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PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY WY DATKUJE
BARDZO POWAZNE
SUMY NA CELE AKCJI SOCJAL NEJ, ZMIERZAJĄCEJ DO POPRAWY WARUNKOW BYTU ROBOT NlKOW. UZNAJĄC WIELKĄ WAGĘ POSTAWIENIA NA WŁASCI WYM POZIOMIE AKCJI SOCJALNEJ W TEGOROCZNYM BUDZE ClE
PRZEM. BAWEŁNIANEGO
PRZEWIDZIANO NA TE CELE KWOTĘ 922 MILONOW ZŁOTYCH.
Największą

kwotę,
bo przeszłO \ pracowały w tym okresie niekt6re
stanowią wydatki referą.ty socjaJne w fabrykach i Razwiązane % opieką nad dzieckiiem dy Za.kładowe.
Aktywizacja Rad
1 pracującą ma·tką: a więc koszty Zakładowych - po
Kongresl~
utrzymania żłobków, przedszkoli, Zw. Zaw. - wykazała poważne 0-

&SS milionów

zl

n

stacji Opieki nad Matką i D2lieckiem oraz kolonii letnich.
Z sum tych w ciągu 9 miesięcy
rozdzli.e1ono i wydatkowano około
~ proc.
Jak stWierdzają przedstawiciele
Zarządu Głównego Zw. Zaw. Pra_
cewników Przem. Włókienniczego
i C. Z. P. Baw. zbyt słabo jeszcze

35 mU. zł powstaje nowy tlobek
przy PZPB Nr 22 w Łodzi.
IntenSyWnie rozbudowuje się również urządzenia higieny pracy w
postaci umywaLni, ambulatoriów
fabrycznych it;p., na co wydatkowa_
no już prz~o 70 proc. przyzna_
nych na rok bie~ krędytów w kwocie 73 mil. zł.
Kasy samopomocowe i zapomogo_
we otrzymały i uruchOmiły kredyty
w wYsokości 115 mil. u otrzymane
w ramach akeji s<>cjalnej.

Foto: API

Biatek ukolny Marynarki Wojennej O. R. P. "ISKRA" wyszedł" 8w6j plerwsll1'
nj!J do LeDllngmdu, majlłO na pokladzle uczniów Szkoły Ofic:e"kleJ

zyWienie akoJi socjalnej w trzecim
Maryn&rkl Wojennej. Na zdjęciu: statek pod pełnymi żaglafuL
kwartale br.
Da.lsze ożywienie akcji socjalnej,
w poszczególnych zakładach p~wa
la przypus~zać, iż fundusze socjalne wykorzystane zostaną do końca ) )
roku w 100 proc.
Sumy z fabryk, w których zaobser
wowa:no w pierwszym półroczu sla
nacjonalizację przemysłu
bą pracę Rad Zakładowych w tej
dziedzinie, przelane zostały przf'z
Wydz. Socjalny Zarz. Gl. Zw. Włó
mala rza-marynisty
kniarzy w porozumieniu z czr
Zapowiedź
.LONDYN. 18. 11. (PAP). Rząd brytyjski podał do wiadomości Izby
Baw. na potrzeby dobrze pracuja- Gmln swą decyzję odroczenia do ro ku 1951 nacjonalizacji przemysłu
GDAŃSK, 18. 11. W Gda1lSku
francusko-polskieJ
cych jednostek, dopingując w ten sta.lowego.
zmarł w dniu 16 bm. znany malarz
P ARYZ, 18. 11. - 22 b.m, Odb t - sposób źle pracujące Rady i refeFranciszek Szwoch, jeden z nieliczdz1e się w sali Wagram w P"ryiu raty do pełnego wysiłku w wlgim
W cza ie dySkusji poseł z ramie- Waszyngtonu, zmierzającą do utwo- nych polskich marynistów. Zmarły
wielka manifestacja zorganizowana p6ł!"oczu.
nia partii komunistycznej - Galla- rzenia kartelu stalowego WielIdej był przed wojną prezesem Zrzeszeprzez Tow. Przyjażni FranCUSkO_POl_1 Realizuje się również w całej ro;:- cher zdemaskował pobudki, jakie Brytanii" Francji i Niemiec Zachod- nia Polskich Artystów Plastyków
skiej.
ciągłOŚCi plan inwestycji urządzeń kierowały rządem w powzięciu tej nich w ramach nakreślonych przez w Warszawie.
Manifestacja odbędzie sIę pod socjalnych. W roku bieżącym uru_ decyzji.
Zródeł jej powiedział Paula Hoffmana.
Do większych prac F. S:z:wocha
hasłem:
.. W obliczu militaryzmu chomiono już, względnie urucho- Gallacher - należy szukać w WaGallacher zarzucił rządowi, że w
nIemieckfego
realizujemy sojusz mionych zostanie w najbliższym lizyn;;tonie.• Chodzi tu mianowicie o tak ważnych zagadnieniach nie za- należą: "Bitwa pod Oliwą" oraz
t~- ... US -6_ ~ł8Jd 'W celu 'ZaJ:cwllie. cza:<:!e c; • cb r i d
r;x:dq<:l-"I
d \ rie ~~llW"; • .y eIr.ll~ sji prze- pytano narodu angielskiego o jego ,S'hNa pod Pucki"m" - v/ykonane
nia pokoju". Manifestacji przewod- I Powstana one w Ło J, Bielawie, mysłu _ta!oweg<;J 'ta.nów Zjcdncczo_ zdanie. Czy członkowie parlamentu już p:> wojnie. W dorobku malarruC7yó będzie prof. JoUot Curie.
\ Mirsim l Zduńskiej Woli. Kosztem nych na tereI'
Anglii oraz akcję - powiedział Gallacher - zamie- skim artysty znajduje się poza tym
rzają tak długo prowadzić 'obecną szereg obrazów, odtwarzających ży
cie rybaków na lądzie i morzu.
grę, aż kraj zostanie całkowicie opanowany przez obce mocarstwo?
Artysta zmarł w przedd1lień
Gallacher pOdkreślił fakt całko otwarcia zbiorowej wystawy swoich
witej
zgodności obecnej polityki prac w Gdyni,
rządu Partii Pracy z polityką konto chińska Armia Ludowa zajęła serwatywną i dodał, że wszelkie po.
ostC'.tn'!o 16 m1ejsco\,,"cści we wschod- zorne różnice między tymi partiami
będzie
niej i środkowej części prowincji
PEKIN, 18.11. - Agencja Nowych kę pozycyjną zostały przecięte na Kweiczou. Rozbite wojska kuomin- są inscenizowane.
ochrony
lokator6w
Chin donosi z frontu południowo dWtle części.
tangu COfnęły się pośpiesznie na za..
BRUKSELA, 18. 11. - Minister
Zajęte miasto stanowti ważny wę chód.
zachodniego. że chińska Armia Lusprawiedliwości Belgii zapowiedział,
dowa wyzwoliła Kweiyang, stolicę zeł komunuracyjny, od którego proRównoc-ześnie donoszą o dalszych
LONDYN 18. 11. Brytyjski mln. że 2l dniem 1 stycznia 1950 r, znieprowincji Kweiczou. W ten sposób wadzi m. in. linia kolejowa w kie- szybkich postępach chińskiej Armil zdrowia i Odbudowy - Bevan 0_
siona zostanie w Belgii ustawa o
południowo _ zachodnie
prowincje runku Czung-Kingu. Liczy ono okoLudowej w prowincji Seczuan. gdzie świadczył na konferencji prasowej, ochronie lokatorów.
Chin, gdzie resztki sil kuomintan- ło 130 tys. mieS2kańców i posiada wyzwolono szere~ miejscowości.
że mi.mstcrstwo jego zaprzestało bugowskich usiłowały wznowić wal- liczne zakłady przemyslowe. Ponad.
:-:!
dowy domów mieszkalnych, przezna.Zniesienie usta\vy uprawni właściNOWY JORK, 18. 11. - Oddziały czonych dla rodzin rOlbotniCfLych. Mi_ cieli domów do podwyżld komornego
chiJlslnej Armii Ludowej w srzyb- nister dotlał natomiast, że do pro. o 200 proc. W stosunku do wysokim tempie zbliżają się od pomoco- gramu ?udownictwa włączono bu- k<?ści czynszu z 1939 r. VI. P?sz~e
, ...schodu i południa do obecnej stoll- dowę wIększych luksusowych miesz- golnych wypadkach karruen!lczn.1cy
cy lmomintangu - Czung-Kin~.
itań.
będą mogli
podwyższyć komorne
W Czung-Kingu panuje pa:lika
OświadCfLenle Bevana komentowa- nawet o 300 proc.
i chaos.
ne jest w Londynie jako jeszcze je_
LONDYN (P AP). - Członek par lamentu angielskiego, prof. Bla.ckett,
WedJug doniesień korespondentów den dowód, że rząd Partii Pracy sta- 1'.!,fta'~l:lB"ft
przemawiając w klubie dziennikarzy zagranicznych wskazał na zaamerykańSkich, władze kuomintan- ra się o roobycie sympatii finansjery ~1Iir..... r.~~tD fi
mieszanie, panujące wśród przywód ców polItycznych i wojskowych mo- gowskie czynią przygotowania do e-I brytyjskiej w wybGrach powszechBRUKSELA. 18. 11. - Korespon.
carstw zachodnich, spowodowane in formacjami o tym, że Związel,; Ra- walmacji Czung-Kingu.
nych.
dent dzienmka "Le Solr" donosi z
dziecki dysponuje bronią atomową.
Niemiec Zach., że "miIrlsterstwo"
Bla.ckett wskazał, że już obecnie oświadczając, ze broń atomowa mospraw wewnętrznych marionetkowe~a(lbserwować można znaczne zmia- głaby ode~rać jedynie "roltt pll'lTIOCny w poglądach kół wojskOWYCh. W niczą".
go "rządu" w Bonn postanowilo uokresie cd 1245 - 1948 rolm llwa~
tworzyć oddziały policji specjalnej,
Jedynym rozsądnym wyjścIem z
żano broń atom{l.wą za "broń abso- sytuacji _ llcJWiedział Blackett _
której
zadaniem będzie walka z leo
p ARYZ, 18, 11. - CGT opubIi kowała manifest do wszystkich lu.
luŁną", mogącą zapewnić zwycięstwo jest całkowity zakaz broni atomowicowYmi
organizacjami. DziennIk
dzi
pracy
we
Francji,
wzywając
ich
do
udziału
w
24-godzinnym
strajku
"tanim kosztem".
wej.
powszechnym w dniu 25 bm.
wyraża przekonanie, ze nowoutwoDziś nawet generał Vandenberg,
Blackett z nacislrlem podkreślił,
główny zwolenn!1t broni a.tomowej że Z",iązek Radziecki prowr.dzi poCGT stwierdza, że ta. wielka ma- we do jedności akcji l strajku w rzone oddzialy policji niczym nie
- wycofał się z tegO stanow;ska, lityk~ konsekwentnie pOkojową.
nltestacja jedności całej francu.skiej dmu 25 bm. została przyjęta jedno- będą się różniły od hitlerowsldego
ltlasy rcbotniczej wbrew kiero\\ni- r:1yślnie.
gestapo.
kom związków roz1amowych !lrzej.
cizie pocI znaldem
zdecydoW,lllej
Dma
~'a,Uti o pcstulaty ekonomicznc i polityczne robotników, a w szczególzespoły śwfetl
występuiq
ności pod znaldem sprzeciwu wob~c
w świetlicach
WARSZA\'VA, 18. 11. - 1'7 bm. na. tąpllo w Warszawie uroczyste pr je~~u przymuso'wego arbitrailu
()~warcie miesiąca centralnych robot niczych
pokazów
artystycznych r2:łdowego, kJtóry zawiesza prawo
WARSZA ViA, 18. 11. - Duża hcz-j Niezależnie od tego nauczyciele
str~.jku i zdaje pracujących na łaskI( ba. nauczycieli. wi~jskich współpra- zatrudnieni w świethcach gromadz~
w ramach Festiwalu Sztuki radziec kiej.
i nicłaskę kavitalistów i ich rządu. CUje z~ ZWJązkJem Samopomocy kIch, którzy osiągną wyjątkowe wy
W centralnych pokazach wystąPij ganizowały 2.000 przcdstawie(l VI'
Manifest wzywa wszyst!dch pra- C~łop~k.lej . ki.erując m. in. świetl1ca- niki w pracy, otrzymywać 'będą spe
na scenach warszawskich kilkadzie- ośrodkach wiejskich.
cU,iących do zawiązywania komite- mI WJeJsklm I, prowadzonymi przez cjalne premie, w wysokości ustalonej przez inspektoraty oŚW1aty i kul
w eH- ::-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-: tów jedności akcji we wszystJtich ZSCh.
tury dorosłych wsnólnie z zarządalni
przedsięM!lrstwach, zaltładach i biuZarząd gŁówny ZSCh, doceniając
m:nacjach wojewódzkich. W festi_1
rach celcm przyg'ltowan:a zaPGlwie- w pełU! ofiarną pracę tych nauczy- powiatowymi ZSCh.
walu bierze udzial ogółem ponad
Przemówienie
dzia.nego strajku, Strajk ten stano- cieli, polecił ostatnio powiatowym
wić będzie
nowy etap w walce zarządom ZSCh wypłacenie im wy1.0QO zespołów świetlicowych, które sekretarza gen. KC PZPR
z reakcją.
opracowały 57 pozycji 7l literatury
nagrodzenia w formie miesIęcznych
c~n:e wykon;płv
rosyjskiej i radziecki.ej. Obecnie w
J6zefa Cyrankiewicza
*~r.
ryczałtów. Ryczałty otrzymywać bę
p'an
Trzy~etni
PARY2;, 18, 11. - W Paryżu roz- dą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
tysiącach zakładów pracy odbywają
GDAŃSK,
18. 11. - Zjednoczone
poczęły się obrady krajowego komi- w charakterze kierowników świetlic
się występy tych zespołów. Vi Miena stronie 3
tetu
CGT:
_
.
,
,lUb
:zespołów
śWJetlicowych,
w
wyso
Siocznie
Polslde
meldują o przedsiącu Pogłębienia Przyjażni PolskoRezolUCJa,. ~ ktor~J kOMItet. wzy_ kości ustalonej przez Ministerstwo terminowym wykonaniu w dniu 5
Radzieckiej robotnicze zespoły zer- - - - - - - - - - - - - - . . . : : wa WszystIue organIzacje zwJązlto- Oświaty.
bm. trzyletniego planu produkcji.
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TIRANA (PAP). Albańskie ministerstwo spraw zagranicznych złoży
Znamy dobrze 'Przesadną Iror-I
liwość, z jaką nasi brytyjscy
"pxzyjaciele" zajmują się tym, co
się dzieje wewnątrz naszego kraju. Uważają oni za swój niema!
&więty obowiązek interesować się

i wg'lądać w wewnętrzne sprawy
Polski, jak również i innych
państw demokracji ludowej. Zainteresowania te jednakże są dziwnie jednostronne. SIedząc uważnie i patrząc krzywym okiem
na różne przejawy naszego życia
PQlityczne~o, wytykając za poś~ednictwem swej BR~ ~aw~t
loe karygodne uchybiema, Jakda'
t
.
kl'
'ł
dzl::;zyn; .; M1:~inw ~ eple ,spo_
ac .po~oc ,za
brakł,?~ukr:u - panowl~ CI row:
noczesme me dostrzegaJą belkI
we własnym oku. Oburzając się
na jakiś proces zdrajcy narodu
polskiego, nabierają wody w usta
wówczas. gdy należałoby potępić

ło rządO'Wi jugosłowiańskiemu r.Dtę,

Aż wreszcie oficjalny przedstaPan Blackbu:rn zapytał brytyj- z u-codzen1a, aby powrócił do Pol- protestująC!ą przeciwk<;> dalszym pro~
wiciel W. Brytanii zabrał głos. skiego ministra spraw zagranicz- sld i objął dowództwo nad pol- wo1tacjom na granicy Albarrii.
Min. Bevin, jak wiadomo nie naj- nych, czy... zaprotestował prze- skimi siłami zbrojnymi, To nie 4 paźdz.iernika n1i terytorIum al-

serdeczniejszy nasz przyjaciel,
udzielił wczoraj odpowiedzi na
prowokacyjne, specjalnie skonstruowane pytania jednego z po'
słów Izby
Gmin, lab1>urzysty
Blackburna.
.

