rozpocz.•ła 11• W Margale
niego, planu zbu(lowlnla pod- wzywa rząd austnac.ki,
rzymy„ że słuchacze tej nowej uc'Lel
"I
"I
wobec. słusznych ządan roootnJ- na nleb~pieueiistwo eara~enia się
staw socjalizmu w Polsce".
ni sprostają zadaniom jakie nakłada
__, W Marga~e
(PAP)
LONDYN
poza
a
i by nie pl"Zekładał swego P~~ i sprzyja szerzeniu się jej,
c.z~ch
„Międ'Zynarodówki"
Odśpiewarriem
na nich Partia i ;Rząd."
ro.z.sądek. Jesll tym naraża chorego na komplikacje. rozpoczęła się doroczna kón!ercncja
Długimi 1 niemilknącymi brawa~ zakończyła się uroc'Zysta 1naugura- stlzu r;ad z~ro:vy
[)lllte~o Jest rzeczą konieczną, aże Labour P1n·ty, w któ11ej bierze udzii.l
mi pl"lywltali słuchacze przemówie- cja roku akademickiego w Wiec'to~ rząd me .WYJdZi!~ rze. sweao izaśleple•
nie przodown1ka pracy z ZWAT - rowej Szkole Inżynierskiej w l.odzl. nią - pls'Ze dzienmk - to będzie by każdy św.iadomy obywatel w wy przeszło 1,600 delegatów, reprezentu
GDAŃSK (PAP) - Trójka mn
padku uzasadnif].jącynr jakiekolwiek fo11ych li,'1 milionów czlouków partH,
'
tpw, Nawroc·kiego,
rarzy ZMP-owskich , z SPB w
Następnie głos zabiera rektor tow.
podejrzenie EachQrOWilniia na tyJus, Z tpj liczby około 5 milionów przyp~
Gdańsku zobowiązała. sic uczcić
izawiadomił wladrze $anttarne, które da na. członków partii labourzystow.
Hecht. - Waszym rzadaniem - po33 rocznicę Rewolucji Październi ·
chroniąc zdrowe otoczenie p1·eed nie skiej, zrzeszonych w zwi~zkach za.
wie0Jlał rektor - jest u"czyć się pil
kowej ustanowleniem nowego ogól
be-zpiecuń~wem eararienia rza:pew- wodowych. W te11 sposób obecnie, "(lO
li •
nie, aby dostarczyć nas.zemu przenopolskiego rekordu w układanm
nią jednocrześrtie osobie chorej tro- dobnie jak na ubiei.rłyc"h konfei·eu·
nie
mysłowi nowych inżynierów i tech·
cegieł systemem trójkowym. WeBERLIN (PAP) - We wtorek I oskarżenia, podsądni w ramach szcze skliwą, a 11:arazem fachową opiekE: cjach, mandaty wielkich zwi.ązkó\V
ników dla S'ZY'bkiej realizacji gigan
dług ostatnich meldunków trójka
zawodowych będą miały decydujllce
sądem Niemieckie.i •RepublLld gółowo cpracowaneż"p planu i pod srz·pitiilną.
przed
pracy
W
ego.
i
6-letn•
Planu
tyciznego
ta w składzie: murarz Kruczhow;I'rzy sposobności pr-z.yipominamy, ~nączenie w czasie głosowania.
i nauce korrzystać będziecie szeroko Demokratycznej w Berlinie rozpocz-ął przyla·ywkllt działalności religijnej .iski, pierwszy podręczny świder
Pr~ewodniczący Komitetu Wyko.
z osiągnlqć wspaniałej nauki ra- się proces przeciwko gl'Uplc szpiegów pr11wlali ~krojone na szeroką skolę że zachowując elementarne ;zasat!y
ski i drugi podręczny Dul zoboi agentów wywiadu amerykańskiego, szpiegostwo polityczne i gospodarcza, higieny uniemot.UwJamy szerzenie nawczego L11bour Party Wat11on w
dzieckiej.
wiązanie swe już wykonała, \lkla
W Imieniu słuchaczy Wieciorowej uprawiahcych swl) krecię. działnlnośc zbierając ii1. in. dane, dotyciące ilo- się duru. Należy więc możliw:e naj pr~emówienlu inauguracyjnym usiło
dając w ciągu 8 godzin 50.620 ce:
MLEK.O i wodę wał przelrnnać d1degatów o konie.-:1.głos zabiera w szeroi;1ch amPrykańskie.i sekty i·e ~cl i rozmieszczenia lotnisk w NRD., częściej myć ręce,
Inżynierskiej
S'ZkoQ'
gieł. Dotychczasowy rekord Polski
wielkich zakładów należy pić tylko w stanie przegoto- 1 ności aprobowania kredytów woje:iludowej,
policji
Je„Swiadkowie
-nazwą
pod
Ugijnej
który
Kazanecki,
ob.
ZMP-owlec
tym system~m wynosił 4-i.600 ceZa działalność wanym; owoce należy przed spoży- nych w wyęokoścl 3.600 milionów
przemysłowych itp.
mówi o wielkich i pięknych zada- howy".
gieł.
/
.
ciem starannie myr prrzegotowaną funtów szterlingów,
Jak wynika z odczytanego aktu swą by'\ sowicie opłacani.
niach stojących priled studentami
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Zakładów Pasów Artykułów Tech szy o 10 plecaków, ob. Humeniuk sw1ata przeciwko ciemnym siłom W s"".'01m czasie p1sa_hśmy.to kłoc~ czych i nie grzeszy również czysto~
·
'
·
Fakt, iż spód wyłożony jest
·
· perializmu·' stwierdzai cych
s1ę z wymogami
arnym1 cią .
1· im
nicz~ych
.i Ry:r:ia~skich
odbyła się zwię~szy także swą d zienną
pro- 'WOJnY.
k kl
w;:irunkach,
w jak.ich sam
rozwożcin".
płachtą nie zmienia sytuacji. Wói
ADRES REDAKCJI:
masowka, poswięcona }:5rzygoto- dukc3ę.
my, z.e wraz z całą ~o1s ~ . asą jest chleb z piekarn PowszechneJ jest
odkryty. Pieczywo więc - jeśli
waniom
załogi
zakładów
do
ob·
Podobne
zobowiązanie
przyjęli
robotn~czą,
wraz
z
v.:szystkim~
.na;
Spółdzielni
Spożywców.
Kier_ownicPlac Kościuszki 23, tel. 290
pada deszcz ...... moknie, a jeśli jest
Redakcja przyjmuje interesantów chodu 33 rocznicy Wielkiej. Rewo- ob. ob. Jan Kott i Rygała. Poza rodami wa:czący~i o pokoJ - [~wo PSS zape:':'niło ?as wowczas, wietrzna pogoda - to kurz uliczny
1ucji Październikowej i II Kon- tym - indywidualne zoborwiąza· twardo stac będziemy w szere- 'I ze sprawa ~leg!ne zm1~n!~ na lei;>- osiada na chleb. Czy to sprzy.