II'

L
ta-wIO!!ihich

ciwko nominacji Marszałka Ro- moja sprawa".
kossowskiego.
Hałasujące od kilku dni BBC
Min. Bevin Z1Dlllszony był stwier i prasa brytyjska zrozumieją modzić:
że wreszcie teraz. że to także
"Nie mogę silę sprzeciwiać, je- "nie ich sprawa"•••
żeli rząd polski zaprasza Polaka
ST. R.

o
ZIE
robotników
ch

R~YM, 18. 11. - Rozpoczęta w C~.
labni przez małorolnych i robotmków rolnych akCja zajmowania nie.
llŻylków, należących do wi-elldch ob.
szarników. która rozszerzyła się następnie
na Sycylię i inne okręgi,
zmusiła rząd włosIn do. pnyznania
chłoI?O?l szeregu k?Jlcesji
rzeczywiście oburzający urągaOflcJal~y komunikat, ~dany po
•
d
'posiedzeallu gabin-etu, stwierdza, że
Ją~y ~asa om p!awa proces przy- rada nrinistrów upoważniła ministra
wOdcow.komumstycznych w USA, rolnictwa do przedstawienia w parbandycki napad na Paula Robe- lamencie projektu ustawy w sprawie
sona, lub chociażby porwanie rozdziału własności ziemskiej W.
Gerharda Eislera przez... ich wla- okręgu Sila i w innych okręgach
sną policję,
CalabTii, gdz;ie - jak podaje komu.
nlikat - 1/4 część całego obszaru
Kryteria moralne nagina się tu rolnego skupiona jest w ręku 262
w sposób niezbyt subtelny do wielkich obszarników.
potrzeb własnych i aktualnych
Calabria była widownią tragiczokoliczności.
nych zajść w dniu 31 października,
których ofiarą padło 3 robotników

rolo ••
'7

rolnych, zastrzelonych prze:1l policję
w czasie akcji zajmowania ugorów.

.'....

Dziennik "Unika" pisze, że walka
nie jest jeszcze zakończona. Robot.niCY odnieśli
wielkie zwycięstwo,
jednalde walka musi być prowadzona dalej.
Według projektu rządowego, latyfundia w Calabrii mają być zmniej.
szone tylko o 50 proc.• tak że wielka
własność obszarnicza będzie istniała
dalej. Należy walczyć, by 20 miliar.
dów lirów, przeznacronych na te
częściQwą reformę roIną, nie zuźył
rząd w całości na odszkodowania dla
właścicieli za odebrane im ziemie Ziemie te zostały
pisze "Unita".
zrabowane chłopom i dlatego wy~
właszczenie
powinno nastąpić bez
odszkodowania.

h~a~:k~~~:w:~;:;~t~r: ~:~~ Tok spełnicie nakaz religii chrześcil1ońskieJ'

BBC me omIeszkało powtorzyc
sta!ych napaś~i i.,?szcz~rstw. ~on
dynsc~ "pat.rlOcI "': ~lągu kl,lku
ostatmch dm wyłazlh ze skory,
aby nominacji tej nadać miarę
wielkiej "bom~y" politycznej, bili na alarm, wzywali swój riąd
do zabrania głosu...

Apel przywódcy

postępowych

katolików w Belgii

W "Le Front", organie najwięk- garstki wyzyskiwaczy wzywa do
szej organizacji belgijskiego ruchu krucjaty prz,eciwko Związkowi Kaoporu, ukazał się artykuł profesora dzieckiemu, jedynemu krajowi na
uniwersytetu w Leodium, FRAN- świeoie, w którym zniesiony został
COIS BROUERSA, przewodniezą- wyzysk ezłolWeka przez człowieka".
cego związk? katolików post~o.
"Zwracamy się - pisze w dalwych, w ktorym autor podkresla
do
konieczność
udziału katoIil,ów w szym ciągu prof. Brouers
walce, jaką to~ obrońcy IWkoju wszystkich katolików ł powiadamy
z obozem imperi2listycznych pod. im: "Waszym świętym obowiązkiem
jest stanąc w szeregu bojowników
żegaczy wojennych.
ostatnie ślady faszystów Prof. Brouers, po przypomnieniu, O pokój, Tylko walcząc w obronie
pokoju spe!nicie powinność wobec
NOWY JORK, 18.11. Ponad 1000 że idea pokoju jest nieroz.erwalnie Boe:a
f lud2Ji, a tym samym wyko_
przedstawicieli postępowych organi- związana z wiarą chr7eścijańską, nacie
nakaz, leżący u po,dstaw rePzacji młodzieżowych, studenokich 1 stwierdza, że "obóz pOdżegaczy wo- gil chrześcijańskie
".
związkowych brało udział w wiecu jennych w imię obrony intereSów
w Nowym Jorku, poświęconym Mię
dzynarodowemu Dniu Młodzieży.
Uczestnicy wiecu zobowląlZoali się po
mnożyć wysiłki w walce o pokój na
NOWY JORK, 18.11. Generalne Zgromadzenie ONZ powzięło szereg
całym ŚWIecie. Zebrani 11) e~tuzjaz- uchwał, uIWważOliających Radę Iłow:erniczą ONZ do zwiększenia kon_
mem wysłuchali sprawozdarua ame- troli nad krajami niesamodziełnymi.
rykańskiej . delegacji' ~a. Międzynar.o
Pomimo gwałtownej opozycji ze składania raportów na temat środ
dowy. FestIwal Młodzlezy w Buda- strony delegacji brytyjskiej, zaleco- ków, podjętych na te1:ytoriach popeSZCIe.
lliO władzom powierniczym podjęcie wierllliczych,
celem rozwoju źycia
Jedna (l. delegatek amerykańskich śr0:1ków cele~ przyśpi~sze~a roz- pollt~czneg.o, ~ospodarczeg?, społecz
Irla festiwal w Budapeszcie Murzyn- wOJu terytorIÓW. powlernl~zych w n~g~ l o~~ty, ~) zalec:: ~lę ~apew.
ka Teellman oświadczyła: ..Powró- k,ierunku uzyskanIa p~ez me same;>' meme n:meJsCQWe~ ludn~scl ,""lększe cillśmy jeszcze bardzIej przekonani rząd~ lu? ?ieI;0dległośCI. Pos~all0,""l0 ~o udZla,ł;.t w kierowI?~t:v~e i zyso konieczności walki o pokój d. wol- no rOWllilez, ze, Rada Powlermcza kac~ z roznych przed:"lęO~OlStw .k~,
..'
'olkie' ONZ ma składac coroczne raporty l onualnych; 3) zakazUJe Się małzenn~śc. ~~ekonalIsmy Się ~eżw~~łe ~ na temat zarządzeń władz powierni- stwa nieJeti1.'ch na terytoriach poI!Ul?ŚCl, Jak~ dakról.YRmdł~d k'l kto,gry czych zmierzających do zapewnie- wiem.iczych oraz zaleca natychmia.
sWlatab 'ZWIąze
a Zlec ,
'
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t· . .
k ar Cle
. l esnych'J
1 d k Ś· Jesteśmy zde nda nriejscowej ludnośCi prawa samo s owe znJeSileme
je~ o ro?cą u z o CI. ŚFMD i Mię rzadu. Wielka Brytarria była jedy- sankcji karnych za zerwanie umów
cdydowan,1 przy pZomJ.oązclu Studentów nyin krajem ktÓTy głosował prze. op.racy; 4) zaleca się większe ułazynaroQowego
w n.całego świata Cllwko
.
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eksploatacji, nędzy i imperIalizmu przy Sllnet oPozycJI?r yjsKIleJ..
pow ,~ernlcze
~ wyWIeszama
~gl
II. do óki nle będzie zagwarantowany
RezolUCJe te brzmIą n~t.ępuJąco:IONZ obo~ f1~gj. panstwa, spraWUJąpokEj.
1) misje ONZ są upowazmone do cego pOW'lermctwo.
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Porażko

Wielkiej Brytanii w ONZ

talnego ONZ zabrał głos, będący
wyrazicielem dążeń i tęsknot milio
nów ludzi całego świata, przedsta- ciele kraju socjalizmu wystąpili z
wicileI Związku Radzieckiego mrn. twórczą inicjatywę potępienia akWyszyński. W sposób jaSlrw, sta- cji podżegaczy wojennych. Trzenawczy i bezkompromisowy, we- cia. sesja odrzucił~ propozy'~ję. razwal-do zawarcia Paktu Pięciu Mo dZIecką w sprawIe redukCjI z/Jrocarstw dla obrony i wzmooniema jeń pięciu mocarstw, zakazu broni
pokoju oraz potępienia wojny. Mi atomowej i zorganizowania systenister radziecki domagal się bez- mu kontroli w ramach Rady Bez. .
t·
Ob
.
względnego potęplema przygo 0- pleczeństwa.
ecne propozycJe
wań wojennych
prowadzonych ZSRR są podyktowane tą same:,
przez USA i W. Brytar4ię stwier- głęboką i szczerą troską o pokÓj
Gzi! przy tym, że wyko;zystanie i uczciwą współpracę między naro
bra.'1a atomowej i innych środków dami przeciwko zorgar,rizowanej
masowej zagłady jest sprzecZlne z klice' notorycznyc11 awanturników
sumieniem i godnością narodów. wojennych, pragnących pogrążyć
Ostatnie wystąpienie min. V{y- świat w odmętach nowej rzez;'.
szyńskiego bylo tylko jednym z
Każde wystąpienie radzieckie,
ogniw w potężnym łańcuchu .nie- demaskujące perfidną i obłudną
ustanych usiłowań ZSRR, zmIerza frazeologię imperialistów, wywojących do utrwalenia pokoju na łuje zamieszanie w obozie podżeSWlec.!e. Już r:a pierwszej sesj,ź gaczy, przyprawia o trwogę zagro
ONZ VI roku I946 delegacja ra- żone w swoim istnae!':iu kliki reak
dziecka zaproponowała powszec11- cyjne, które w zawierusze wojenną redukcję zbrojeń i sił zbroj- nej dopatrują się możliwości ponych. Na dwgiej sesji przedstawi 111nożena swoich dochodów i daJ2 DZIENNIK LÓDZI{I Nr 319 (1582)

szego wzboga<;ania się kl'l1'teli i tru
stów monopolistycznych.
W radzieckic!1 propozycjach wi
dzą oni wyraźnie przekreślenie
swoich .dążeń idąc>:ch w k!er.unku
zdobYCIa pa;,ow~ma nad SWlatem
i ujarzmiania woJ.nyoh narodów.
Opinia publiczna całego świata
...
'
kraje Jęczące jeszcze dotąd w kleszczach bezwzględnego kapitalu
j~k narody, któ~e z.niosły ju.ż u
SIebIe wyzysk kapdaIzstyczny I bu
dują nowe, sprawiedliwe życie, ca
ly świat przyjął z jednomyślną a~
probatą i prawdziwym zadowole~;em radzi-eckie propozycje poko~
Jowe.
Wyrazem opinii i stanowi~ka na
rodu polskiego było przemówienie
ambasadora WierbłoVlskiego , któTy poparlszy w calej rozciągłości
propozycje radzieckie, rozprawił
się równocześnie ze zbrodniczą
dwulicowością podpalaczy świata

f

słowiański.

20

pażdZliernika nastąpiło

nowe naru5Zlenie terytorium albań
sk..iego przez samolot jugosłOWtiański,
który leciał w kierunku miasta Korcza 6 listopada nad Albanią po:lawR
się trzymotorowy samolot, nadlatując od StTO!tly Jugosławii

Nowy rekord

murarce zespołowej
RZYM, 18. 11. - Małorolni i ro·
botnicy rolni w prowincji Palermo
WARSZAWA, 18.11. Na budowi~
na Sycylii zajęli dalsze 3 t-ysiące biurowca dla "Metal-Exportu" przy
hektarów gruntów nieuprawnych. ul. Kruczej nr 2/4, ustanowiony zonależące do obszarników.
WraZJ z stał nowy rekord w murarce zespo..
ilością, zajętą w dniach 13 i 14 bm. łowej.
w tej prowincji, wynosi to prawie
lI-osobowa ekipa pod kierunkiem
8 tysięcy hektarów.
majstrów: Majorowskiego l Szymbor
Akcją
chłopską
ltierują,
prócz sklego ułoŻyła w ciągu 8 godzin pra_
przywódców związkOWYch, deputo- cy 77.000 sztuk cegieł. Tym sa.mym
wani i przywódcy partii lewico- dotyohaza..sowy rekord, na.leżący do
wych.
zespołu
TorecIriego i
Markowa
Komunikat rządowy, który zapo- (66.500 szt. cegieł) został pobity.
wiadał
przyznanie ziemi chlopom,
N OI\vy rekord ustanowiony zostal
zawiera pogrÓŻki pod adresem dzia- przy budOW'ie muru iundamentoweg()
łaczy polityC2JD.ych, którzy
kierują o łącznej' długości 141 m.
akcją chłopów na Sycylii.
Zespół składał się z dwóch br-6-jek
RZYM, 18. 11. - Ilość małorol murarslctch oraz 5-osobowej ekipy
nych i beuolnych, którzy zajęli le- pomocniczej.
żącą odłogiem ziemię wielkoobszarKierownik pierwszej trójki - municzą w prowincji Palermo na Sy- rarz Witold Majorowski, obecIlii.e incylii, wzrosm do 15 tysięcy osób. spektor racjona1iJzatorstwa robót "Be
W Palermo toczą się równocześnie ton-stalu", odznaczony wstał w dn.
pertraktacje pomiędzy przedstawi- 22 lipca br., za zaSług! przy ~'gani
cielami ludności wiejskiej ł obszar~ zowaruu współzawodnictwa pracy
nikarni celem ustalenia ilości ziemi, przy budowie trasy W-Z, orderem
jaka ma byc oddana. cbłopom pod "Sztandaru Pracy".
upraWI).
Konf~deracja robotników rolnych,
chcąc przyśpieszyć zakończenie ro- Bułgarl'a
AI~anl'!:I
kowań, zgodziła się ograniczyć p6U
(;
stulaty chłopskie do 8 tysięcy ha zie.
SOFIA, lS. 11. - W międzypańmi" obszarnicy upierają się jednal, stwowym meczu piłkarskim, roz.e_
przy odstąpieniu zaledwie 1.500 ha granym w Sofii, Bułgaria zremiso_
leżącej odlogiem ziemi.
I wała z Albanią 0:0.
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Włókniarze Francji

do

włókniarzy łódzkich

W odpowiedzi na list Włókniarz y z PZPZ Nr 4 w Łodzi, sIderon:a,lly
do strajkujących robotników okręg u ROUBAIX we Francji, Zau'atd
Główny Zw. Włókniarzy w Pols.ce otrzymał od. Federa.cji Zw. Z"<l.wod.
(CGT) we Francji serdeczny list, w którym czytamy m. inn.:
"Drodzy towarzysze, otrzymaliśmy list I mi dla wszystkich polskich włóknia
pracowników PZPB Nr 4 w ŁODZI do rzy i całej klasy r0botniczej Polski.
braci włókniarzy w Roubaix. List ten -----...;,--;..-----.:;..--przekazaliśmy pod wskazanym adresem. nPerełld łcfnckie"
Robotnicy Roubaix odpowiedz,! robotni
kom PZPR Nr 4 sami. My pragniemy będq we wszystkich aptekach
donieść \Y/am, że od wczoraj włókniarze
Hurtownie "Centrosan" otrzymały
w Roubaix znów strajkują - żądając pod do rozprowadzenia na zimę więks.zq
wyżki zarobków, czego odmawiaj'} im ilość tranu leczmczego, przeznaczofabryhan~i i reakcyjny rz,!d, pozostający nego specjalnie dla dzieci.
całkowicie na usługach mili:lrderow ame'
Oprócz wcześniej przyjętych trans
rykallskich.
portów. przechowywanych 'w chloStrajk w Roubaix objął 20 tysięcy lu- ?niach portowych (ponad 200 lon),
dzi w tym mieście oraz 5 tysięcy robot- Jeszcze w br. nadejdą następne trans
ników w Tourcoing. Strajk zatacza coraz porty tranu norweskiego w ilości 0szersze kręgi. W ~abis od kilku dni żą- koło 800 ton. M. in. dla Warszawy
danie podwyżki plac wysuneło dalsze 5 I Śląska przeznaCól.a się po 100 ton
- Federacja tranu.
tysięcy pracowników.
Nasza
Związku WJókniarzy lI1iesie pomoc strajNowością będzie w tym sezonie
kującym, walczącym z entuzjazmem i cal znakomity lran łofocki, bogaty VI
Rroootnikówzpzg cmk"" cmfwy mfwywy witaminy a i d. Ukaże się on na ryn
k
'J
ku w post·aci tzw. "perełek łofcc_
owitą pewnością zwycięstwa".
loch". W tran na wagę oraz "perełki
List robotników francuskich koń- łofookie" zaopatrzone będą wszystczy się serdecznymi pozdrowienia· kie apteki.

a posiedzeniu
Komitetu Gene
PoIiZW'lC,'ę~two c~~L"'()w,"elea fł4a ()OI~flteHł
N tycznego
Zgromadzenia
II

bańskie przeszła z Jugosławij kilkuosobowa grupa, zaś żołnierze jugoSłowiańscy <Ytworzyli ogień na straż
ników albailskich. Następnego dnia
nad Albanią prz.eleciał samolot jugo

się

WllŻ-

stuje pracrozbicie
atomui d'la
nych
naukowych
technicz_
nych, nie ma większego znaczenia.
Im jest potrzebna produkcja broi zdemaskował kulisy ich przewrot ni atomowej dla szantażu, dla. pro
nej i obłudnej polityki wobec na- wadzepja polity!ci gróźb, dla siaszego kraju.
nia zamętu i atmosfery lęku.
Dla każdego człowieka w Polsce
Narody świata właściwie ocenia
i na świecie jasne jest do czego ją wysiłki obozu pokoju, któremu
zmierzają propozycje Zw. Radziec przewodzi Zw. Radziecki. TVlaści
kiego. Przez Pakt Pięciu Wielkich wej oceny opinii publicznej nie mo
M
gą wykOszlawić ani pomniejszyć
ocarstw chcą one stworzyć pod ,
stawę trwa/ego pokoju na świecie. wsciekle ujadania i ataki dziesiejI t t .
. tł"
szych ma;.okinów anglo-amerykań
u aj sprawa jes zupe nre Jasna. skich, sprawujqcych rządy w pa_
Blok ar.glosaski, wypowiadają- szczególnych państwach. W świa_
cy się przeciwko tym propozycjom domości miJio::;owych mas, linia
ma na celu swoje brudne interesy. podziału między szczerymi obroń
Nie chce on zrezygnować ze swej cami pcZ<oju a podżegaczami wo_
dotychczasow'ej, powszechnie zna- jennymi jest wyraźna. Przebiega
nej praktyki judzenia do wojny. ona dokładnie między dwoma obo
Imperia!iści sprzeciwiają się roz- zami z których jeden wierzy w
ciągnięciu kontroli energii atomo_ ludzi a drugi ślepo ufa urojonej
wej, która ma na celu zakaz broni sile i mocy dolara.
atomowej a pozostawia nieograni
Ostatecznego wyniku walki tych
czo::e możliwości wykorzyst3n.ia dwóch obozów nie trzeba przewi_
jej w celach pokojowych. Dla dywać, zwycięstwo odniosą lunich przykład radziecki, gdzie, j<;k Idzie.
wiadomo - już dzisiaj wykorzyA. KAR,

..Ióze# CqrankleH'ic Z
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Przem6wienie sekretarza KC PZPR

W dotyehezasoweJ dyskusji Jest s ko_

blecznośet

pewna c!'sproporcJa. M6wi
aię dotychczas o błę.dach
byłych pepe.
Nałeży
jednak mówić także
rowc6w.
o błędach byłej PPS, bo to dzl~, w for_
mie
pozostałości
socjaldemokratyzmu
1 oportunizmu Jest spra~ mej naszej

partii..

Jest ~ Plenum,
Jedenaście miesięcy

kt6re odby~ sflo w
po zjednoczeni ... kla.
sy robotniczej. Na. tym. Plenum dociera
się do nacjonalistycznycb,
socjaldemo_
kratycznych i oportunistycznych korze.
ni odchylenia l wYnikłego zeń braku
c~ności. Jako były pepesowIec, który
zre:;zU\ proces dojrzewania ldeologiczne_
1:'0 do jedności orr;anicznej, do marksiz..
~u_IE!ninizmu. do partii bOlszewicIdego
typu przebywał wraz z całą zdrową czę.
/lci,. odrodzonej PPS, I1.adaje sobio pyta.
nl!e, jak było z tą. czujno§cilł u nas, w
PPS. Za.daję 80biJe to pytana.. z podwójulł
ostrościJł i świa.domo~cilł dużej iloAcl po
pełnionych prze-z PPS błędów.
Gdy mowa o czujności wobec agentur
burżuazjI, wobec agentur imperlailzmu,

wygłoszone

Po proklamowaniu Jedno§ci przez kle_
rownlctwa obu partit jako celu pralttycz.
nastąplla gwałtowna kapitulacja
nego,
prawicy z r6wnoczesnym zamienieniem
się w przemytników ideologicznych do
zjednoezonej partU pod hasłem: "Jed_
ność, ale zaraz".
W spos6b bardzo charakterystyczny
pisze o tym amerykańskie czasopismo
"Forelgn Affairs"
wyratające poglądy
departamentu stanu:
"Prawica
socjaJlstyczna spodziewała
się, że Jeżeli połączenie
nastąpi nie.
zwłocznie, to będzie ona mogła wejść do
zjednoczonej partii" z jej całym starym
Ideologicznym
bagażem", i że będzie
mogla wywierać \"\-pływ na partl~ n..!lwet
ni'ezaJeim!a od swej liczebnej siły.....
Na to samo liczyłO prawicowo_nacjo.
nalistyczne Odchylenie w PPR, które Jalt ocenia wspomniane pismo - sądziło,
"że jeżeli utworzy się masową partię,
w l,tórej socjaliŚCi - "tradycyjnie pol.
scy najpierw, SOCjalistyczni potem" złączą się z oportunIstami I pseudo.marksi_
stami PPR, to. nacJonalistyczny polski
lcomunizm, zdobędzie sllną baze.....
Na przeszkodzie temu n.:J.jazdowl pra_
wlcy na
zjednoczoną partię 5tanęlo
sierpniowe plenum PPR, wrześniowa
Rada Naczelna PPS 1 akcja oCzyszczania
szeregów.
Każdy widZi, te w okresie powoJen_
Ilym działalność agentury IdeologIcznej
w PPS
przeplatała się z działalnością
prawicy w PPS, że rola prawicy obiek.
tywnie przerastała w rolę al:'entury, a
agentura umiała wyzyskać bazę prawlco_
wej części PPS.
Rzecz prosta, że 1 postawa trzonu kle.
rowniczego PPS, składającego się W czę.
ścl z centrystów, nIejednokrotnie ule.
gala naciskawl prawicy, a więc I agen.
tur Ideologicznych.
Omawiając, zreszU\ poltrótce tylkO, ro.
lę agentury Ideologiczne.!, trzeba do te.
go dodać agentury typu szpiegowsko.
prOWOkatorSkiego, nasłane dla specjal~
nych, dalej sięgająCYCh cel,\w, lub dla
doraźnej penetracji IdeologiczneJ.

i soeja d mo ratyzmu

na III Plenum KC podajemy w obszernym streszczeniu
So"'.jaldemokratyzm
niesprawdzonych, nieraJI pOdeJnanych, al klasie
robotniczeJ, 1:0 !roz1ło PolsCI
v.
nawet notorycznYCh &!ent6w sanacJI.
LUdowej.
b
Oczywiście było to wynikiem nledoj.
I teraz Jeszcze lepiej I wyratnieJ wt~
usypiał czujnośt wo ec rzałości Ideologicznej, która przejawiała dać czym było dla partu l dla dal~zych
się często nie tylko w niedocenianiu, ale losów reW10łucji w Polsce Plenum s1erp.
szpiegów i prowokatorów kjwprost
w nierozumieniu mechaniki wal_ niowe KC PPR, na kt6rym wypróbowa...
klasowej.
ni w
twardej szkole rewolucyjnej

Wzrost czujności rewolucyjnej wobec
N
I tr d
J
t I rou KPP_owcy, związani głęboko z klasą ro..
agentur, WObec szpiegów i prowokatorów
a l:'runc e a ycy nego opor un z
botniczą wespół z całą zdrową wlększo.
jest _ jalt mówi tow, Bierut - runlccją I nacjonalizmu przedwoJenne~ PPS, sa. ścla pa;tll, rozgromili prawicowe i na~
podniesienia. na wyższy poziom po~ltycz. n~cJa i ~(Ij agenci c:zu~1 się w wczesnym cjonallstyczne odchylenie i wyprostowali
ny pracy kazdego członka partii. \\.yma_ ~~~o~:ł~n;~~:~~:a J~~o~o~~~': ~::i~: linię partii.
gać to bf:dzie szczególnego wysiłkU 1 pra · zana była ideologiczną pępowiną z przed
cy nad sobą ze ,strony nas WS'Lystklch , wojenną piłsudczy]wwską PPS. "Dw.'iJ_
ale w szczególnoscl ze strony towatmzy • ka.", kt6ra trzllsla Polską. przedw:rześniOo Czujnośt-to najpilniejsze
szy, lttórzy wyrośli w partii socjaIde o.\ wą i stanowila. glówny oręż walki z rn_
zadanie
ltratycznej, którzy chcąC nie chcąc, mu_ chem robotniczym wyrOSła w dużej czę.
sieli na.siąkać nie tylko socjaldemokra. I<ci zo starej PPS.' WIelu działaczy PPS,
Dlatego tyle się m6wi na. tym Plenum
tyczną IdeOlogią naw,et wtedy, kiedy s~ę jak Zaremba, Kwapińskl, Puźak, Atci. o walce z pozostałościami
odchylenia
z nią starali walczyc, ale musieli takze szewski czuło się także jak u siebie w prawicowo.nacjonalistycznego. Jest na.
nasiąknąć socjaJdel!10kratycznym,
opor_ domu ~ Kaweckiego czy u zYborsklego. szym Obowiązkiem równie ostro, r6wni..
tunistycznym .braklem czujności rewolu.
Nic więc llztwnego, że WRN splotło się bezwzglę<lnie walczyć z wszellthni pr7.8.
cyjneJ, braluem kryterlow w doborze przez Puźaków I Zarembów w spOSÓb jawami socjaldemokratyzmu. Jes~ naszym
kadr. J"~~omyślnością, niera~ bezgranl_ nIeodwracalny z sanacją, a po wyzwole.. ohowlązklem wzmóc czujność na to wszy
c.zną nal;.\nością, wy&,odnlct\\cm, llbera. niu stalo się wręcz agenturą imperlaliz_ stko, co było ujemnego w PPS i co mo~
hzmem, kumoters~wem.
mu. I nic dziwnego, że I po wyzwoleniu glo przyjść I niewątpliwie przyszło to~
Pozwolllo to Dle tylko na penetrację nie ustał najazd agentów na PPS i nie rem PPS do zjednoczonej partii.
ideologiczną agentur do partii poprzez ustały rachuby Imperializmu na odegra.
Walczyć do końca z socjaldemokratya,
prawicę SOCjalistyczną, ale :6w~ocześnle nie przez PPS specjalnej roll w walre mem, bo on jest mostem do wszelldeh
pozwoliło opleść a~enturą n.e~tore oglll- o restauracJę kapitalizmu,
a potem w odchyleń I przyczyną braku czujnOŚel,
wa aparatu party,nego I panstwowego. walce o opóźnianie rozwoju socJalizmu. jest szczególnym Obowiązkiem byłyeh
Dowcdzl tego fakt, że wiceministrem
PPS_owców, Jeżeli chcą być !odnl partU
rolnictwa, a przedtem kIerownikiem wy.
markslstowsko.leninowsklej, Jeżell che"
działu ekonomicznego CKW PPS mógł
Istoryczna ro a
stać w jednym szeregu walki rewolueyJ.
być dwulicowiec w rodzaju
Ko>walew_
i
I
nej razem z byłymi KPP_owcami, raZ~1D
skiego, Jct6ry jalt się okazało, był przed
S erpnlowego p enum
z byłymi PPR. owcami. Jest obowiązkiem
wojną starostą sanacyjnym na WOlyniu,
KC
PPR
nas wszystkiCh, poprzez podnoszenie po~
a podczas wojny i po wojnie powiązany
zlomu Ideologicznego, podnosić cZUjM§(!
był z grupą Lechowicza. Ze wicemlnL
reWOlucyjną. Czujność rewolucyjna Jest
strem pracy i opieki społecznej mógł Na tle tego wszystkiego widać dopiero bowiem nieZbędnym orężem w walce 21
być wspólnik Lechowicza, Kochanowicz. w całej jaskrawości, jaka to próba szy_ Imperializmem, z Jego agenturami, a w
Ze w aparacie partyjnym pracowali ltOwala się w Polsce, w krajU,
który szczegÓlności z pr6bami osłabiania wię~
przez pewien czas, chronieni I protego_ przecież
nie Jest najgorszym terenem zów, łączących partie komunistyczne
wani przez niektórych towarzyszy, ,<gen. dla działania agentur prowokacyjno_ i robotnicze z WKP (b). Na tym bowiem
ci ·WIN.owscy w rodzaju Zaborsldego, szplegowsldch, jak o tym świadczy hl. koncentruje się dziś wysiłek agentów
Kraka, Za!<rzewskiego. I że nie potrafi. storla prowokacji peowiacko_plłsudc2y. imperializmu w rodzaJu Tito.
Ilśmy z pełną
konsekwencją doprowa_ kowsklch.
Jakże wymnie teraz 'widać,
POdnoszenie czuJności rewolucyjnej, to
dzić oczyszczenia. aparatu do końca i prze gdy poszczególne
fragmenty zaczynają najpilniejsze zadanie, stojące przed na.
prowadzić
także walkI z towarzysz.:uni. ulcladać się w całość,
jakle to widmo mI. Taki jest wniosek z tego hlstorycz~
protegującymi " !różnY,ch powodów ludzi rozciągało się nad Polską,
co groz_ll_o..;...n_e.,.:g:...,o Plenum.
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agentur w KPP I inną w PPS.
Al:'entura w KPP mnsiała stę bardzo
mocno ideOlogicznie maskować I konspL
rować,
sIę z rzadka taktycznych,
ujawniać w
pewnychmogła
zagadnieniach
mogła obróść ideologią lub opleść pro_
WOkacją
i przeźreć tylko odchylenie
Ideologiczne - tak, Jak to sIę St.1ło z
trockizmem. Na co dzień obowiązywało
jednak agentury w KPP Jak najgłębsze
zamaskowanie. Były one bowiem wla.
'ciwie szpiegostwem J prowokacją na
wrogim dla siebie ideologicznie terenie.

burżuazyjne
kształtowały ideologię

Agentury

przedwoj nnej PPS
Zupełnie

inaczej rzecz mlala się na te_
~enie
przedwojennej PPS.
Na od
terenie
tej
socjaldemokratycznej
partil
samego
P<lczątku jllż w Ideolog!! wyrażał sic:
naclsk burżuazji i jej penetracJ!l do rll.
chu robotniczego. Na skutek tego agen_
tury w PPs nie mUSiały się Ideologicz.
nie maskować, ale mogły występować
w gruncie rzeczy jawnie, mogły nie tyL
ko kierować partią taktycznie, czy stra_
t eg ic znl e, od czasu do czasu, a l e ksztal_
towały jl\ Ideologicznie, tworząc z niej
wbrew woll i wbrew świadomości mas
rObotn1c:zych, instrument walki z rewo.
lUc:v~nym ruchem rObotniczym.
Tak oto socjaldemOkratyzm i oPllrtu:
nizm IPfZYJal a~enturom, tak stawał się
a,entur.. burinazll, kapitalizmu, I wresz_
cle 1mper1A1lzmu.
Słowem, agentura przerosła wldeolo.
a1ę
lOO1a!demokraty:rmu, a
ideologia
przerosła 'VI agentury.
AgliIlItm:y wiedziały, te klasa robotni.