<><l ·g odz. 16
gresu Obrońców Pokoju. , . .
n~a podjęli: <>h. ob. 1;or~wski, Elż ~~eh obrońców pokoju i_ nie usta~ ~~~ć ~nE~m:~~~~~~.~~~~~sJ;k ~~~~ 'a zachowaniu czystości i oboPo wy&.łuchamu iprzemow1ema, b:eta MatyJek. Jabłonsk1, Kornac- me:ny w :va1ce ~ podzegaczami wozi się pieczywo do .:;klepów spół- ~iązujących przepisów sanitarnych
- wątpimy.
ADRES ADMINISTRACJI:
wygłoszonego .przez przewodni· ki, Wach, Balcerek, Garny~,. P~- 'WOJenn;rnn.
. ,
.
dz.ielczych.
Chcemy wierzyć, że kierownictwo
Rozdzielnia Dzienników „Ruch" czącego Rady Zakładowej, tow. ryt, Rutkowska, Treto":'a 1 m~l·
Bronią nas~ą w te1 wal_ce ~est Chleb zła,d~wuje pracown!k przy
Plac Kościuszki 16. tel. 250
Matecki·ego - zebrani - zbliża· Załoga krajalni zobowiązała się stale wzrasta.Jąca produkcJ~, , Jest P?rnocy w?zn1cy~ przy czym ich u_br:~ PSS weźmie sobie do serca nasze
jące się święto ludzi ~racy na ca· zwiększyć wydajność o 5 procent. nasza .praca J pracą umacmac bę- ma rob~tmcze r;1e są. ~adzw~czaJneJ spostrzeżenia i zapewni przy przewozie pieczywa, wędlin czy innych
,
·
·
· ·
„
z~'1 oga prLyJę
" · l a. rezo1UCJę,
· kt'ra
dziemy nasz front
czystości.
Woz,służy
ktorym
łym sw1ecie
- postanowili
uczcie
. 0
.
·
.
jest przewożone
nie pieczywo
tylko do artykułów spożywczych
- wł;ści
lepszą, wydajniejszą i bardziej głosi: „.P racowmcy PZ~A:11R 'ł_l
J?~a~ego ~ez c?cemy. pov:ita~ przewożenia produktów spożywwe warunki higieniczne,
ofiarną
pracą.
I
tak:
Tomaszowie
Maz.,
.docemaJąc
h'.~
zbhzaJącą
się
.
Wielką
R~cim1c;ę
~
·
Jak nas informują - dzięki staraRobotnicy szyjalni Nr 2 zobo- storyczne znaczenie Rewo1UCJ1 ~Gn~re~ PokOJU ~owy~m . osiąg
niom Wydziału Oświaty Prezydium
MRN - w dniu 7. hm. wyjedzie z wiązali się wykonywać dziennie Październikowej. która nam przy· m_ęcia~i pr~dukcy1nyml 1 zobo·
Tomaszowa do Warszawy wycieczka o 5 rączek bagażowych więcej niż niosła wolność i stworzyła ~oczą- wiązu3em~ się: ·
.
dzieci szkolnych klas siódmych.
dotychczas. Ob. Dębecki zobowią· tek nowej ery - ery socjaLizmu;
wykonac ponad prz~Wldziany
Zpów w wyniku
interwenc.1i deszczowa utrzymuje się na powierz
W wycieczce wezmą udział przo- zał się wykonywać dzienn~«; ~ 7 doce~iając _znaczen~e I~ Kon&r.esu ~I?n dod~~ko:"ą produk~Ję warto- mleszkańców posesji przy ul. Kra- chni po kilka dni; oddziałując w S?IO
downicy nauki.
par szelek więcej· Ob. Jozw1ak Poko1u, ktory stame się mob1hza· set 12 m1honow złotych,
marskiej 32 zmuszeni jesteśmy przy sób fatalny na warunki zdrowotne
·
zlecony przez władze nadrzęd- pomnieć Zarządowi Nieruchomości i sanitarne posesji.
ne wycinkowy p~an produkcyjny (a ściślej administratorowi posesji z
Ponieważ o sprawie t.ej piswmy
ramienia Zarządu) że w słotne
wykonać o pięć dni wcześniej, za·
po
raz trzeci - naprawdę serdeczdni mieszkańcy domu muszą budooszcr.ędzajac na roboczogodzinach wać mosty, aby móc przebrnąć nie i us.Unie prosimy zainteresowa'.1·225.000 zł.
przez zalane wodą podwórze. Woda nych, by zajęli się ową poses~ą.
Poza tym - · pracownicy biuro·
Ubiegłej niedzieli Tomaszów\ giczne wystąpiło z po~y.sło":o I i:iajba,rd~iej chy.ba przek01!ywu· wi, gospodarczy i straż przęmy·
uroczyście kończył Miesiąc Od· odtworzoną syreną. Dziec1ar111a \ Jąco swiadc•y, Jak drogą .1 ~ko słowa deklaruj.ą bezinteresownie
budowy Warszawy. Kulmina- szkoły TPD Nr 1 cie~zyła ,oc,zy c~ai:ą 1;llłode~u pokol~mu Je~t 300 dniówek na zniwelowanie i ucy.inym punktem uroczystości zgromadzonych
mieszkanco'\y dzwigaJąca s1ę z gruzow stoh- porządkowanie placu fabrycznego
i magazynów, co również da 219
Pięć kilometrów od Tomaszowa Chłopska",
zaopatrująca
o;ko„
zorganizowanych przez Miej- miasta ruchomymi
hasłami, ca.
.
.
tysięcy
600 złotych oszczędności. w kierunku Opoczna widać cfuży, licznych mieszkańców w potrzeb
ski Komitet Odbudowy Stolicy szkoła podstawowa Nr 9 wykoJak droga Jest tomaszow1aŁącznie damy dodatkową biały, ocieniony drzewąmi budy- ne artykuły. Spółdzielnia ta wciąż
byl przemarsz barwnego pocho- nała aż trzy syreny, dzieci ze nom Warszawa, - . świadczą mitlu ulicami naszego miasta z ha- szkoły Nr 3, na pochód przybyły Hony złotych, Jakie nasz robo- pracę i produkcję ponad p11zewi- nek. To dawny dwór, w którym poszerza pole swej działalności.
słami
propagującymi
akcję w strojach ludowych, niosąc dwa tniczy Tomasz~~ przek~zał. na dziany plan na. sumę 13.444.600 dziś ma swą siedzibę miejscowa
Spółdzielnia
w Białobrzegach
Gminna Spóldzi~lnia „Samopomoc nie istnieje zbyt dawno, ale pro
SFOS.
. transparenty i maszerując z ru- SFOS., ~ cho~iaz . ;v n1e~z·1~lę złotych."