::
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Jąca pod maską socjaldemokratyzmu Jest
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czujnośa!., bęcLzje odslan:lał

metodę

stosująC

(b) Obraduj"cy w Warszawie kra
jowy zjazd Tow. Przyjaźni PolskoRadzieokiej !powołał nowe władze
organizacyjne. Wybrano Radę Naczelną w składzie 100 osób, Komisję
RewizYJ'ną - 8 osób, Sąd Koleżeński - 8 osób. Zarząd - 15 osób.
W skład Rady Naczelnej weszli
m. in. Władysław Kowalski
(marS
szalek Sejmu), H!!iIU'Yk
wiątkow-

ski (min.

Sprawiedliwości), Wacław

Barclkowski
(Wicemarszałek Sejmu),
Franciszek Witold - Jóźwiak
(przewodn. Zw. Boj o wn. O Wolność
i Demokrację) ~eksander Zawadz.
'
iIJ1tJt.

LfI-et......

...,l1..li

ski (min. Adm. Publicznej), Edward
Ochab (wicemin. Obrony N81'OdOwej), Stefam Matuszewski (kier, Ko
misji dla Spraw Org. Społecznych
KC), J6zef Niećko (przew. PSL),
Tadeusz Michejda (mln. ?:drowia).
Z Łodzj do Rady Naczelnej wYbrano: rektora prof. Kotar.b.ińs.kie~
ki
go, rektora prof. Chałasms ego,
prezesa Sądu Najwyższego Bzowskiego, prezesa Sądu Apelacyjnego
Dobromęskiego,
dyr. Nowackieg.o
d'
G Ś
oraz przo OWlllce pracy o Clmińską i TerpUakową.

I

... urarz

We współzawodnictwie młodzieżo.
Zjednoczerue Ł6dzkie PPB zakoń
3 etap współzawodructwa pra- wym wyróżnionych zostało 28 osób.
Przeciętna wydajność pracy w paź
cy. Wzięło w nim udział 60 proc. dzierniku rb.
wyniosła
160 proc.
załogi.
normy. przy czym na pierwsze miej·
Tytuł przodowni'ka pracy zdobyło sce
wysunęl1 się stolarze,
którzy
265 osób, w tej liczbie kobieta-mu· wykonali normę w 253 proc.
Wyróżnieni
przodownicy otrzyrarz ob. Irena Marche'wka, zatrudniona w 9 Oddziale PPB w Często· mali dyplomy uznania i premie pien:ężne.
chOWIe.
czyło

nia walki - nauka,
nam prze
kazuje klasa robotnicza., doświadcza·
Agentury te,
oparcie I nadzl~je wL na w boju o lepsze jutro wszystkich
działy w przy",ódcach prawicowych PPS, ludzi".
którzy złe przejawy jellnolitofrontowel
We
wczorajszyTD
,/Zyclu
praktyki traktO'Wali Jako kapitał poll_
tyczny dla siebie.
Warszawy" na kanwie ob:,ad
Prawica pobita została Ideologicznie w
nI plenum KC - B. W. re:/:CZ2rwcu 1947 r., jednaJ,że bez należytych
waźa źi'ól'Ha siły reWOlucyjnej
konseltwencji o : g a n i z a c y j u Y C h . .
Linią nacisku ideologicznego agentów
partii rclhotmczej PZpn,. I grup prmvicowyrb w uast~pnym okre.
Stw'ierdza 011 W artykul~ pt.
sie stało się zagadnienie jeduości. .. Jed_
.,Siła partii"
przede wszystnollty front owszem - zje j~dność jest
klm:
zaprżeczeniem jedllolitego frontu" - to
.
było kolejne ha slo prawicy. B'yło o~o
"Trzecie ~lenun:t Kom1teh.1; Centr~~
wymierzone
przeciw!to
reahzowamu nego Polskiej Zjednoczonej Partn
umowy o jednoścI c1z,~łanla, która wy. Robotniczej' ukazało - wszystl<jm
raźnie stawIala jednośc organiczną jako
.
.
..'
perspektyWę Jednolltego frontu.
którzy m~Ją oczy i chcą SIę IlIIIllIi IX'-

Dodntkowq pracq UCICZq J1unocy
U

,

{\ltftJ4ewAdzk.lJ·a .L. d lUP
ft' V
lVI
U

Hufce junackie E:P z terenu całego województwa łódzkiego meldują
o powzięc~u zobowiązań w celu
.
'..czczenia
VIII Zjazdu Wojewodz'
kiego ZMP.
Hufiec SP przy
średniej szkole
krawieckieJ' w Łodzi zadeklarowal
.
1.000 j1:lllakodn~ówek. przy odgruz?wywamu ŁodZI, a Junacy 11 Panstwowego Gimnazjum Przemysłowe
.
.ó
go 600 lunakodm wek.

I

wianiu błęd6w swoich członków.
jest krytyIke. d. samokrytyka. I znowu: luoole, wychOWani na w.zorach

myślenia b1lrŻ!lazyjnego, :nie " c:zę..
zrozumi~ 1 docenić sJN..

ki (przew. CRZZ), Władysław Wol~ sto zdolni

przodoUJnihieDl proc..,

imper!allzm

którą

szy patriotyzm i zarazem bezkompro
misowab ,;,alk~ z nailcj~a~~:mć ' któ·
rym urzuazJa US UJe Gdlw,u masy
pracujące, aby sparaliżawać :ich wolę CZ.)'IlU _ oto, ogólnie mówiąc. zasadnicze elementy siły Polskiej Zjed
nocwnej Partid Robotniczej, rewolucy'j'nej partii ludu pracującego Polski"
.
Niektórzy ludzie, wychowani
w burżuazYJ'nych stosunkach,
nie rozumieją Zdecydowanych
posunięć personalnych partii
ks' t
ki' B 'IV
l ze'
mar 1S ows eJ. .
., p s .
"Dla człowieka. który znał tylko
stronnictwa burżuazyjne, będące w
grunCl'e r zczy
- j koten'arni,
Rozpa.trując źródła siły partil
e , rac.....
autor omawia. za.gadnienie kry
strregącymi ~asnych interesów gru
tyki i samokrytyki:
powych. kotenami, których członkov.ie WZ<lJ'errmie sobie obron" tych in
..
Niezawodną
bronią, jaką rewolu
. .
" . .teresów ułatwiają - niełatwą Jest cyjna partia ~lasy robotniczej posłu
rzeczą ZJrozumdeć tę bezwzględną w guje się przy wykrywaniu i napra-

owe wladze naczelne TPPR

krytyki
i
Sa.IDokrytyk.l.,
wszystkie dotychczasowe błędy 1 bra
ki, będzie ujawniać wszystkie wy_
pacliQ ślepoty po1!Jtycznej, wskaże
jej korzenie i tródła. ZWU"6c:!my więk
szą niż dotychczas uwagę na sprawę
wychowania i wyszkolenlia naszej ka
dry. ZaOStrzymy naszą czujność W
stosunku dl) prób przenikanli.a element6w WTogich, w stosunku do lud~ obcych ideologicznie, chrondcznie
ślepych i beZJradnych wobec naalsków obcej ideologld 1 penetracji wro
ga. Będziemy wzmaan!iać robotniczy
do chłopski trzon korpusu zawodowego wOJ·ska".

sparalitowana.
Agentur)' dzlalały w PPS w formie
IdeOlogicznej,
wym okresie po występując
wyzwoleniu,w copoczątko.
prawda
Jako ZWOlennicy odrodzenia PPS w wa_
runitach demokracji ludowej, ale Jako
przeciwnicy szerOkiego
Jednolitego
frontu, Jako
zwolennIcy
porozumIenia
de.
mokratycznego, w szczegÓlności z Miko.
łajczyklem, z perspektywą walki :& PPR.
Agentury te miały wyraźne I jawne
oparcie w gntpie Zuławsklego I wśród
ludZi pużaka. Byli to ludzie w rOdzaju
Oałaja, Wasika, Zbrożyny, Zdanawskle.
go I innych.
Obrado~ • In Plenum KC
Grupy te I Icb nadzieja na opanowa_
PZPR pOSW1ęc.'\ wstępny art ynIe przez nie PPS i na doprowadzenie
kuł piątkowy "Dziennik Ludu.
do
skutku sojuszu z Mikolajczykiem,
wY", organ Str. Ludowego pi_
stanowiły
podstawowe oparcie dla pla.
sząc, że:
nów an'l'ielsldego i amerykańskiego im_
periali.zmu.
"Przebieg III Plenum KC PZPR,
_
wskazania zawarte w referacie prze
Na kogo liczył
wodniczącego KC PZPR, Bolesława
amerykański ~:e~ta, ~az uc~wały Plenu~ - sta
.
Ją SIę dOnIosłymI! wytycznymi na dro
w nastc:pnym ol~reSle, w C?kresle 2.de. dze budownictwa socjalistycznego w
cydowanego uznama jednohtego froutu
2a podstawę współdzIałania !"PS i PPR - Polsce".
agen~u~y przyssały się do mektórych za_
Dyscyplina partyj'na czujnoś~ bo
gadnlen praktyki jednolitego frontu I z . "
. '
,
poszczególnych przejawów tel praktyki Jowa i czystośc ludowych szeregow
usi!awaly uczynić materiał, rozsadujący - oto jest nauka, szczeg6lnli.e aktuJednolity front. BY!O to n!er3;z masko. alna u progu zjednoczenia i wzmoże

r~~~lwł:~o
vl,t;~:~:;w~tl:~n~l~rO f~r~~
gością do PPR.

ujawndaniu błędów i zaniedbań SZC2'8
rość, tę czujną surowość, której przy
kład dało nam ostatnie Plenum KC
PZPR. Ale to właśnie jest siła rewo
lucyjnej' partii IX'lskli.ej klasy robotnrIczej.
Nie walka ambkjrl. personalnych
czy klasowych, lecz walka o 7JWj'Ci~
stwo idei. Nie osłona interesów klik,
leC2J walka o interesy mas ludOWYch,
narodu.
To właśnie jest siłą PZPR. Do.
strzec w porę 'wroga :l nowe chociaz~
/by naj perfidniejsze formy jego ltO~
lejnej ofensywy,
dostrzec w por~
błędy własne, które tę ofensywę u~
możli'Wily czy ułatwiły i wyciągnąć
z tych błędów wszystkie kon.sekwen
cje, aby niezwłocznie przejść do zwy
c:ęskiej kontrofensywy,
Przy crzy:m
żadne minione !Zasługi nie mogą pomniejszyć winy tych, co błędy popeł
niwszy, nie chcą - czy nie umieją
- kh naprawić."

~

(PRZEGLĄD PRASY)
Wczorajsza "Polska Zbroj~ sługiwać _ gdde bije źródło tej zwy
"
.
t k ł
b
ci skiej SI'/I:
na przynoSIi ar y·u gen. ry ę
• :V:.
.
.,
.
gady Piotra Jaroszewicza, m,
Czystośc lde?logJcZ11:a, tj. Wler?~SĆ
wiceministra. obrony narodo· zasad?m nauki m~kSlzmu • le~wej, pt. "Wyciągamy wnioski", mu, J~dy~ej, ktor~ pozwal~ klasle
pOŚwięcony obradom III Ple- robo~mc:zeJ. s~uteczrne walczy c o prze
num KC PZPR.
obrazeme swaata, bezwzględna walAutor podkreśla znaczen!ie i ka z wszelkimi odChyleruami, które
wYmowę uchwał Plenum w od wiiodą na manowce kapitulacji wobec
niesieniu do zagadnień wojsko "~ga
kl~"o"'el!O
l' ś .. ,,;~to,wego impe
vnv
'w' _
yy~
wYch:
riali'lJnu, o<kzucana.e w IX'rę wszel"Uchwały listopadowego Plenum kich koncepcji politycznych, sprzeez.
l
KC PZPR, mobilizujące klasę 1'OOOt- nych z 1nternacjonalizmem pro etaniczą do wzmożenia czujności na każ riackim są najpotężI1jiejszą bronią lu
dym odcinku, a szczególnie na odcin dm pracy, walką o j'edność ruchu ro
-'....;ał~";~
"~oga znaJ' b O'tniczego w kraj u i na cal ym Ś·
Wleku UILA
~~ agentw'V
'J
dą W wojsku pełne zrozumienie. Na cie "walką o utrzymanie bezpośredsza OII'ganizacja partyjna a wraz z niego II. ścisłego związku z masami
' l d .. "~~
leni
. 700'C.'7'V h
qJ.ą cały slclad OSObowy wojska, z re u o .. " .. ..., zespo
~ naJs~_"c
feratu Pirezydenta Bieruta, z dorob- warstw nM"Odu polskiiego pod'przeku dyskuSljli Plenum będme uczył się wodem klasy robotniczej, iIla.Jgłęb-

a

tecznQ.Ścl
wysak:l.ej wartości mOo!
ralnej takiej krytyki, która uczy Wrowości przede wszystkim wobec st.
b:!e &a.mego, która uczy stałej i peł.
nej odpowiedzialności za własne błę
dy, za tolerowanie cudzych, kt6ra
nie pozwala upajać się już osiągnię
tymi sukcesami, która uczy odmu.
cać oportunizm, ale ~ównież i wsze!
kie pseudorewoluCYjne awanturnIc-two."
Potęple źródło Itlly pa.rt.łł

bl

Je z jej nierozerwalnej łączno~
ści

z całym pOlskim

światem

pracy:
. "Wreszcie niewyczerpanym źródłem
SIły i energii partii rewolucyjnej ja
ką jest Polska Zjednoczona. Pa~tia
Robotnicza jest głęboka "łaczność z
klas,:! robotniczą, z masami' pracują~
cyml, (l. narodem polskim".
Różni
głupcy. powtarzający brednie o dyk
tatu~ze "aparatu" w rewolucYj!lych
Pa:tiach .klasy robotniczej, nie po~eJrzewaJą nawet, jak ostro te partie walczą z wszelkim skostnieniem
czy samowolą, jak skutecznie przeciwsta:viają skostnieniu,
dygnitar~
stwu l samowoli demOkraCję
we~
wnątrz partyj'ną, ObowiąZUjącą na
wszystkich szczeblach.
B. W. kończy swój artykuł
&łowami:

Takie są źródła siły partii, która
z dumą wskazując ogromne, niedo~
Junacy pow. sieradzkIego do dnia stępne dla krajów kapitalistycznych
l grl.1dnia br. przepracują ponad sukcesy, osiągnięte w ciągu
kilku
plan roczny 10.000 J'unakodniówck zaledwie lat - r6wnocześnie z bez~
a w pow. koneckim 12.000 junako. kompromisową odwagą mówi o blę~
dniówek.
dach i trudnościac!1.
.
. Takie są źródła siły partii, która
Hufce SP w pow. radoms.zczan- Jednocząc cały naród. przewodzi mu
3~im zbiorą do końca br. 2.000 ton w znojnej ale i .zWYcięskiej walce o
złomu żelaznego na 'budowę
cen_j budowę Polski, dobrObytu mas ludo
tralnego Domu Młodzieżowego.
wych, Polski sprawiedliwości spo.
łecznej, Polski sacjalizmu.
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,Bodaj żadne ;-vojewództwo nie po- cierpiały na skutek konkurencji prze
slada tak wielklego bogactwa folklo. mysłowej i mody miejskiej, kt6ra
rysŁycznego jak nasze. Wystarczy od dłuższego czasu podbicja wieS.
wymionłć takie ośrodkl' J'ak z n a n e .
.
ł . P l
k ' ł . 1"
SpecJalną sławę zdobyło sobIe wy
w c~ .eJ o sce, o, ręgl: OW:~Kl, $Ie· cinkarstwo. kt6re wraz z wystawami
radz.,,!, opoczy~sk~ lub. mn;eJ znan~ ludowymi obiegło cały ŚWliat, budząc
- radomszczanskl.
łodzkl ,· łaskI,
h
t'
't
' Oś dk
skicrniewicki, konecki, Mało kto w za1c wy 1 za;o eres0ymiwan1 e ...
i 8_
6
1
Pclsce wie. że ośrodek łaski. jest. m szcze~ ~e znan
są lJJW cz.
kolebką polskich strojów ludowych, Opoczno l SI€radz,
których użyde nawet w samym poWładze gospodarcze szczególną wa
wiecie łaskim jest dziś w rupełnym gę przypisują zabawkarstwu, które
zaniku,
okresowo (przed wielkimi świętami)
występ'uje w łowickim. Chodzi tu o
Na pierwsze miejsce wybija się
tkactwo. Ponad 5000 warsztatów

1'::

_ W ten sposób w

dużym

skrócie

przedstawi'ają się wartości przemy.
"1
'd
ani
1m
rtu
b
k
artystYCZl!1e wSi
ew. ł6dz
l
Zł tWl ow
e
po
za awe , co slowe
kiego, i stwierd7..One
na woj
wczorajszej
rzeczywiście jest niezrozumiałym ana konferencji C P L A
chronizmem naszych czasów, R6wno
' . . .
C7..eŚinie należy zwr6cić uwagę na
ReferenCi stwierd:z:LJ.i jednomyślnie.
fakt, że zabawka jest pierwszą ksią~ że wiele z tych wartości marnuje się
k ą dzl ec k a l" ze wywIera
.
Sl'1ny wp l yw bezuz'yteCZIT1'e na sItU te k brak u o'd na jego rozw6j umysłowy, musi powiednit".l organizaCji. Różne próby
więc być dobra w treści i piękna w przeorowadza,ne już od dawna nie
formi€ żeby wychowywała a nlie dały pelnego rezultatu, Nowa decy.
paczyła dzjecl'a
'
. P PG kt6
' .
zJa K
"
ra powołala do życia
Ważnymi odcinkami przemysłu i CPLA, uporządkuje i ten zaniedba.
sztuk! ludowej są garncarstwo, ry- ny dotychczas odcinek naszego życia
marstwo, wytwórstwo przedmiotów gospodarczego 1 kulturalnego.
zdobniczych i użytkowych z drZ€.\
LOT
wa, papieru, metali i w. in,

Arthltektura

Narodów ZSRR

Wystawa architektury narodów
radzieckich zostala opracowana w
Moskwie przez WSZECHZWIĄZKO
WY KOMITET ŁĄCZNOŚCI KULTURALNEJ Z ZAGRANICĄ, PrzedstawI'a ona p~lad
300 zdJ'ęc' fotogra
v,
ficznych, dużych rozmiar6w, roo.
mie~zczonych na 140 planszach, ilustr'ujących architekturę wiek6w minionych i architekturę wspólczesną.

ARCHITEKTURA WIEKO W MI.
NIONYCH ZSRR, stanowi dorobek
kultury - dzieła sztuki piastycznej o ustalonej wartości, dmkonale
w formach, bogate w Olnarnentyce,
o wyraźnym folklorze rodzimym,
jak np, Sobór św. Dymitra we Wło
dzimierzu nad. rzeką Kla'imq repre.
zentuje wspania ły zabytek epok!
ro7.kwl.tu archi lektury włodzimier
sklej XII wieku. Liczne grobowce
<lrchitektury uzbeck Iej ,:łynnc w ca.
łym świecie, np. GUR EMIR (grobowiec Tamerlana i jc'!o dyn:lstL\
w Samarkandzie. zbudowany w la.
tach 1404-5) odrcstaurowany w o..
ce i ułożyła chodnik do Ośrodka statnich latach. Cerkiew POKRO.
W A w Filach pod Moskwą, wspaZdrowia (na odcinku 150 m).
Wartość piendężna Czynu Kon- niały zabytek "baroku moskiewskiegresowego chłopów woj. łódz.k1ego go" tak zwany styl "NARYSZKIN.
(jeśli chodzi o zobowiązania już wY SKI BAROK" z końca XVII wieku.
konane) wyraża się wielomilionoARCHITEKTURA WSPOŁCZES.
wą kwotą. Nie spos6b wyliczyć 1ZeN A ostatnich 30 lat, będąca wyraregu innych większych inwestycyj zem odrodzenia kultury narodów
przeprowadzonych
dobrowolnie radzieckich. nawiązuje do architekprzez miejscową ludność. Charakte. tury wiek6w miniooych, i daje do.
rystyczne, że zobowiązania przed- Skonały przekr6j życia współczes_
kongresowe podejmują nie tylko nych ludzi radzieckich,
członkowie SL i PSL lecz również
i chłopi bezpartyjni. (jb)
WŁADZE RADZIECKIE w dąże
niu do polepszenia warunków ży.
cia obywateli, otaczają spccjalną

gfg;'J~~~rJ~~~t;~ Chłopi IDol. łfidzkiego
IZ(
ą
H
ngrls
Z;ednomenia
....

~a pierwszy, rzut oka t~aniny łas:
kle wykazują pewną Jenorodnośc
mot~wów. Tymczasem dokładniejsze
~tu(hum prz:.dmiotu wydobywa na
Jaw dużą roznorodność w doborzE'
kolerów.
Międzynarodowe wystawy sztuki
lUdowej wykazały, że wytwory na.
szych w1ejskich artyst6w,
cieszą
się wielkim uznaniem i powodze.
Illliem za granicą, a duże ilości ekspo
natów znajdują zawsze nabywc6w.

wZfR'D'8ożoną
•••
1/Z entuzjazmem przyjęli chlopi
woj, ł6dzkiego zapowiedź zjedno<:ze
nia ruchu ludowego. Na masowych
zebranIiach powiatowych gminnych
i gromadzkich c:z.lonkowie SL 1 PSL
postanowili uczcić ten doniosły mo.
ment w życiu WSi polskiej zbiorowyro wysiłkiem, podejmując kon.
kretne zobowiązania
Obecnie w miarę zbliżania się
Kongresu Zjednoczenia (27 bm,) za:
częły napływać z terenu meldunkI
doooszące o wykonaniu Czynów Kon
gresowych. Charakter 'IIvykonywany.ch prac w ramach Czynó~, j~st
r6zny, Oto np. w pow, brzezlńskim
chłop[ gromady Ujazd (gm, Łazisko)
wyremontowali gmi!nną salę strażac.
ką. Mieszkańcy wsi Małczew (gm.
Gałkówek) przekopali rów odwad.
niający i wpłacili przed terminem
100 proc. tegorocznego podatku oraz
składki na FOR. Wieś Justynów
(gm. Gałkówek) wyżwirowała drogę
i chodniki wiodące przez wieś oraz

acą

wyremontowała 1 km drogi na oda1.nku Andrespol - Gałkówek, Ludowcy wSli Przanowice (gm, Gałkó
wek) 1ZIOrganizowaU zespól hodowc6w trzody chlewnej i ',vyremontowali drogi na odcinku UlOO m, a
mieszkańcy wsi Borowo (w tejże
gm:1nie) zradiofonizowali ~O domów.
W ramach czynu kongres0wegt) wsJe
Kosiaka i Jasienin (gm. Popień)
wzbogaciły się w chodniki, a szkoła
Branżami pomocniczymi dla tkacwe wsi Nowostowy Dolne otrzyma.
twa ~ą. chału~n.icze gremplarnie j
ła parkan z siatki. W Tomaszowie
przGdzalme, Odcmek ten jest opam.oMaz wszyscy członkowie koła grodz
~vany przeZ! .zakłady. odpłatne, kt6re
kieg~ SL poświęcili 8 godzin na u!inkasuJą duze zyslC! ze szkodą dla
porządlrowanie ulic miasta
chalupnil{ów tej branży, jak r6wnwż
.
d M
łk
i tkaczy, Oczywiście w ceny wyro.
W powiecie radomszczańskim gro O
arsza ~ .
bów goto'wych muszą 'być odpowied.
mada Będzyń - Zbytowice (gm, Rokossowsklego
lI1io wkalkulowane zyski prywatne,
Masłowice) zorganizowała ku.."S dla
W
. zk
Mi d
d
co odbija się ujemnie na zbycie.
analfabetów. Mieszkańcy wsi Zale. ZW1ą u z
ę zynaro owym
Dalsze branże' przemysłu i sztu..1ci
sie (gm, WieIgomłyny) przystąpili Dmem Studenta, słuchacze PWSP
ludowej w naszym wojew6dztwie do przebudowy 2 mostów oraz na. 1 przesłali na ręce Marsz. Rokossow.
to koronkarstwo, hafciarstwo i tiprawy drogi we wsi na odcinku skiego list następujące, treści:
rankarstwo. Dziedziny te bardzo u.
400 m.
..
"StudenCi PWSP zebrani z okaZJI
Mieszkańcy gminy
Bogusławice MDS przesyłają Ci ob. Marszałku
(pow, piotrkowski), w ramach Czy- w związku z objęciem naczelnego
",arszaUlą
nu .swej gminy wykonali szereg dowództwa Wojska PolSkiego wyraprac z zakresu naprawy dr6g. M.
, .
in. wyżwirowano 400 m drogi na zy swej radoscl.
trasie Zornowlca - Koło, oraz poJednocześnie zapewniamy Clę, że
Poza Katedrą na Starym Mieścielw kościele Sw. Jacka założono dach kryto nową nawlerzchnię 500 m jako przyszli wychowawcy młodego
pl'owadzo.ne są w tej chwili robOty i wzmocroono nadwątlone ściat?-y. drogi na odcinh-u W?lb6rz - Uj.azd,\ pokolenia będziemy wiernie stali
przy odbudowie czterech ;innych za· Na Nowym Mieście 4 kaplice kośC1O Grom!l:da Bogusławlce (1?ow. plotr. Ina strazy' ""koJ'u i będz\em s st _
bytkowych kościołów, Kości6ł Sw, ła Sakramentek mają już żelbetono lrowsln) pokryła blachą l gruntow- .
. ...~
y y e
Marcma przy ul, Piwnej odgruzo- we dachy. Sciany boczne i elewacje nie odr€montowała dom ludowy, ,8 ~at!czme pracować nad budową so·
wano już całkowicie. Obecnie zabez. frontowe zostały wzmocnione zastrzy gromada Wolb6rz wybrukowała ulJ,.. cJalimlU w Polsce.
piecza się ocalałe fragmenty mur6w, karni cementu. W okresie zim~~
Do właściwej odbudowy przystąpi usunJięte zostaną gruzy z pod2aeml.

StudenCI- PWSP

Z

Odbudowo

kościołów

się w przyszłym roku.

przy ul Freta

Starego Miasto

Prem -Ie dla rolników

W zgierzu Pl"2l7 ul. .Andrwja
I!ttruga, wśród malowniczych kc:P
luków i park6w wznosi się potę1n,.
k~leks
pawilonów. h<Ll, dymią
cych kominów, Istne miasto, w kt6..
rym bez przelYodnika łatwo Qbb&dzić.
Ostry zapach w pąw1etrz'U produkty zwilżające, konieczne do nam zrewlndykować wywiezione ma
r.dradza tajemni~ miasteczka: za- przygotowania przedmiotów, kt6re szyny i aparaty.
mają być farbowane, oraz cały sze.
kłady chemiczne.
reg wartOŚciowych półfabrykatów REALIZACJA PLA'NOW PRODUKIstotnie, to potężne zakłady Pol. chemle'lJIlYcl1. Olbl'ZYJIńe miliony,
CYJNYCH
Ilkiego Przemysłu Chemicznego "Bo kt6re by mus:lały iść zagranicę D'l
Załogg. "Boruty" należy do tych
ruta". Nazwa przypomina posta~ zakup tych ważnyCh produktów. po- zespołów robotniczych, gdzie wallta
legendarną nasze~o regionu Bo- zostają w kraju.
o Ilość, jakość l taniość porwała
rutEl 7l Łęczycy, który obdaNony
wszystkich. Hasło do walki rzucone
genialną fanta7Jją i czarnoksięską
DUMA "BORUTY"
w ub, roku przez jeden dział podję
mocą
tworzył nair67m.arodn:lejsze
Specjalnością zakładów jest barw ły wszystlde pozostałe i dzisiaj pocuda i cudeńka.
ndk CZlIU"Ily, tzw. "Czerń Boruta", nad 2 tys. ludzi pracuje świadomie
w
bardzo dobrym gatunku, Naw(> t nad urzeczyWistnieniem planów wY
CUDA w "BORUCIE"
specytikd
zagraniezne, pos'a:lakl'f' t w,'»)"CZYC:l,
Z czarnego brudzącego węgla
o wiele dłuższą tradycję prOdUkCVj'l .. 18 czerwca br. wieczorem wykoEakłady "Boruta" wyrabiają barwnaliśmy plan trzyletni".
n:i.lrl nie ustepujące kolorom tęczy. ną,nie mogą z nim konkul'ow:lC,
Po
klęsce
ndemieckiej
zasta1'śmy
,,3 1 sierpnia br. wykonaliśmy plan
Węgiel przychodzi do ..Boruty" jut
w formie =ienionej w posiaci ben.. prawie puste mury. Duża częsc wy- ruczny 1949". Tak brzmiały telegrarz:enu, antracenu i naftalenu, Przy kwalifikowanych robotn ików, tech. I my nadane do Ministerstwa P rzepomocy bardzo skomvlikowanych nik6w i iotynier6w znajdowała sit> mysłu Ciężkiego w Warszawie.
O jakości wyprodukowanych ban.".
proces6w produkcyjnych robotnicy, w rozproS"leniu lub zg:nęła w n ir,
technicy i inżynierowie wyrabiają miecldch obozach, J\o1'mo tych trud nik6w świadczy fakt, że wśród fartutaj okolo 300 gatunk6w barwni- ności zakłady zostały uruchomione, biarzy panuje powszechnie opinia'
ków, bez których polski przemysł W miarę postępu innych :;!i'lęzi prz(' ... barwniki "Boruta" są dobre, le])sze
wł6kienn:czy nie mógłby się rozwi- mysłowych' uzupeł niono koni(,l 7~~ '1" 'Jrzed wojną",
Ponad 80 milionów zi oszcz~ctno.
Jac. Ponadto wytwarzane są tutaj urządzenia. Częściowo udało .. J~