W pochodzie udział wzięli chom.vrn hasłem.
uroczysc1e konczyhsmy Miesiąc
wadzi już obecnie jedenaście skle
członkowie
Prezydium Miej·
Młodzież
Liceum
Ogólno- Odbudowy .Warsza~y - to dla
pów detalicznych, z których jeskiego Kom. Odbudowy Stolic~'" kształcącego
maszer?wała
z nas ta ~kcJ~ d.aleJ trwa. :r'~k
den przypada na każdą gromadę
cżłonkowie Zakładowych Komi- makietą trasy W-Z i kolumny samo of1arme Jak we wrzesmu
wiejską. Oprócz tego spółdzielnia
tetów
Odbudowy Warsza>':Y Zygmunta, a dzies:i szkoły TPD pracowa~ będą nasze teren~we,
obsługuje w 40 proc.
przyległe
oraz około 3 tysięcy młodziezy Nr 2 z artystycznie wykonaną szkolne I zakładowe Korr;utety
gminy.
szkół podstawowych i średnich makietą. samej kolumny Zyg- Odbu~o'Yy. War~zawy, . rownie
I l i "onąresent Obroriców Po"olu
Obok sklepów detalicznych spół
- z orkiestrą Fabryki Sztucz- 1 muntowskiej.
chętnre sw1adczyc będziemy ~a
Ze
szkoły podstawowej Nr. ~ o- na świat, wychować ją w moralnoś dzielnia prowadzi gospodę ludonego Jedwabiu na czele.
/ Ta młodzieżowa manifestacja rzecz Odbudowy Warszawy. (J)
trzymaliśmy
zobowiązania,
które ci socjalistycznej, w szczerym !udo wą w Białobrzegach, masarnię,
Biorąca udział w przemarszq ·\
podjęte zostały na odbytej w dmu wym patriotyżmie i internacjonaliz dwie kuźnie i śpółdzielczy o•romłodzież wykazała wiele pomy30 września br. naradzie. Brzmrą o mie.
„
dek maszynow,v, dość dobrze za
słowości i i niej atywy w przyne:
Postanawiamy zwiększyć liczbę opatrzony w maszyny i narzęd.iia
gotowaniu
o
„W związku ze zbliżającą się 33 dożywianych dzieci w szkole ze 13~ ·rolnicze, które wypożyczane za
rocznicą Wielkiej Rewolucji Socja- do 600.
odbudowie Wars~aw~, o !ym,
-, eatróu; Ochotnlczqch
czym ·warszawa Jest 1 będzie w
listycznej, która narodowi polskiePostanawiamy ·otoczyć większą o niską opłatl\ mało i średniorol
nowej, socjalistycznej Polsce.
mu
przyniosła
wolność,
a
,
całemu
pieką
sieroty i półsieroty oraz nym chłopom, stanowią dla nich
Słuchacze Państwowej Szkoły
Wśród słuchaczy Szkoły Instruk
nieocenioną pomoc.
Młodzież średniej Szkoły Za· struktorów Teatrów Ochotniczych torów przeważa element chłopski, światu obwieściła nadejście nowej wszystkie dzieci świata pracy.
Komitet opiekuńczy, komitet rowodowej propagandowe hasła w Łodzi przygotowali zespołom nie brak jednak wśtótl nich rów~ ery, ery sprawiedliwości społecznej,
Spółdzielnia posiada również
praco- ziemię w ilości 19 ha, w tym 1 ha
układali z liter, przypiętych świetlicowym widów1sko „PoCł sta· nież robotników. Pierwsi absolwen ery postępu, twórczej pracy i poko dzicielski i nauczycielstwo
ju w ramach braterskiego współży wać będą nad wy1'abi:mlem w dzie
do ręka\.vów.
Liceum Pedago- tuą wolności". Widowisko o:. ci szkoły opuszczą je} mury w cia µarodów, oraz w związku
ze ciach socjalistycznego stosunku do lasu, którą objE:ła wraz ze swą obe
pracował
kolektvwnie
pod czerwcu przyszłego roku. iak? wy- zbliżającym się II Kongresem O- wła sności społecznej, do pracy i do cną siedzibą - dawnym dworem.
wzgledem reżyserskim, drama- kwalifiko:wani instruktorzy świetlic brońców Pokoju - nauczycielstwo twórczej myśli naukowej.
Ziemia starannie uprawiana daje
turgic~nym i technicznym cały ze- fabrycznych, świetlic PGR i spół podstawowej szkoły Nr. 5, dla uczZe szczególną troską dbać będzie obfite _J?lony, a obok tego sp6ł
czenia
wielkich
i
donio.:;lych
dni,
po my, aby wychować nasze dzieci na dzielnia nie zaniedbuje i hodowli,
l!pół słucqaczy drugiego roku szk_o dzielni produkcyjnych. Już obecnie
Wojewódzki Komitet Odbudowy ły. kierowany przez dyrektora mgr. większość przysz!;'ch absolwentów stanawia wzmóc wysiłki w celu po aktywnych obywateli, świadomych hodując bydło i trzodę. W planię
dniesienia wyników nauczania, otoWarszawy wspólnie ż Wydziałem Kul Mikutę. Słuchacze przygotowali 6a- obfęła opiekę nad poszczególnymi czyć większą opieką uczniów mniej swych obowiązków, oddanych pra- na rok przyszły - przewiduje sit
cy i nauce, czujnych wobec wroga
tury
przy
Prezydium
Wo.te- mi również dekoracje i kostiumy świetlicami, opracowując dla nich zdolnych, zwrócić baczną uwagę na klasowego i gotowych do na.Jwyz- również hodowlę drobiu.
Opracowane
też
zostały
dla
świet•
widowiska.
kierując
recytacjami,
wychowanie
naszej
młodzieży,
wódzkiej Rady Narodowej organizu
szych ofiar w opronie ojczyzny luMimo poważnych osiągnięć je w dniu 6 października br. o godz. lic przez kolektyw szkoły widowi- występami tanecznymi, wieczorami kształtować u niej nauke>wy pogląd dowej.
spółdzielnia nie zmniejsza tempa
rozbudowy ani na chwilę i jej
19.30 w sali Powiatowego Domu Kul- ska na tle „Odprawy posłów grec- dyskusyjnymi, zespołami dobrego
'
plany są szerokie i ambitne. Dwie
tury koncert pod hasłem: „Budujemy kich" Jana Kochanowskiego i frag· czYtania książek itd. W porozumie
ntnty „Żeńców" Szymona Szymo niu z Komitetem · W ojew. PZPR i
nowe piekarnie, sezonowa gospo
Warszawę", .
~ci~vicza. Jako materiał akt~rski, Zarządem Woj. ZMP w. Ło~
da ludowa w Smardzewicach i po
Udział w koncercie biorą artyści
cw1czony przez przyszłych rezyse- dzi ekipy słuchaczy szkoły wyje±większenie' ośrodka maszynowe~
scen łódzkich: Helena Wilczyńska, rów teatrów ochotniczych - siu„ d. .
i
województwie
.
łódzkim
t
t c i
do wi J ki h
go
- to główne wytyc~ne pracy
chaczy
szkoły,
wystąpiła
przy
opra
zaią
sys
ema
Y
zn
e
e
s
c
Zofia Sliwińska. Małgorzata Negro,
W Łodzi obradowało Okręgowa I clzielczość spożywców w okr~gu na rok pn:yszły,
Janusz ściwiarski, Halina Grochow· cowatliu widowiska młodzie± z 0 • uniwersytetów niedzielnych, w celu
Zgromadzenie Przedstawicieli Pla łódzkim nie nawiązała dostatecz·
Roman Wanat
ska i Bogusław Marlen. Akompaniu- środka ~szkolenia zawodowego prze okazania pomocy w organizowaniu cówek
Handlowych i Przemysło· nej współpracy z organizaeJami
mysłu
metalowego
w
Łodzi.
przedstawień
teatralnych.
je Ryszard Frachowicz. Konferansjer
wych, zrzeszonych w Związku partyjnymi, związkami zawodo- Antoni Ratajewsk!.