Tęcza

Polskie

barwnik~

ŁODZIH
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Warsztaty pracy -: nOwoczesne
Olbr zymy - zakłady,. Jak i całe ze.
spo.l y fabryk wyposazo~e. we wszystkie urządzenia ułatwiające pracę
oraz zaspokajające potrz~by socjalne
stwarzaJą .no~e warunkl pra~y,. do.
tą? ~lgdz!~ meznane, Na z~Jęclach
WldZlmy hczne gmachy szkol pod_
stawowych , zawodowych. wyższych
uczelni t bibliotek roz$ianych po
krajach narod6w ZSRR. Dba/ość o
zdro~"Ie m~odzieży ilustrują liczne
StadlOllY, mstytuty wychowania fizycznego - cale bazy sportowe da.
ja możność prawidłowego wychowa.
nia fizycznego młodzieży, a osiągnię
cia sportowców radzieckich potwier
dzają słuszność założeń sportowych.
Teatry, sale koncertowe, gmachy
opery i baJetu oraz kina - to gma.
chy o dużej wartości .. rtystycznej.
Architektura wsi pokazuje zorgani.
Zjednoczeniowy
zowane życie wsi pod względem goDziałacze WOjeWÓdzcy, jak m, in, spOdarczym, przemyslowym i oświa
wojewoda łódzki, prezes Zarządu towym, niwelując głęboką pr7.epaść
WOjeWÓdzkiego SL Szymanek, wice. jaka była między ludźmi wsi i ludź
prezes Zarządu Woj, SL Chabura mi miast.
i sekr. Zarz. Woj. SL Dragan spotWystawa architektury narod6w
kają się ze swymi wyborcami na
zebraniach powiatowych, które zo... radzieckich dowodzi, że sprawa ar.
stały zwołane na niedzielę 20 bm.
chitektury stała się sprawą ludu,
Ogółem z woj, łódzkiego uda $tę
sprawą narodową i w tym tkwi je'
na Kongres Zjednoczeniowy 80 desila 1 wielkość.
legatów.
Ijb)
Inł.-arch. Stefan Derkowsld

nad)} orutq«

triumfem naszego przemysłu chemicznego

I

DZIENNIK

W ZSRR znajduje się najwiękSza
w Europie .. Dnieprowska Elektrownia Wodna"-jedno z najpotężni~jszych dzieł architektury radziec.
kiej.

zolowi z·la a ze ludow·1

Charakte~styczna. dla panoramy
starego Miasta wieza przy ]rościele
li
Panny Mariti jest na ukończeniu.
Sam ~ośai61.. kt6ry w znaC2lIlym st<;>- kandydatami na Kongres
puiu Jest juz odbudowany. b~dzie
za terminowq spłatę podotków
wykończony w przyS"lłym sezonle.
W woj, ł6dzldm odbywają się obec
Odbudowa zabytkowych świątyń nie powiatowe zjazdy ludowców,
555 chłopów mało- i średniorol- na Star6wce prowadzona jest z wieI kt6re powołują delegatów na KOIIl.
nych woj. łódzkiego otrzyma kom- ką pdeczołowitośclą. Dokłada sIe gres Zjednoczenia ruchu ludowego
pletne urządzenia radioodbiorcrz.e, wszelkich możliwych starań, aby w w Polsce. Z terenu wojew6dztwa po
jako. prel,?ie za terminawą
spłatę najdrobniejsoz;ych nawet szczegółach wołano n1ł delegat6w szereg wybito
naleznoścl podatku gruncowego.
zachować dawny charakter zabytku. nych działaczy ludowych. I tak np.
NajWlększa liczba rolników wyróż W tym celu sprowadza się gotycką 13 bm, Zjazd Powiatowy w Wieluniu
clonych premiami pochodzi z pow. i barokową cegłę oraz zużytkowujej wybrał swym delegatem m. in. min.
Wleluńsld.ego :i piotrkowskiego, któ- kaidy 4stn1ejący jeszcze fragmentl Baranowsld.ego, tego~ dnia w Łęczyre nalłevtej wywIązały się /Ze swoich mUTU przy pracach rekonstrukcy~ cy wybrano prezesa Zarządu Gł6wrz:obow1!VZtU\.
~.
nego ZSCh Ign<ara.

ł

opIeką architekturę.

zaplanowanych na r. 1949 w naj
czas1e będą osiągnięte.
TAJEMNICA POWODZER
Bardzo prosta i jasna. Należycie
zorganizowany ruch
racjonalizatorski. Co tydzień wpłYWają p1'2e_
ciętnie Z pÓmysły. Jak dotychozas
9 na lQ/ zostało zaakceptowanych
przez CZPChem, w Gliwicach. W
bardzo krótkim czasie zastosowano
je w "Borucie". Premie racjonalizatorskie do 15 tys. wypłacone są w
czasie dwuty~dniowym. 75 robotnU:ów zdobyło zaszczytny tytuł
przodowników pracy i trudn.o powiedzieć, kto z nich jest najlepszy.
Praca zes~olowa w ..Borucie" nie
jest tylko frazesem leezJ prawdą
na co dzień: oto jeden dział zobawią
zał się do powaŻJlej nadwyżki pro·
dukcyjnej, Tymczasem pech! Po.
wstało .. wąslde gardło". które mogłoby zniweczyć zobowiązanie. Na
pomoc kolegom pośpieszyły dwa
1nne działy : bez kłopotliwego spro
wadzania z zagranicy koniecznych
śo!,

bliższym

Ul'Z!}dzell "wąskie
przedęte.

gardło"

zostało

Praca wre.

SZKOŁA

PRZEMYSŁOWA

Inżynier6w

i techników kształcą
łódzkie uczelnie: Politechnika i Uniwersytet. Rok rooznie najzdolniej.
sza studentki i studenol. w okresie
wakacyjnym odbywają w "Borucie" praktykę. Koniecznych majstr6w przyspasabia Szkoła Przemy.
słowa, która na miejscu kształci
chemików i mechaników. Najdzielniej szych robotnik6w wysyła się do
Bytomia do Technicum, gdzie zdo~
bywają
gruntowne wykształcenie
fachowe, Nie rzadko po powrocie
do Zgierza absolwenci bytomscy o.
bejmują odpowiedzialne stanowlska
lcierownik6w dział6w produkcyjnych
czy też inwestycyjnych.

CZERWONE BUDYNKI
Na terooach fabryeznych, w ob~
rębie ogrodzenia i poza nim, wznoszą się nowe gmachy - hale fabry_
czne. budynki mieszkalne, bodaj na'
piękniejs ze w Zgierzu, To ,Boruta"
rozrasta się,
Te nowe budowle. wznoszone na
naszych oczach, te setki barwników,
materiałów pomocniczych i półfabry
kat6w, powstające w zamkniętych
halach - to cud pracy robotnika
Polski Ludowej.
TOL

t
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podczas Powstania Warszawskiego

i rozszerzenie przyU trzymanie
~e ~o :aw~~r!cj:.en6p~Z~s~~s~= nocz~~~1łi~a
~::o~~a;~~:s~~~~ie~or~~

(Z e wspomnień łączniczki AL)

kossowskiego, Bułganina i Zyrnier_ Zoliborzu było jednak możliwe ty1kr6t ka i dobitna: sztabu generała Rokossowskiego.
skiego w pokoju było jeszcze kilku ko przy jednoczesnym skcmcentro.
Nie. Postanowiono jeszcze raz wyW niewielkim domku pod Mi ń- generałów radzieckich. Rozmowa to waniu sił powstańczych na tych
słać łączników.
skiem Mazowieckim - kwaterze de czyła się oczyw i ście przeważnie wo- odcinkach. Tego wymagała sytuacja
głosiliśmy się wówczas ja i wódcy l Frontu BiałorusKiego - kół powstania. opowiadałam o wal. do tego dążyli żołnierze - powstań
Janka Balcerzak - "Ewa" na już nas oczekiwano. W pokoju na kach, o sytuacji powstańców. W cy, rozumiejąc plan strategiczny
ochotnika. Rozkaz brzmiał : przedo- stole, przy którym stał wysoki męż miarę rozmowy rosło coraz bar. gen. Rokossowskiego Rozumiał to
stać się przez linie frontu, dotrzec czyzna w
mundurze generalskim, dziej moje zdumienie. Już nie tyl- również pan hrabia Bór-Komorowdo sztabu gen. Rokossowskiego j leżał plan Warszawy Starannie za. ko dlatego, że gen. Rokossowski ski, ale ... właśnie to "ale". Ono prze
przedstawić sytuację w Warszawie. kreślono już na nim punkty, znaj- m ówił po polsku Z pyta6., które mi sądziło los Warszawy. Bo Bora, tak
10 września wieczorem, odprowa- dujące się w rękach powstańców - zadawał, widać było, że doskonale jak całą reakcję nie obchodziły by_
dzone przez dwóch kolegów - AL, te same, które określiłyśmy w me1- zna Warszawę Wymieniał poszcze. najmniej losy Warszawy . Wywolali
przepłynęłyśmy Wisłę. 12 rano prze dunku poprzedniego dnia w Rado_ gólne ulice. interesował się losem powstanie.
kierując je swym 0szłyśmy przez linie frontu pod Go- ści znak, jak szybko nasz mel- Placu Zamkowego i Marszałkow- strzem przeciwko Armii Radziec'cławkiem, w momencie, gdy ofen- dunek przekazano do sztabu frontu. skiej. Kiedy nie mogłam już ukryć kiej i na tej zdradzieckiej pozycji
sywa na Pragę była już w pełnym
iedy podeszłam do mapy, gen. zdumienia, uśmiechnął się "nie dziw dotrwali do końca. Dlatego w d€cy_
toku. W kilka !!odzin po dotarciu
Rokossowski powiedział: spraw- cie się, ja przecież jestem z Warsza dującej chwili Bór dał rozkaz kapido pierwszego radz\e-ckiego żołnie_ dźcie, czy plan jest dokładny. Pod. wy". A ktoś dorzucił "Nie wiecie? tulacji. Na skutek tej zdrady. mirza, byłyśmy już w sztabie radZ1iec- niosłam głowę zaskoczona. Bynaj- Pr:r.ecież to Polak".
mo całej pomocy, jakiej mogła ukim w Radości, skąd natychmiast mniej nie pytaniem, w którym prze
W pewnej ch~i , póżną nocą, dzielić i udzieliła Armia Radziecka,
skontaktowano nas z dowództwem cież nie było nic zdumiewaj ą cego. usłyszeliśmy warkot samolotów. W mimo bohaterstwa oddziałów polpolslrlm.
ZaSkoczyło mnie co innego: gene- ciszy, która zapadła, gen. Roko- skich idących z odsie-czą, powstanie
ej samej nocy w Lublinie wo- rał Rokossowski mówił po polsku . . ssowski zwrócił się- do mnie i po. padło.
bec członków Polskiego Komi- Nie było jednak czasu na pytania. Wledział: "Słuchajcie, to lecą zrzuty Nie widzałam wówczas marszał
tetu Wyzwolenia Narodowego, skła Przede wszystkim należało spraw· broni, lekarstw i żywności dla War.
ka Rokossowskie!!o, ale pamię_
dałyśmy raport o sytuacji w War- dzić plan.
szawy". Widziałam, że był wzrusza- tałam rozmowę z nim, wzruszenie
szawie. Dowiedzialyśmy się, te doOkazało się, że naniesiono nań ny.
z jakim mówił o Wars.zawie, miłość
tąd nie było ż a d n y c h wiadomo. wszystko.
czego nauczyłyśmy się
dtąd noc w noc, już na Pradze, do rodzinnego miasta i troskę o jeści z ogarnietęgo powstaniem mia- na pamięć,
wychodząc z Warszao którą jeszcze przez dwa dni go losy, jakie czuło się w jego sło
sta, a brak ich oczywiście wyklu. wy. Zanim Skończyła się audiencja, toczono cię7.kie walki, słyszeliśmy wach.
ytuacja była coraz cięższa. Już czal całkowicie możl!iwość bezpo· spytałam nieśmialo, czy można bę- warkot samo10t6w niosących pomoc
I dlatego wiem, że z takim samym
dawno padła Starówka, łącz- średniej pomocy powstańcom.
dzie pomóc Warszawie? Człowiek powstańcom. Równocześnie artyle_ jak my bólem patrzył na powaloną
ność 2l Z oliborzem została orzerwaypadki toczyły się w błyska w generalskim mundurze spojrzał ria radziecka bezustannie, dzień i Stolicę, której, mimo największych
na, odd zi ały powstańcze Pod nawicznym tempie. Następnego na mnie poważnym, pełnym troski noc ostrzeliwała pozycje niemiecJcie ofiar i wysiłków nie mógł wówczas
ciskiem wycofały się z Powiśla. d~ia .rano wyjechałam. z gen. OZy. wzro)dem: - z:obimy wszystko, co w Warszawie Z S.askiej Kępy, pod wskutek zdrady reakcji, pomóc
Zaciskał się p ~erścień wokół śród- Imersk;im i gen. Bułga~n~m, który będzIe w nasze] mocy.
huraganowym ogmem wro!!a prze- tak slmte-cznie jak tego pra"nął on
óźnym w ieczorem przyszedł a· prawiały się na przyczółek czernia-j i cała Armia 'Radziecka.
b
mieśpa,
któr e
mialo Już tylko b~~ wówc~as przedstawICielem Ar("lW!n!el'Z Polski"!)
dwa "okna na świat". Po!ącze. mil RadZieckiej przy PKWN do P diutant i poprosił mnie ponow- kowsk! - jedyny punkt oparcia na
nie kan alo·Ne z Mokotowem i bez.
pośrcdnie poprzez wąskie gardle
ulicy K siążę cej i ogrodów zakładu
dla oc: c mniałych - z Czerniakowem .
.,.. o w stańcy i ludność Warszawy
r vvidzą dążenie Armii Radzieckiej do przyjścia z pomocą płoną
cemu m ' astu, i coraz natarczywiej
rzucają pyt~.ni e: Co czyni dowództwo AK. by Skoordynować swoje
inż. Jorzębiński
świota
plany walki z planem strategicznym
Armii Radzieckiej.
W X audytorium Politechniki Przemysłowej, in!. Kazimierzem Ja. jnteligencją techni.czną od robotni.
- Jak wielkimi osiągnięciami mo
Odpowiedzi na to pytanie nie znał Łódzkiej spotkają się w sobotę ra- rzębińskim:
ków-racjonalizatorów, W tej dzie- że się już pochwalić ruch racjonaIi.
wówczas przeciętny mieszkaniec cjOl11a1Iizatorzy fabryczni z przedstawi
_ Jak zapatruje się Pan, panie in- dzinie dużo si ę zmieniło w ostatnich zat-orski?
Stolicy. Potworna prawda o świa- cielami inteligencji technicznej. Po źynferze f reprerentowana przez pa- miesiącach na lepsze, tym niemniej
- Ścisłe dane z terenu łódzkiego
domej zbrodni, popełnionej przez raz pierwszy w dziejach przemysło na organizacja. na zblIżającą się Iron. jednak zdarzają się inżynierowie są w opracowaniu. Będą one opublireakcię na żYwYm ciele ludu war- wej ŁodZJi. przodujący tkacze, prząd- ferencję?
i technicy, którzy nie doceniają 01- kowane na konferencji. Przyznać na_
szawsJdego, odsłonięta zostala zna- ki, ślusar·ze i tokarze będą obrado
brzymich korzyści dla usprawnienia leży, racjonalizatorzy dzięki uspraw.
czni~ później.
wać z profesorami Politechniki, in.
- Pokładamy w niej bardzo duże pracy w przemyśle jakie można osią nieniu pracy maszyn i innych nawet
le znaliśmy ją już wtedy, my ż~i~rami i technikami nad uspraw na.dzieje. Obrady zagoi prezydent gnąć przez ściślejszą współpracę z pozornie mało znaczącym wynalaz.
Mmor, referat podstawowy wygłosi przodującymi racjonalizatorami, Na kom przysporzyli przemysłowi milio.
, żołnierze Armii Ludowej. Wie- ruemem pracy w przemyśle.
dzieliśmy nie tylko to, że powstanie
Przedstawiciel Redakcji "Dzienni.- rektor Politechniki prof. Achmato- konferencji postaramy się wypraco. ny oszczędności w ro.bociźnie i zuży_
wywołane zostało bez porozumie-I ka Łódzkiego" p~eI?rowadzi~ rozmo. wicz, po czym przoduj ą cy racjonali- wać ści słe formy współpracy z ra. ciu surowców. Największe osiągnię
nia się z c!owód~twem Armii Ra- wę na temat. zb~aJących ~lę obrad z.atorzy podzielą się 2J inżynierami cjonalizatorami. konferencja ta na- cia notujemy w przem. metalowym,
dzieckiej. WiedZieliśmy również, że z prezesem ł6dzk~ego oddziału. NOT i technikami swymi osią gn i ęci ami. kreśli · program przyjścia z pomocą wł6klenniczym i elektrotechnicznym.
przez cały czas trwania walki do- (Naozelna Orgat;1Zacja Techmczna) Konferencja ta ma być przełama- inżynierów racjonaUzatorom w rea.
- Czym się tłumaczy masowy
wództwo AK uporc,z ywie odmawia. i d::y~r:.:e::k:.:t.:or:.:e::m.::...:P:.a=n=s:.tw:":':":':...;S=zk=oł:.:::.y_T.:....:...ec.:...hn.
_ _ru_·e_m_o_st_a_tni_·c_h_lo_d_6_w_':,.od_dzi~·_e_la...:j...:ą_cy:...c_h_l_iz_a_c...:j_l.::.p_o_m...:y:,.s_ł_ów_._ _ _ _ _ _ __ wzrost racjonalizatorstwa w ostat.
nich latach?
lo tego porozumienia.
- Racjonalizatorów mieliśmy w
W pierwszych dniach września,
przemyśle również i przed wojną.
już w ś;:ódmieściu, toczyły się znów
Zdolniejsi robotnicy, pragnąc ułat
pertraktacje z dowództwem AK, by
wić sobie pracę mają nieraz bar_
jeśli samo n ie chce nawiązać kontaktu, udzieliło pr,z ynajmniej radioMięd2yzakładowa k o n t e l' e n c j a f inżynierów a nawet niewykwali- dzo szczęśliwe pomysły. Przed wojną
Związek Zawodowy Pracowników
stacji dla nadania naszego apelu. Budowlanych, Ceramiki. 1 Pokrew- Związku, która się odbyła kilka dni flkowanych sił roboczych.
jednak wynalazki robotników odnośnie usprawnienia pracy maszyn by_
nych Zawodów, Skupia w swych temu, poświęcona była wyborom
Celem uzupełnienia kadr pracow- ły wykorzystywane przez przedszeregacl1 10 tysięcy członków, pra. delegatów na Wojewódzką konfe. ników budowlanych związek przy. s.lębiorców. Stawały się one często
cujących w 115 przedsiębiorstwach. rencją ORZZ. Wybory odbywały się stąpi do werbunku i sZllrolenia fapod kątem wytej omówionych za- chowców. Szkolenie to obejmie r&w tajemnicą produkcyjną poszczegól_
Zadania, postawione przed Związ dań związku. 175 delegatów dygkunych firn1 l najczęściej obracano je
nleż kobiety, które, jak wykamła przeciwko interesom robotników.wy
Idem Budowlanych 'ą liCZlle i po- towalo nad zasadami obowiązujący. praktyka,
mogą
w tym zawodzle
o
dziewiarzach słyszy aię .ame wame. Ne.lety do nich przede wt;;r;y- mi pn:y W)"OOrach lud2:L, którym po- pracować z równie dob:rym:i wym_ lIlalazc6w. Dopiero upaństwowienie
dobre rzeczy. Czy to w wykonaniu stkIm u gnmtowaru.e jednol1,tośct pol wierzyć n,aleiy udział w odpowie- karni, jak mę6:czy~ni. Kursy szknle- wielkiego przemysłu 1 socjalistyczne
planu ilościowego, czy jakościowe ak:I.ego ruchu zawodowego 1 um.oc- dl!l!aJ.nej ftmkeji wybrania nowych .ndowe zorganizuje się przy poucza- podejście do pracy stworzyło podat.
ó
i
ny grunt dla rozwoju ruchu racjo...
go - zaWM:e widać ich w CZ'Olówce. menie jedności klasy robotniczej. władz ORZZ.
g lnych przeds;!ęb orstwach budo_ nalizatorstwa. Ruch ten J'ednak na_
Następnie: polepszenie
warunków
wIanych.
Obejmą OITle m. inn. około
Powa:!ny nastrój konferencji po·
potykał dotąd leszcze na liczne prze.
PONAD 3 MIL. ZŁ NA FUNDUSZ go!,'pod.arcz:'ch 1 kulturalnych IWIO- głębiony został przez referat na te- 5 tysięcy kobiet.
ich członków oraz troska o ich rldro_
szkody. Bardzo często racjonalizator
ODBUD. STOLICY
mat
roli
1
zadań
związków
zawodoW
spole-czeństwie
naszym
pokutuskle pomysły robotników nie zostały
Apel Głównej Komisji Odbud. wie 1 ±Ycle. Dalej: udostępnienie wych na terenie międzynarodowym. je jeszcze przedwojenne przekona. wprowadzone w życie, gdyż ginęły
swym
członkom korzystania ze szkół
Rtolicy znalazł wśród dziewiarzy
Podkreślono w nim rolę Radzieckich nie, jakoby zawód murarza był je_ w szufladach biurek administracji
specjalnie silny oddźwięk. Celowo podstawowych, zawodowych i wytZwiązków Zawodowych, które są dnym z naj gorszych. Podstawą tego fabrycznej. Często też robotnik.raszych
oraz
podniesienie
ich
kwalifiprzeprowadzona akcja propagandoprzykładem dla wszystkich związ przekonania, był fakt, że praca mu- cjonalizator nie może wykorzystać
wa, szereg imprez dochodowych, kaCji zawodowych. Poza tym: pro- ków w krajach demokracj1ludowej. rarza i pokrewnych zawodów była swej koncepcji, opartej na długo1et.
wadzenie akcji o podniesienie wy'''1I"eszci~ samorzutne opodatkowanie
sezonową, a więc ten, którego nie nim doświadczeniu z powodu braku
pracy,
jako najniezbęd
się
załóg na FOS _ . dały łącznie dajności
Część dyskUSji pośwIęcono sprastać było na zdobycie zawodu eks- dostatecznej wiedzy technicznej. Te
zorganizowanych ploatowanego prze2J cały rok, był z właśnie mankamenty ma usunąć
3.190562 zł. nie liczac zadeklarowa. niejs.zego warunku poprawy bytu i wom niedawno
odbudowy gospodarki narodowej.
kas samopomocy. Krytyczne wypo·
nvch swn. które wpłyną później.
konieczności np. murarzem.
bliższa współpraca robotników.racjo
Powyższe cele i %adania realizuje wiedzi zebranych kierowane pod
Nowy
projekrt
Związku
Budowla.
nali'zatorów
z inteligenCją technicz24 POMYSŁY RACJONALlZATOR- związek przez: budowę własnych adresem nowej formy pomocy mate. nych daje przez szkolenie trwające ną.
SKIE - 77 MIL. ZŁ O SZCZĘDN, domów, tanich mieszkań, zakładanie rialnej dla pracow<uików dotyczyły 3-4 miesiące nie tylko zawód ale
- Czy przewiduje pan możność
Liczba pomysłów byla dużo wię- spółdzielni, kas samopomocowych itp szczupłych funduszów. Jednak fakt. również gwarancję ciągłości pracy. uprzystępnienia racjonalizatorom koksza. tylko 20 proc. nie przedsta. Przez wpływanie na czynniki do te. że kasy istnieją zaledwie pół roku Prace budowlane będą trwały cały rzystania w większym stopniu z do.
wiało wi ększej wartości. Spośród go powołane w kierunku budowy i preliminowane wpływy nie zd ąży
rok. Martwy sezon zimowy przesta- świadczeil wiedzy techn;cznej na. od.
:\1 nae:rodzonych pomySłów 24 od- szpitali, sanatoriów, letnisk, domów ły jeszcze zasilić źródla zapomóg
n ie istnieć. Mróz i śnieg nie będą ctnku realizacji ich pomysłów.
usprawiedliwiają
ogr<ffriczoną
iloŚĆ
nosiły się do
usprawnienia pro- wczasowych, boisk sportowych itp.,
stanowić przeszkody w budowie.
- Ależ naturalnie. Właśnie konfedukcji, po z osiałe przyczyniły się do przez szerzenie oświaty przy pomo- wydawanych pożyczek.
Fakt przedłużenia sezonu budowla- rencja nasza zmierza do zaopiekowa_
pop ~ awy warunków pracy. Uspra~ cy kursów i odczytów, zakładanie
Wśród pięciu delegatów wybra.
nego przemawia na korzyść zawodu nia się racjonalizatorami przez inży
wnie!1 i e pi"oduk')jj dało państwu bibliotek i świetlic, wydawanie wła- nych na konferencję wojewód7..ką murarskiego i pokrewnych.
nierów. Racjonali7.atorom poza tym
77 mil. zł oszcz~dności. Robotnicy snych czasopism, gazetek i broszur, znajduje się Antoni Tomczak, as bu.
Na korzyść tego zawodu przema. trz.eba umożliwić korzystanie z pra_
otrzvmali około 1 mil. zł premii'l przez zapewnienie członkom pomocy downictwa łódzkiego odznaczony wia również łatwość zdobycia kwa- cowni zarówno Politechniki Łódz_
przy czym cały szereg robotników materialnej oraz pomocy prawnej w srebrnym krzyżem zasługi za uspra- 1ifikacji a co za tym idzie łatwość kiej, jak i Państw. Szkoły Techniczdo st ało
nrem'e wstępne, które w sprawach wynikających ze stosunku wnienie pracy przy budowie szkoły
UZYSkania w krótkim czasie możli- no Przemysłowej w Łodzi. Najwięk
toku realizacH pomysłów zostana pracy.
na Karolewie. ZaSługą jego jest ter· wośCi wYsokich zarobk6w. Kwota szym zadaniem konferencji - doda.
ieszcze powiększone.
m1nowe oddanie gmachu do uży tku 40 tysi ęcy złotych zarabiana przez je inż. Jarzębiński - jest zbliżenie
uczącej się młodzieży.
NAJwA2NIEJSZE POMYSŁY
murarza . przodownika nie ma swe- t nawiązanie ścisłej współpracy
Racjonalizator ten zorgan i zował go odpowiednika w żadnym innym przedstaw'cieli wiedzy technicznej z
N;J p ierwsze miejsce wysuwa się
Wiadomości
rownież techniczną
stronę
pracy zawodzie. biorąc pod uwagę odpo- przedstawicielami robotników. któ.
usprawnienie technologiczne proceZrzeszenie Kupców Branży OpaloweJ
przy budowie ma!(azynu . szybko- w i edzialność przy
Su produkcji pończoch z t;Jrzędzy
wykonywaniu I'zy przez swą codzienną pracę. przez
ściowca dlil PZPW Nr 40 w Łodzi. pracy.
steelonowe j. dajace rocznie 4.6 mil. zawiadamia, źe ZEBRANIE INFORl\fA
stałe obcowanie z maS7.y nami znają
('YJNE odbędzie sl~ w niedziele, dnia
Na marginesie konferencji nale ży
7ł oszcz ę rlno ś ci. Nożyce pistoletowoł_ódzki Oddz. Zw. Zaw. Prac. Budo ich wszystkie usterki Jestem prze20
lfstopada
br.,
o
godzinie
lO,
przy
wspomnieć
o
proj
ekta
ch
zw
iązk
u
linowe o nap e~i zie eleklrycznym,
wIanych spodziewa się. źe w krót. konany, że wspólnymi siłami potrafi.
na najbliższą przyszło ść . W zwi ązku kim czas ie szeregi jeJ;(o członków my przezwyciężyć wiele iTudności
nie znane dotąd . ułatwiają prilce i nI. Piotrkowskie.i 40
Porządek
obrad obejmuje sprlLwę
z zadaniami , jakie s t ają prze d bu· zasila nowe rzesze ludzi, którzy l usprawnić jes,zcze bardz!ej pracę
rorz.n'e z a o s zczędzają 3 mil. z1.
7miany systemn dystrybucji \VegIa.
downictwem \V ramach planu 6-cio notraktlljn zawód murarza czy cle· naszego przemysłu.
Pomysł u s uwający fastrygowanie
ZARZ~D.
letniego, odczuwa s ię brak fa chowo ś1i jako jeden z najbardziej szczytprzy pr7.~' s 7.yw:miu kieszeni daje
Rozmowę przeprowadził
rocznie 393 tys. zł oszcz~dności. (lot) ...._(1..
17.8.31_ _ _ _ _ _ _ _ _- -...... ców. szcze~ólnie murarzy, zbrojarzy nych zawodów.
Z. T.
Jan Gozdawa.
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Leży przed nami w .żółtej okładce bru'l tach słowa zachwytu. Sypały się sup.cr_
_ Mam zarejestrowanych 185 pllliar:zy.
zapIsane są wszystkie Jatywy. Ale to tylko przyjemna prze. Z tych wszystkich w 'Z drużynach grałO
flon, w którym
!i~e statystycz.ne, dotyc,zące graczy. dru_ szłoŚć. Wracam więc do młócki ligowej. 115 graczy.
z~ ny llgowej, Jak równ.cz spostrzezenla, Na dru ~im miejscu postawiłbym mecz z
- To znaczy?
dotyczące młodszych zawodnik~~, któ.; Wartą. "
I
~
_ W llgowym zespole, w A, B, C I w
rzy w. przyszłości zastąpią dZISIejszych I - lUo z zawodników zasługuje na spe- trzech drużynach junlorów.
! cjalne wyrÓŻnienie
tak pod względem
I
m1strzow footbalu.
~ist0.rla zawarta w tej k.ronlce _ to gry, tak też i zachowania się.
- Czy na początku sezonu I czył pan,
dueło nlezrnordowaneg.o dz1ałacza spor_1 _ Bez zastrzeżeń są: Włodarczyk I że ł.oKS Włókniarz potrafi zająć lepsze,
tu - Nlecz}{Ows~lego ~ klerownIJm sek_ Hogend(trf. Nie mieli oni nigdy żadnych niż 6 miejsce w tabelce PUnktacyjnej?
cjl pllliarsklej LI\.S Włokniarz - K. Ru_ nieporozumień... z sędziami.
Nie byli - Mogliśmy zdobyć wIcemistrzostwo
toWicza.
nigdy dyskWalifikowani. Są wyjątkowo Polski. Trochę niedopisało szczęście, a
~ kierownlkIe~ sekcJi długo gwarzy. kal'ni. To samo dotyczy Łucla. Należy trochę t sędziowie nas skrzywdzill, jak
my na temat mmio~ego sezonu.
im się jakaś nagroda. Przecież Włodar_ miało to m1ejsce w Krakowie, gdy pod_
Ro~owre
naszeJ. to,:"arzyszy trener czyk od 1945 r. nie miał żadnej nagany. czas meczu z cracovią, przy wyniku re_
włókruarzy Jan WISZDlOWS!ti.
?
misowym (1:1), z nieznanych bliżej po.
- Ilu graczy w zespole tvłók\l.larzy - Jak jest z rezerwami.
wodów sędzia przedłUżył mecz dosłow_
brało udział w bojach ligowych?
- Rczerwy są i to liczne. Prócz 'apa_ nie o 75 sekund 1 los tak chciał, że w
- Zaraz to Obliczymy. otóż razem tv, sowych w drużynie lIgowej, posiadamy ostatnich
sekundach padła zwyelęska
,~
meczach
suma
sumarum grało doskonale zapowiadających sili junforów, bramka dla gospodarzy. Powiem więcej,
18 piłkarzy. Obolt popularnych nazwislt a mkdzy innymi na czoło wybijaj,. sie: sędzia z chwilą zdobycia bramki przez
są 1 mniej znani jak chociażby: Clechoń i I{ałużyl1s1d,
Olejniczalt I Jędrzejewski. Cracovię odgwizdał koniec meczu, nie
lild, PiekarSki a ostatnio Kożmlńskl.
- Liczymy również na Barańsldego I MI_ czekając na wybicie pliki z bramk), co
- Którzy pllliarze grali reltOrdową" zglera. Chłopcy ci nie palą I nie piją - jest sprzeczne z przepisami, bo kOIlCZYĆ
Uość?
..
oczywiście wódki i nawet piwa. W przY_I mecz można tylkO wówczas, gdy piłka
- Wszystkie mecze grall Włodarczyk szlym roku skończą oni 18 łat. Są ucznia. znajduje się na boisku w akcJI. StracilI_
I Hogendorf, mając po 22 spotltanla. Na mi PSPT.
śmy więc niepotrzebnie. punkt w grodzie
- nu graczy liczy sekcja?
podwawelskim. Powinniśmy byli wygrać
dalszych miejscaCh znajdują się: Urban
i Łuć - po 21, Pietrzak - 20, Patkolo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l', Baran - 19, Łącz - 18, Szczurzyń_
liki - 18, Janeczek - 17.
- Interesuje nas konto bramkowe.
- Bramkami w naszym klubie podzle_
1Ill się: Łącz - 18, Baran - 11, Janeczek
Sukcesy, odniesione przez sportow Demsienko. Zawodnicy, którzy za- 10, Hogendorf - 5, Gwoździńskl - 2,
Patkolo i Kożmińskl po jednej. W su_ ców radzieckich na Akademickich jęli II i III miejsce otr,zym.a1i dyplo
m1e mamy więc 49 bramek.
Mistrzostwach Swiata w Budapesz- my niższych stopm.
cie, zostały wysoko ocenione przez
Wszechzwiązkowy Komitet Kultury
Fizycznej i Sportu, który uczestni.
ków mistrzostw nagrodził dyp1ama_
Łodzi
mi. Dyplomy otrzymało ponad 200
lekkoatletów, gimnastyków, zapaś
m1a.rodaJnego źródła dowialników,
bokserów,
clężkoartlet6w,
dujemy się, że mają odbyć się W
siatkarzy, koszykarzy oraz :ich tre_
Łodzi. na
zakończenle
sezonu
neTzy.
piłkarsld.ego dwa mecze
towa..
Wśród
nagrodzonym dyplomami
rzyskle.
I stopnia znaleźli s1ę m. in.: SzagiProwadzone są pertraktacje ~
malIl, zdpbywca I miejSCa na miCracovią i Wisłą.
strzostwach w gimnastyce, lekko_
Cracovia ma grać 2'7 bm. a Wiatletki: Czudma, DuchOWli.cz, Dumsła ł grudnia.
badze i Toczenowa ora'21 10-boista