Spółdzielni Spożywców. Przed- wymi i radami narodowymi.
Ogłoszenia drobne
Dochód przeznaczony na odbudowę
miotem obrad były sprawy dotyZebrani stwierdzili k<mieczność
War~zawy.
cząc; wyk?nania przez ~póklziel- usunięcia tych błędów, co \I.łatwi
ZCUBIONO
ksląteczk~
Ceny biletów od 80 do 300 zł. Przed
wojskową d 2700 zł. dnia
?zośc spozywców Łodzi i wo- wykonanie zadań spółdzielczości
OkJęgowy punkt spisu inżynierów
Zgłaszający się winni
zaopatrzyć
27 września. Sęk Józef,
sprzedaż biletów w ,Referacie Kultury i techników
przypomina wszystkim się: w dowód tożsamości, dokumenty Jewódz.twa planów gospodarczy~h _spożywcow w okresie realizacji
Tomaszów Mazow., Legio
za
I
połrocze
br.
oraz
wytyczeme
Prezydium MRN.
Planu
6-letniego
zainteresowanym, że, zgodnie z roz- potwierdzające
posiadany stopień
nów 78.
89
·
plakatowanym ogłoszeniem, osoby naukowy lub zawodowy i zaświadcze zadań na przyszłość, w świetle
podlegające spisowi powinny dopeł· nie o 'zatrudnieniu
z miejsca pracy uchwał V Plenum KC PZPR i u- - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - nić tego obowiązku według następu według wzoru ustalonego przez NOT. stawy o Planie 6-letnim.
Ze
jącego terminarza:
Liczba członków we wszystC
Wzory zaświadczenia o zatrudnle·
W tych dniach w lokalu Miejskie
październik
nazwiska na litery niu są do otrzymania w lokalu punktu kich spółdzielniach spożywców
/
go Komitetu PZPR odbyło ślę zespisu. Punkt spisu czynny jest co- na terenie . województwa łódzkie·
5 i 6
G, Ii, I, J ·
branie akty~ kobiecego, n:t któdziennie w dni powszednie od godz. go i miasta Łodzi przekracza 230
7 i 8
K
rym referat poświęcony omówieniu
12 do 20, w niedzielę i święta od godz. tysięcy osób, zaś liczba sklepów
9 i 10
L, Ł, M
zadań i obowiązków Wydz~ Ko(
9 ?.!o godz. 16.
11 i 12
N, O, P
wynosi 1550.
biecego - wygłosiła tow. O'i·abowTowarzyskie zawody lekkoatletycz
Oszczep kobiet: 1, Ciach 32.1!7 m.; 2.
13
i
14
R
Punkt
mieści
się
w
budynku
Preska.
Spółdzielczość spożywców okrę· ne, w których reprezentacja. naszego Hoffmokl 20.66 m.; 3. Sęk 19.68 m.
15
i 16
s
zydium
MRN,
ul.
Armii
Ludowej
Nr.
Po referacie wywiązała się oźywio
Skok w dal: 1. Michalak 5.88 m.; 2.
gu łódzkiego wykonała półroczne miasta zmierzyła swe siły z drużyną
17 i 18
T, U, W
10, Biuro Wydziału Budownictwa
na dyskusja, podczas której zebrane
19 i 20
plany gospodarcze z poważnymi „Unii" z Łodzi, przyniosły sukces na Pawlak (Ul 5.83 m.; 3. Laikowski {U)
z, .z
II piętro.
dzieliły się Ewymi
spotrzeżeniami,
szym zawodnikom. Pokonali oni ło· 5. 76 m .: 4. Szado 5.63 m.
nadwyżkami.
ct.razującymi szereg niedociągnięć
3000 .llł.ł 1. Kowalski (U) 9:41,9; 2,
Spółdzielnie wojewódzkie osiąg dzian, którzy przybyli w mocno osłaistniejących w różnych dziedzinach
bionym składzie, w stosunku 90:67. Jasiniak (U) 9:42.4; 3. Tkaczyk; 4. Pe
życia nasz.ego miasta.
114 procent obrotów i 158
Wyniki poszczególnych konkuren- dorowicz. Startujący w tym biegu
Postanowiono poświęcić więcej
9
procent planu produkcji. Sklepy ej! przedstawiają się następująco:
Barański, zm~czony 800-metrów!\j\,
uwagi zagadnieniom kontaktu ze
coraz
Bieg 100 m. - 1. Michalak 11.8: 2. zszedł po kilku okrążeniaćh.
wsią, otoczyć większą opi eką mło
~
kszą rolę w zaopatrywaum lud- Pawlak (U) 11.8; 3. Laskowski (U) Skok wzwyż kobiet: 1. Syk 1.23 111.1
dzież
skupiającą się w
szeregach
Zarząd Główny ZSCh organi- 1 trabasie, akordeonie lub forte· ności pracującej w tłuszcze i mię· 12.2;
4. Niedzielski. Różhice czasów 2. Sęk 1.23 m.; 3, Skolasińska (U)
ZMP i SP, oraz zająć ~ię s'ikolemem
zuje kurs II stopnia dla dyry- Pianie, ukończone kursy począt- so; tekstylia i odzież oraz inne dr- nie odpowiadają odleqłościom między 1.18 m, Zawodniczka
kadr spółdzielczych.
„Unii" - Noj·
gentów chórów i kapel ludo· kowe oraz praktyka w zespole tykuły codziennej potrzeby. w zawodnikami na taśmie - np. Pawlak bertówna zajęła szósta miejsce.
Regina Żywno
wych. Kurs będzie trwał od 10 artystycznym.
toku dyskusji omówiono niedo· był za Michalakiem o dobre 2 m.
Oszczep: 1. Kobyłecki 48.13 m.; 2.
października do 15 ~rudnia br_.
Podania w1·a~ z załącznikami ciągnięcia i błędy w pracy spół
Skok w dal kobiet: 1. Hoffmokl (U) Kott 42.98 m.; 3. Pawlak (U) 39.81 m.1
w, 0!8rodku szkolemo,w1m Bo- należy przesyłac
działu szko· dzielczości spożywców.
443 cm.1 2. Ciach 412 cm.1 3. Najbert 4.. Michalak 39.75 m.; 5. Denys (TJ)
37.94 m.
"'
rowko Stare, pow. Kosc1an.
lenia Zarządu Głownego ZSCh,
Przede wszystkim podkreślono (U) 400 cm.; 4. Syk 384 cm.
Zawiadamia się wszystkich zaintere
800
m.1
~a~dydat~mi
l. Barański w dobrym Cli\·
~a.
ku~s
mog;ą
Kula
Warszawa,
kobiet:
1.
Ciach
PI.
10.2i m. ; 2.
Starynkiewicza
niedostateczną
troskę
o
należytą
sowanych, że egzaminy na uzyskanie byc k1erowmcy
swiethc- cho- 7. Tei:min nadsyłania podań politykę kadr - brak czujności sic 2:08,3; 2 Łuhszewi;ki (U) 2:09,8; S.farbuła 8.46 m; 3. Hoffmokl 8.17 m. ;
prawa jazdv odbędą się w czwartek
3.
Sieciechowski
2:11,2; 4. StQpleń (U). 4 Najbert 6.59 m.
w doborze pracoW'ników oraz 'ira
5. bm. i piątek - 6 bm. w Powiato- i·ów i k.apel lu~owych oraz upły.wa 3 października br.
Skok wzwyz: 1. Sęk 161 cm.; 2. Ma
60 m.: 1. Karasińska (U) 8.8; 2. Hoff
członkowie zespołow ~rtystycz·
Nauka i wyżywienie na kur- ki w kontroli wewnętrznej i w
wym Domu Kultury. 1
:i:urek 161 cm.; 3. Lis 158 cm.; 4. De- mokl 8.81 3. Najbert 9.0; 4. C!aeh;
nych.
Przy
rekrutacJi
przede
sie
bezpłatne.
transporcie.
Stwierdzono,
że
spół·
Równocześnie
powiadamia
sią
nys (U) 153 cm. W każdej konkuren 5. Syk.
będzie się z uv;zględ••••••••• „ ••.••„ .•„.„.•„ ..•„ ....„ ...•„„..•.•.•„ ..•..•.......„ .•.•„.„.•„„••„„.„•. cji startowała dowolna liczba zawo·
wszystktch posiadaczy motocykli, że >vsz)•stkim
4 :x: 100 m.: 1. Unia - 41.2 sek.; 2.
niać ka,ndydatów
wojew niedzielę, dnia 8. bm.. ŁOZM orgadników, do punktacji ogólnej wlicza. Tomaszów 48 sek. Tomaszów prowanizuje doroczny Zjazd Gwiaździsty do wództw=
M wyniki dwu najlepszych z każdej dził do ostatniej setki i przegrał wsku
go, rzeszowskiego, szczecińskieŁodzi.
strony.
tek złej zm.ianv. Różnica na mecie
go,
olsztyńskiego,
warszawskieSekcja motorowa KS „Włókniarz"
Dnk: 1. Kott 35.89' m.; 2. Nagrodz ńle wynosiła jednak dwu metrów.
•
•
prosi wszystkich chętnych o przyby- go, krakowskiego, zielonogórki 34.62 m.: 3. Kobyłecki 33.47 m.;
Kula: 1. Kott H.40 m.; 2. Kobyłeck;
cie w dniu 6. bm. na zebranie infor- skiego i koszalińskiego.
4. Klepacz (U) 31.71 m. 1 5 . Bykows\d 10.42 m.; 3. Klepacz (U) 10.'35 m.; 4.
macyjne. które odbędzie się w lokalu
Warunkiem p1·zyjęcia na kurs
31.45 m .: 6. Dcnys (U) 29.08. Bardzo Sv:ado 10.13 m.; 5. Denys 9,63 m,
klubu przy ul. Armii Czerwonej 6 (bu. .!est znajomość nut i gry z nut
dobry wynik Nagrodzkiego jest jego
·
a:Poza konkursem - Lis w •koku e
dynek PDK - I. piętro).
na skrzypcach, wiolenczeli, kon
.
rekordem. Wyniki lodziar> bardzo tyczce usta.-Wił nowy rekord Toma.
słabe,
1 szowa wynimem 3.15 m.
lkiks}

l
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Mtodzież ak ad einieka robot nicze j Łodz i.
bierze udział· w umasowieniu sportu
Co

pisało proso łódzko w dn. 5 pożdz1er n1ko \930

DŁUGI ROSNĄ
Według sprawozdań skarbu pań
stwa - długi zagraniczne Polski się
gają sumy pól miliarda dolar ow .

OSKULOGIA, CZYLI NAUKA
O POCAŁUNKACH
•
„Kurier Łódzki" zamieszcza cało
o ostatniej
rozprawę
stron.i-cową
ksi ążce „ wybitnego" · uczonego wiedeńskiego Oswalda Bauera, ri:atytu·
lowanej „Oskulogia, czyli nauka o
pocałunkach".

„Dzieł<>"

to na 800 stronach drobnego d'rulru da.je w historyczno-retrospektywnej perspektywie hi:st<>rię
u wszystkich 1'.ldów
pocałunków
świata wszystkich czasów. Zawiera
róW!1ież moc cytat <z ksiąg najbardziej uawnych.

1.

odpisuje osobiście na wszy-.;tkie li·
sty? że Mistinguette w swym nowym filmie ameryka11skim zaprezen
tu je bywalcom kinowy m „chr.zęs t
·
swych sztucznych srzC11.ęk? ·

W

STRAJKI W FABRYKACH
WŁÓKIENNICZYCH

szer~gu fabryk łócWk~c~ trw~Ją od dłuzsz~go czasu st~aJki wym- ,
kłe na tle ::ue!\onorowania przez fa·
brykantów cennika płac. W dniu
wczorajsizym znów kilk a fabryk U·
~~~~~homiono .z tego samego po-

.

,,PAŃSTWO SIĘ BAWIĄ"

NA RZECZ GŁODUJĄCYCH
DZIECI
. W byłej sali teatralnej przy ul.
Naru to-1ricza 18. odbęd"lie się dan„ZGON W POZYCJI SIEDZĄCEJ" cing, z· którego część dochodu ;mzeWczoraj pmecbodnie na polach znaczona ;zost anie na nzel;Z głodują 
przy ul. Dąbrowskiej tZn.aleźli sie- cych dzieci bez.robotnej Łodzi. („Ku
d~ącą na· kamieniu staruszkę w s:chy rier Łódzki") .
lanej pozycji. ·
Jak się okazało - staru.5rz,k a zma;r
PANCERZE I TARCZE
ła w chwili, gdy chciała od!począć w
OCHRONNE
swej . wędrówce tz.a chlebem.
· Gaczety · donoszą, że policja otrzymała już tarcze ochronne ·i pancerze. Pancerze składają się ri: dziesięózy· wtEClE, ZE...
„'Kurier Łódzki" w stałej rubryce ciu kawałków chromoniklowanej sta
pod powyższym tytułem prnynosi na ,li, luźno ze sobą połączonych. Pancerz uzupełnia tarc.za, wykonana iz
stępujące sensacje:
Czy wiecie, że Jeannette Mac Do- tego samego metalu. Przy jednoczenald ma ńajmruejsze nóżki w Hol- snym użyciu pancenz:a i tarczy lywood? że fiarold Lloyd nie nosi cały przód ciała rzabe-zpieczony jest
sżki.eł w okularach? · że w filmie od uderneń kamieniami, względnie
„~iałe Cienie" '."Yst_ępuje ~wóch ory od kul rewolwerowych CJZy pistolegmalnyr:ih __ludoze~cow, ktorzy mają towych. Pancer.ze będą używane d<ł.
na. SUif!U:em;i :r;i„ m. pewnego pasto- pr.zeprowadllania rewizji, wz.ględnie
ra -anglikansk1ego? źe Anita Page I do rozpędri:ania tłumów.

Nieda w ~o odbyło się w Ło- skich, poprzez

pracę

w

Dziś

powszedniego".
PA1'1STWOWY
TEATR lM... dTEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś, o godz. 19.15 „Wieczór trzech
ki·óli" - Szebpira.
P..\:ŃSTWOWY

TEATR i>()w SZECRN Y
(ul. Obrońców Stalingradu 21 .
·
tei. 150.ss>
.
godz„ l,9.15 wznowie.Codziennie
nie sztuki !... Kruczkowskiego „Niemcy". Rolę, prof. Sonnenbrucha gra
arty~ta. ..,T.eaj;r,il Noweg!),~~ Stani-sław

.

o

robotnicza i chłopska zasi
młodzież
ąca AZS miała możliwość kształ'
łaj

S bk' .

Kasa czynna od 10' do 13 i od 16.

TEATR ZIMOWY „OSA"
(ul. Traugutta 1, tel. 272-70)
Godz. 19.30 „śluby .murarskie"
Po powrocie ~społu z Dolnego ślą
ska - widowisko ,_otwa1·te pt. „Pan czyli wodewil warszawski Gozdawy
Tom buduje di>m".
i StęPonfa.
TEATR .,PINOKIO"'

I

„Pierwszy· czyn młodzieży bułgar·
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1)
skiej", „W północnej Korei",
„Urwis -Gą.Vl".oehe" dod. „Jedne z
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
wielu", godz. 16, 18, 20
Kino nieI HEL (Legionów 2) BALTYK (Narutowicza 20)
czynne z powodu remi:mtu
W kraju socjaWagary" dod.
iizmu Nr 7-50", g;dz. 16, 18.30, ·21 MUZ~ (Pabianicka 178) „S-S Ol'Zeł
zaginął", dod. „Przegląd sporto(Dla młodzieży powyżej lat 14)
wy Nr 3·5~",_ godz. l~, _20.
BAJKA (Francis~kańska 31)
(Dla młod:z.iezy powyzeJ lat 12)
śpiewak nie2l1la.ny" dod W Iu·aj'u socjalizmu" Nr '5-50, • g~dz. 18, POLONIA (i;(<Jtrkowska 67) ,:•Praga
Roku 1848 , dod. „~zyiby ,
2-0. (Dla młodz. powyżej lat 1 4 )
godz. 16, 18.30, 21.
, . .
(Dla młodzieży pt>wyżej lat 12)
„ProGDY.N IA (Da.szynsh1ego 2)
gram Aktuałńości Kraj. i Zagran. PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Sen 'o miłości", dod. „Grajkowie
Nr 37'.' · (Kronika Nr 40-50,
nas-zych pól i łąk", godz. 18, 20.
(Dla. młodzieży niedol'lwofony)
.
.
.
,,Jan RoREKORD (Rzgowska 2)
hacż z Dube", dod. „W lasach pół
nocy", godz. 18, 20
(Dla młodq,ieży powyżej lat 14)
ROBOTNIK (Kilińskiego 178) „Pan
Prokouk i ą-ka" (program skłaclaProgram . na. czwarte_k 5 października.
ny z kolorowych kreskówek cze·
1950 r.
skich), godz. 18, 20
11.50 „Głos maj ą kobiety". 11.57
(Dla. dzieci powyżej lat 7)
Sygnał czasu i· hejnał. 12.04 Dzien· ROMA (Rzgowska 84)
„Dwie bry·
nik. 12.15 Melodie kompozytorów ra
gady", dod. „Korea", godz. 18, 20
dzieckich, 12.30 Audycja dla wsi.
(Dla dzieci powyżej lat 7)
12.45 (Ł) „W świetli cy Państwowego STYLOWY (Kilińskiego 123) „Nie-1
Gospodarstwa Rolnego". 13.30 Aud.
bo czy piekło", dod. „Mazurki Cho
szkolna dla klas III- IV. 13.50 Utwo
pina", godz. 18, 20.
ry skrzypcowe i wiolonczelowe. 14.15
(Dla młodzieży · niedo~wolony)
„Most" - opowiadanie. 14.30 Kon· śWI·T (Bałucki Rynek 2) „Zaklęta
cert dla szkół. 15.00 „Harmonijka".
narzeczona", dod. „Zorza Polarna"
15.l O Pieśni St. Niewiadomsk iego.
godz„ 1_8, 20'
15.'30 Audycja dla świ etlic dziecię
~Dla dzieci powyżej lat 7)
cych. 15.50 (Ł) ;,Zagadka muzy czna". TATRY (Sienkiewicza 40, w lokalu
W
(Ł)
16.15
16.00 (Ł) Audycja TPPR.
zimowym) „Maaret", dod. „Budu- .
audycji poetyckiej ' - ,,Wiersze pojemy rudowęglowce", godz. 16.30,
etów niemieckich". 16.25 (Ł) Aud.
18.30, 20.30
dla ·młodzieży "Czy tamy książki".
(Dla młodzieży ,. powyżej lat 14)
17.00 ·Dziennik. 17.15 (Ł) Koncert po TĘCZA (Piotrko_wska 108)
południowy. W yk. : - Ork. Mandolin\
Nieczynne.
(Daszyńskiego 1) „Orzeł
Łódzk. Rozgł. PR p. d. E. Ciukszy, W. WISŁA
Heinrichówna - skrzypce, K . JanicKaukazu" II seria, dod. „W pia·
skach starożytnego Chorezmu",
ki - akompan. 17.40 Lekcja j ęzyka
rosyjskiego. 17 .55 Pieśni radzieckie.
godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży powyż ej lat 12)
18.00 (Ł) „Od naszych korespondentów"; · lB.fO (Ł) , ,Słuchamy ;muzyki". WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Wa·
dod: ,;Wielkii budowniczy
gary",
- aud. w. opr. H:- Wąsalanki. 18.45
Matwiej Kozakow", godz. 15,30,
(Ł) „Gry sportowe jako czynnik wy·
wyk.
18, 20.30
chowawczy ", 19.00 Walce
(Dla młodz.ieży powyżej lat 14)
znakomitych pianistów. 19.20 Muzyka ludowa. 19.45 „Odpow~edzi fali WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
„Orz eł Kaukazu" I seria,
49". 19.55 Polska pieśń masowa. 20.00
Dziennik. 20.30 , Koncert Orkiestry ' dod. „Granica pokoju", godz. llJ,
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
21-30 Muzyka i
Rozgłośni $!ąsk,iej .
aktualnoś ci. 22,00 „Pisarze przed mi- ZACHĘTA (Zgierska 26)
„Lichwiarz Gobseck", dod. „Wy·
krofonem", 22.20 Stylizowana pol5cig Pokoju", godz.. 18, 20
ska muzyka ludowa . 23.00 Ostatnie
(Dla r · łodzieży powyżei lat 12)
wiadomo~ci. 23:15 Instrumenty dęte
18.30, 20.30.
1•
w różnych zespołach.

. _,

TRE~Ć ZADANIA Nr 3
Produkcja cukru wynosiła w 1949 TOku 745,300 tys. ton, a w Planie
6-letnim wzrośnie o 47,59 proc.
Przeciętna ładowność wagonu kolejowego wy;1osi. 15 ton. Obliczyć, o ile
więcej ioogonów kolejowych będzie potrzeba do przewiezienia cukru w roku
1955 aniżeli w roku 1949?

· Dziś grają w Pil:z.nie
Honvedem, w Ostrawie
'
CDNU.

CWKS z
ATK cz

rz;aś

odznakę

SPD?
•

licznych reko!'d ów świata u stanowionych pm ez sportowców .radzieckich doszed·ł w tym roku mi ędizy innymi rekord w · chock.i.e
na 5 mil ~8.054 m).
Re'ko rd ten został ustanow~ony
pnzez IUł&łu.źonego mist.m.a sportu
ZSRR Popkowa, którego wi<i'ZimY
na zdjęciu.
ll'łO

u

D.ziś o braduje
kadra reprezentacyina
ply w a k ów łódzkich

I

o godzinie 19 w lokalu ŁOZP
125 odbędzie
się zebranie kadry reprezentacyjnej
która została
pływaków,
łódzkich
ustalona w dniu 1 października br.
Do kadry weszli: Proniewicz Halina, Kowalska Teresa, Sobczak Barbara, Ciemniewska Teresa, Maślakie
Dziś

µrzy ul. Piotrkowskiej

Aby zdobyć normę odznaki SPO w
mar!.zu na 2.500 mtr., w którym startować: będą dziewczęta w wieku 1112 lat trzeba będzie osiągnąć czas 28 minut, w grupie zaś od 13 do 14 lat
- 25 minut. W marszu na 3.000 mtr.,
w którym startować będą dziewczęta wicz Romana , Woźniak Honorata; Kaw wieku 15-16 lat, wymagany czas mil1ska Halina, Wyszogrodzka Miro·
wynosić będzie - 26 minut, a w mar- sława, Malinowska Emilia , Chałówna
szu na 5.000 mtr. dla niewiast od 17 I Janina. Dobrowolski Mieczysław, Je·
do 18 lat - 44 minuty, od 19 do 25
lat - 40 minut, od 26 do 32 l at - ra Anatol, Gorzkowski Jer zy, Jawor44 minuty i od 33 lat wzwyż - 50 ski Bogdan, Boniecki Jerzy, Nikodemski Lech, Janas Grzegorz, Sierocki
minu t.
Cwierciakiewicz Bogu. Bogusł.aw,
NORMY DLA_ MĘ~CZYZN
A ter_az zapozna3my się z normallll sław, Pławik Zygmunt, Zieliński R
Y
.
.
dla męzczyzn. W marszu na 2.500
mtr. dla chłopców w wieku od 11 do szard, Palioch.a . ~Irosław, Platzek Bo
12 i od 12 do 13 lat, czas wymagany gusław, Jarmew1cz Lech, Stanowski
na zdoby cie odznaki SPO wynosi 26 Zenon, Skupieński Wojciech, Sodominut dla grupy pierwszej i 23 mi- mirski Ireneusz, Lewandowski Mironuty dla grupy drugiej . . W ma.rszu sław, Jarniewicz Ryszard, W yszo·
.
ł
na 5.000 mtr. dla chłopcow w w1eku gr0 d k"1 B
ogus aw, Szperlmg Zyg~unt,
z
15-16 lat wymagany czas wynosi 42 minuty ; w ma1szu zaś na 8.000 mtr. Pytel Jerzy.
dostępnym dla młodzieży w wńeku od
17 do 18 lat - 1 godzina i 5 minut.
D'orosłycłt, powy iej 18 lat, obowią
dystansie wyjechał do Norwegii
zywać będzie ma rsz na
IO.OOO mtr. Normy na odznakę wyMOSKWA. Na zaproszenie cirgani
glądaj ą tu następująco :
Dla grup od 19 do 29 lat wymagany zacji sportowych Norwegii wyleciała
czas wynosi 1 godzinę 20 minut, dla we wtorek sam<;>lotero z Moskwy do
grup od 30 do 39 lat - 1 godzinę Oslo drużyna piłkarska Spartak; Dru
30 minut i wreszcie dla grup od 40
źy.na moskiewska, zajmująca obecnie
lat w-r:wyż - 1 godzinę 50 minut.
czwarte mi ej sce w tab eli mistrzostw
piłkarskich ZSRR, rozegra w czasie
Skład
swego pobytu w Norwegii kilka spot.:.
na m ecz z Gdański em kań. pfe;wsz,y występ piłkarzy raNa międzyokręgowe zawody pił dzieckich będzie miał mie jsce w Oslo,
karskie o puchar Polski Łódź - gdzie spotkaj ą się z drużyną ·Hagene.
Gdańsk, które w najbliższą niedzie
lę rozegrane zostaną w Łodzi, kapi Uśmiechni; się
t an ŁOZPN - Krysiak ustalił nastę
Jedna z anten radiowych ,;Gło
pujący skład reprezentacji Łodzi:
su Ameryki" pękł.a na skutek nie
(Komar), Włodar
Szczurzyński
'
wyjaśnionej eksplozji.
czyk, Piet r zak, Wapiennik, Urban,
fa prasx).
Baran,
Hogendorf,
Sołtyszewski,
Szymborski, Pawlikowski, Patkolo.
Jako rezerwowi powołani zostali:
Kopaniewsk:i, Stusio, Różycki, Jane
czek. Piłka.

Mos\dewsk\ ,,$1'a1ta\l"

INa odbudowę
Warszawy

~· ~

w

' ~

lodzi

m'1!ll
-..ul
' „! ·

(Bułgaria)

si· ę, Marszach Jesie n n y ch
w zbli"z" ai·ącyl'"h
~

krokami zbliża się
cenia swych uzdolnień sportowych.
zy 1m1 już zakończenie sezo
Będzie tu duże pole do popisu dla
sekcji wyczynowych,
zawodn~ów
któr~y powinni podzielić się swymi nu sportów letnich, a wraz z nim zaumiejętnościami i doświadczeniem kończenie sezonu lekkoatletycznego.
z młodszymi kolegami, oraz dowieść Jedną z masowych i to największych
zrozumienia łączności sportu wyczy może "imprez masowych związanych
z tą dyscypliną sportu będą zbliża·
nowego ze snortem masowym.
Ro.zpoczynający się rok akademie jace się Marsze Jesienne, które w dniu
\ ki powinien przynieść dwukrotny 15 października odbędą się w całej
wzrost liczebny czynnych członków Polsce.
Jak już dunosiliśmy , celem podnie·
z
sienia atr~ikcyjności tej imprezy oraz
rzes:rema.
1' AŃSTWOW Y l'EA'l'H ZYOOW :SK1
. Dotychczas niezd1·owyro i niepoko wzmożenia zainteresowania, w tego(ul. Jaracza 2, teł. 217-49)
Od drnia 5 do 21 paźdzrlernika wo- J<_łCYm był fakt zupełnej bezczynnoś rocznych Marszach Jesiennych wpro.
bee wyjazdu na występy do Wro· c~, zu~n~g9 braku zainteresowa- wadzone zostanie współzawodnictwo
cławia i Warszawy teatr nieczynny. ma członkow · pracami Zrzeszenia. zarówno :indywidualne jak i zespoło··
Ten stan rzeczy naieży zmienić i do
łożyć wszelkich starań. aby człon- we (dla grup powyżej 14 lat). Oprocz
'fEATR „ARLEKIN"
kawie rozpoczęli źyć życiem AZS-u tego Marsze Jesienne będą wfolką
Do dnia 12 października 1950 r., aby zaczęli pracę w AZS-ie z cał~ okazją do zdobycia odznaki SPO dla
teatr nieczynny . z powodu 'NY· kowitą świadomością zadań popula ty~h wszy~tkich, którzy do tej pory
jazdu do Jeleniej . G6ry i okolic na ryzacji sportu na terenie akademie te1 odznaki nie zdobyl!.
ze sztukami pt. kim.
gościnne występy
„Zł<>ta rybka" i „Wesoła maskarada".
N ORMY DLA K~BIET
Ta akcja będzie prowadzona przez
Normy na odznakę są mne dla kostałe \podnoszeni:e poziomu ideolol'EATI< u. o~pmu MUZ.YUZNEJ
gicznego sportow~ów, pr~ez syste- 1biet i i~n.e dla mężczyzn.
„LUTNIA„
Zaczmemy od kobiet.
matyczne szkoleme kadr instruktor
Ostatnie dn.i! - „Cói•ka pani An·
gót"„ ..- .Zl\i~ watne.

K.J[NA

przed ATK (CSR), CDN'U
i CWKS (Polska).

Czy znasz · już normy na

Bryliii~ki . ·zniżki ważne.

.

qra

CWKS (Polska) z Honvedem (Węgry)

T 'E AlrRY
P.A8STWOWY TEATR NOWY
('u}. DaszyńsJP.ego 34, tel. 181-34)
O godz. 19:15 · „Euhaterowie dnia

Na zakończenie obr ad zebrani dla
Ltczczenia zbliżającego się I-go Kra
jowego Kongresu Delegatów AZS-u
w Warszawie (w październiku br.)
podjęli zobowiązanie zdobycia
jeszcze w bieżącym roku Odznaki
SPO.

1-

~~:~~;~~~i~Si rts~~:::~~~t~;z~:ó:

ZS~!R

cfe jest dowodem, że aktyw · łódzki
Akademickiego Zrzeszenia Sparto
wego docenia rolę sportu w Polsce
Ludowej i poważnie wziął sobie do
se rcu, aby postawić na należy tym
poziomie pracę Sr odowiska Łódzkie
go AZS-u!
Szereg ' wipowiedzi dyskutantów
dotyczyło Ż:l(\votnych spraw orgam
zacyjnych i niewątpliwie prz.yczyni
usprawnienia pr acy AZS-u
się do
na szczeblu uczel.pianym i środowis
kowym. .

dzi

1

• -..

kultury fizycznej

świetlicow~.

rozszerzone wiieczornice o tematyce sportowej.
Plenum Zarządu środowiskowego Winny być także w ramach akcji in
Akademickiego Zrzeszenia Sporto- Cormacyjnej stworzone zespoły kowego z udziałem przedstawiCieli Za respondentów sportowych współpra
rząd ów. Uczelnianych oraz poszcze- cujących z prasą, zwłaszcza młodzie
żową .
gólnych sel}cii.
środoPrzewodniczący Zarządu
tegoDużą i poważną pozycję w
wiskowego. Murzynowski, wygłosił rocrnej pracy Zarządu $rodowiskoktórym omówił wego AZS stanowią imprezy i akobszerny referat,
prace prowadzone podczas ferii letnich, a mianowicie akcję umaso- cje masowe.
wienia kultury fizyczne( na oboPierwszą taką imprezą będą mar
zach ogólnoak~demickich·. Jako przy sze jesienne W połowie październt
kład może posłużyć obóz w świętaj ka młodzież. akademicka weźmie w
nie, gdzie pr aca była bardzo dobrze nich gremialny udział, a w listopa:1:0rg antzowana, a młodzież masowo dzie s·tartować będzi e w studencgimna- kich biegach na przełaj organizowa
brała udział w treningach
stycznych oraz próbach na o dznakę nych z okazj i Tygodnia Stµdenta.
Bogata i ożywiona dyskusja jaka
SPO .
Po wakacjach AZS łódzki przystę wywiązała się na P lenum po refera
puje do pracy z powiększoną kadrą
przodowników Wychowania .Fizyczne
go, gdyż sam tylko obóz w Złocień
cu ukończyło 11 ak;;idemików łódz
kich.
Brak kadr trenf'l •w rekrutują
cych się spośród młodzieży studenc
Po pierv..·szym dniu tu rnieju pił
kie.i był jedną z głównych bolączek kars kiego, zorganizowa.nego w Cze·
w pracy Zarzą du Środowiskowego
chosłowacji z okaz.ji święta armii
·
w roku ubiegłym .
W planie pracy na rok bieżący CSR, prowadzi Honved . ~Węgry)
duży naci~k położony jest na stwo
.

Pozna1emysport~wców

W dniu 8.X. br. o godz. 10 pr:?ed
boisku „Zrywu"
na
Parku Ludomieszczącym się w
wym odbędzie się mecz piłki nożnej
Centr. Szkołą Zw. Zaw.
pomiędzy
a ORZZ. Dochód z imprezy przeana
czony na odbudowę WarszaWY.
Bilety wczę_śniej nabywać można
w ORZZ.. w cenie 50 i 100 zł„ w
dniu zawodów w kasie przy wejś
ciu na boisko.
południem

W ciągu 10 dni będziemy zamieszczać rysunki wraz z ~adańia·
mi, dotyczącymi niektórych zamierzeń Planu Sześcioletniego.
Zadaniem uczestników konkuuu jest udzielenie odpowiedzi
na pytania, postawione w zadaniach.
. Odpowiedzi te należy wypisywać n a kolejno zamieszcza·
n~ch kuponach konkursowych, które trzeba przesłać w termi·
rue do dnia 20 października rb. do redakcji ,,Głosu" - Łódź,
Piotrkowska 86.
Wśród uczestników konkursu, którzy trafnie odpowiedzą
na wszystkie pytania, rozlosowane zostaną cenne nagrody
wśród których znajdzie się aparat fotQgraficzny, teczka skórza:
na i wiele wartościowych książek;.
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zastępca
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Dztal partJj"
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Sędzia - ainerykański

clio · osltarżo

nero:
- Co, oskarżony był w SS 1
I ?Sik:arżony zajmuje się zwykłlł kra
dzieżą, zamiast wstąpić do lotnictwa
Mac Arthul':i.?
D-1-20553