Odznaczenie zawodników radzieckich
Cracovia i
z

26 i 21

bm~

Wisła

w

zawody o zlote rękawice

zawodów boksersklch zawodn:l.k6w nie będziemy zmuszać do
o Złote Ręk-awioo ustalony zo wa,lki W późImrch godzinach.
stał ostatecznie na 26 1 27 bm.
Od wtorku rozpocznie si~ przedsprze_
w sobot~ zawod,y odbędą s'ę d-a!Ż bil-et6w wstępu. Bilety będą w ce_
o godz. 19 w haJli Wimy, a w nach: 800, 2lJO, 100 i 50 zł. Wcz-eśnle1 na.
nie<1zielę najprawdQPodobnlej bywollć je będzie mO'Żna W sekretarj'acle
flwnl~Yzoremr~. ą sJę również ŁOZB przy ul. Piotrkowskiej 67.
Termin

KAZIMIERZ RUTOWICZ
- nu graczy Włókniarza grałO w re_
prezentacyjnYCh drużynach Polski?
- Mamy aż czterech reprezentantów:
Baran, Łącz, Hogendorf l Patkolo.
_ A W reprezentacji okręgu?
- W reprezentacji okręgu zawodnicy
nasi występowali 10 razy.
_ W którym miesiącu sezonu IIgowego
drużyna odniosła najlepsze wyniki 1 tym
samym znajdowała się w S1<czytowej
formie?
- Moim z(lanlem - powIada p. Bu.
łowicz _ najlepiej wypadł początek se_
zonu pomijając oczywiście mecz z WI_
słą, ~le trzeba pamiętać, że spotltanle to
odbyło się w anormalnych warun~;ach, bo
na boisku leżal jeszcze. śnieg (a. ten oczy.
wiście jednym ... ułatWIał, drugun utrud_
nial grę ... - przyp. zecera) Jednak po
mec?u z Wisłą zaraz bezpośrednio wy_
graliśmy Zdecydowanie z Legią i z War.
tą. Niestety z AKS przegraliśmy 0:1.
_ Które ze spotka.1l. byłO najpiękn1eJ.
sze, jeżeli chodzi o grll, technikę i sam
wynik?
- Widziałem wiele drutyn zagranicz_
nych. Widziałem pięknie. grające repre.
zentacje WęgIer, ale jeżeli chodzi o nasz
zespół, to na pierwszym miejscu posta_
wiłbym mecz rozegrany 27 marca w
Warszawie z Legią. Gra była k o n c e r_
t o w a! ChłOpcy nasi złapali drugi od.
dech l "podblll" !tWoją grą Warszawę.
Czytammy w6wczas we wszystkich gaze_

~_

Sądz1my jednak.

te flnały
mogą rozpocząć się nie o 19 a
o godz.. 17, co w znacznej mierze ulatwi
pUblicznoośc.l dostanie sfę na Widzew, a

ReprezentacJ-a CSR
na mecz z

Polską

138 kg na ringu

Na miedzypaństwowy mecz zapaśniczy
Polska Czechosłowacja,
krajowym który odbędzie się 4 grudnia w POjes t b e.z wąt"
.
C zech os ł owacJę
. b ę dą repr€:.
plerua
reprezenta~t znamu.
Częstochowy Nyga, który wazy zentowali: Strada1. Snita, Tuhy,
aż... 138 kg.
Moszez, Zabransky, Horda, Dulava
Kvacek i Vasatko.
Ci sami' zawodni""" wystąpią J'a1tC
,~J
bodą
reprezentacja Pragi. w trzy dni pó..
źniej w meczu z Krakowenl.
PZLA ma "''''''bicjA
......
.. spopularyzowania lekkoatletyki wśród mlodziezwycięstwo
ty szkolnej. W czasie ostatniego
posiedzemfl. I1:al'Ząd rzatwierdzll :reguRekordzista świata EmU Zatopek
lamln rzimowych biegów na przełaj, startował W Praszowie w biegu na
Zwycl~zca otrzyma w nagrodę zega przełaj, na dystansie 12 km.
rek na rękę. Regulamin bieg6w jest
W ten spos6b opracowany, te naj-,
Zatopek zwyciężył w tej konkuwięcej punktów przewiduje dla
rencji w czasie <U:S7,8, ~
j
-_....
k ,""
..... _.,_
wodników, którzy tlpraW1ają regu- ąe • ....,.ępnego Z
zaWVUll.L"-'''
tarnie cz:Imowe crossy.
o 5 mm.
Najclężs'Zym bokserem

Uczn -IOWle
-

b"legat cross

y

Nowe

Zotopka

j

2a'l'

Zbliżający się szybkimi
krokaml ską zrzeszoną w LZS do wzmożonej
popularyzowaniu kultury
termin
Kongresu
Zjednoczenia akcji w
Stronnictw Ludowych, SL i PSL w fizycznej. Sportowcy wsi w różno·
lity sposób będą manifestowali swą
dniu 2'1 bm. pobud1llł młodzie! wiej- radość z okazji Zjednoczenia. Jedną
:1j form
tej manifestacji będą zloty
LZS w przeddzień Kongresu Zjed_
noczenia, 26 bm.
Zloty odbędą się we wszystkich
województwach, a miejs<;em ich bę
dą miasta powiatowe,
gdzie pozycja LZS jest najmocniejsza. W 210'
z polonią (B), Le!:11l - w ŁodzI. AKS
tach wezmą udział oprócz LZS ró\v
i WartllUważam, te niepotrzebnie straciliśmy nież Koła ZMP i hufce. PO "Służba
7 punktów. A to cenny kapitał. Gdyby Polsce" ee wsi.
Przewidziany jest
go włączyć do ogólnego dorobkU - Inne,
bardziej zaszczytne mlejice przypadło by także udział w Illotach klubów, co
będzie widomym znakiem łączności
nam w niedzielę w tabeli ligowej.
- A ile tysięcy widzów oglądało me. miasta ze WSIą.
cze ligowej w Łodzi?
- PObUiśmy w tym sezonie rekord.
Na zlotach będą wygłoszone prze.
Przez stadion przy Al. Unii przewinął mówlenla polityczne,
młodzieżowe
się tłum, złożony z 220-250 tysięcy wi_
kultury fizycznej.
dzów.
To coś znaczy w propagandzie oraz na temat
Nadto młodzież wiejska złoży melsportu plłkarskle!:o.
- Ja też tak sądzę, ale t~raz chciał_ dunki o wykonanych czynach kOIlbym zapytać trenera o program jesien. gresowych.
no_zimowy.
- Sezon skończymy gdzieś w pOłowie
•
grudnia - mówi trener Wlsznlowski. Mam tu na myśli wyjaZd Jdlku naszY'Ch
graczy do Francji na zawody z udzla_
łem reprezentacji
Związków
Zawodo.
wych. W połowie stycznia rozpocznie się
Centrum Medycyny Sportowej w
zaprawa gimnastyczna na sali. potem od_
będzie się ob6z kondycyjny. Chodzi mi o Warszawie, po zbadaniu eks-mistrea
to, żeby przyzwYll7.alć zawodn-łk6w na_ Polski Zbigniewa Zagórskiegoszych do gry wczes~ wiosną w trud. postanowiło, że bokser ten
bę
nych warunkach na rozmokłych, czy po_
kl'ytych śniegiem boiskach. Chodzi tu_ dzie już mógł nigdy walczyć na rintaj równlet o unormowanie
oddechu. gu z powodu przewlekłej choroby
Słowem: potrzebny Jest ob6z l syste. ucha.
matycznle prowadzony trening.
- Czy trenuje pan wszystkich craczy,
czy też zajmuje się pan również indy_ Dożywianie
widualnie swolm1 pupilami?
GUKF
przeznaczył 20{) tys. cd
zac2l\łem
trenować
- Indywidualnie
Janeczka I Szczurzyt\sklego.
stosuję miesięcznie
na dożywianie lekko_
przede wszystkim tak zwany "Slalom" atletow akademików w 4 ośrodkach:
piłkarski. Chodzi o to, teby nie wkradło
i
się zniechęcenie do gry w piłkę notną. Warszawie, Poznaniu, Vlroclawiu
Ręczę panu, że w przyszłym sezonie Ja_ Gdańsku. OrganIZację do dożywiania
neczek zagra na środku ataku w repre. pmeprowadzi PZLA VI porozumieniv
zentacji PolskL Baran powinien &treno_
~ Zarządem Głównym AZS.
wać przynajmniej 4 kI' ~agi.
- A jak będzie z Łączem?
- wiosnę
Łącz pozostanie
w ŁKS Wł6knlarzu.
Na
Skończy on studia teatralne
.
i nadal będzie mieszkać w Łodzi.
- Czy naldytą opiekli mają wszyscy
W związku z zawod:uni boksergracze?
skimi o Złote Rękawice, PZB wydal
- Dzięki staraniom Zar~du Głównego
Zrzeszenia Sportowego "Wł6knlarz" klIku :t:ikaz startu zawodnikom, zaliczopiłkarzy otrzymało mieszkania, a Ja jako nym do kadry reprezentacyjnej potrener systematycznie odwiedzam wszy_ cząwszy od 21 bm.
stkch
za:wodnlklrw w Ich prywatnych
mieszkaniach, 7ApoznaJąc sl!l z Ich wa.
Uchwala jest słuszna. Zapobiega
runkaJnl i atmosferą rodztimego życia. ona ewentualnym kontuzjom.
Tyle trener.
Wydaje się nam, te nikt nie DlA po_
wodu do narzekanla. Chollzl o harmo_
nijną I iście sportowll pracę, a Wyniki
w !n'zyszłym sezonie powinny być jesz.
C7e lepsZe DIi w roku 1M9.
Ja. NIe.
Przesunięto termm
meczu międ.zy
. okręgowego Sląsk _ Łódź z 21
b
m. na 8 stycznia 1950 r.
Przesunięcie terminu nastąpiło,

0.=

ZagórSki- z· egna rl-ng
me

dla sportowców

Zakaz startu

Mecz Łódt-Ś~ąsk

8 stycznia

Konkurs

na

powleśf

sporto

ze
względu na odhywające Sl~
W projektowanym poprzednio terDepartament Tw6rczo§cl Artystyczne) minie, zawodów o Złote Rękawic&MlD. Kultury l SztuJd oraz Wydz. Pro_
Mecz odbędzie się W Łodzi.
pagandy 1 W daw 1 tw GUKF
ts·
y
DC
rozp Ulą
konkurs otwarty na powIeść sportową·
zWęgromi
TematylGl powle§e! powinna uwzględniać
Pkścmrze CzechOSłowacji pnygoto\,""uJ.
rolę I zadania sportu w Polsce Ludowe!. 81(/ starannie do m[~,lzypaństwowego me.
T erm In nads y><uua
, __ t
prac np tywa 2: dn. czu z \Vęgr:ami, który odbędzie si..: w Bu.
1 llpca 1950 r. za najlepsze prace prze. dapeszcie S grudnia br.
l'rzypuszczaln3' skład drużyny rc},rl'Zell
znaczono nagrOdy: I - 200.000 zł, II 150.030 zł, III - 100.000 zł oraz 5 wyrót_ t:.cyjnej przedstawiać fi'Q ma nasteplLiaeo:
l\bjdloch,
Zahara, Tanbenel., Pctl'ina,
nień po 20.000 zł.
Torma, Svarko" Radcmacltcr, Ił. I\etuJ,a.
SmejkaI.
Skład jury: Lucjan MotYka, Henryk
Szemberg, Ja.n Wilczek, Stefan Atłas,
Arkady Brzezlc'"
.... - • ., Woj.
...., ROJD.aD ~
clech Na.taDson, StaDl5law Ludk1ewicz,
Tadeun Mali&'zewskt..
Prace zaopatrzone w ,odło, 2: Dasw1_
W tegorocznych mistrzostwach ZSRR
likIem I adresem autora w zalakOWanej
hokeju na 10iUle weźmie ud.iał 12 dm"
kopercie llllIety nadsyła" pOd ' adresem: w
łyn. Hokeiści l\f05kwy, llygi iLenlngra.
Wydział Propagandy
Gł6WJle,o Unędu du rozpoczęli jut 8uch" wprawę ,,, ha.
Kultury FizyczneJ, W&lSI&-, uL Mar. lach. Treningi obeJmuj" ~wiczeni.. kondynaikow.ka nr sa. Koperta winDa by6 cyjne oraz technike 1 taktykę gry. W pół
nocnych czda:nch kraju warunk1 atmozaopatrzona w IlApl. ,.K0IIkuD Da po_ sferyczne umożliwiły Już rozpoezeclo nor
w1eś~ .portową".
malnych treningów na lodzie.

Wą

CSR no mecz

Hokeiści

ZSRR

przed sezonem

I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wziął jakiś papier z pudla, które stało przed nim,
Rejent, uśmiechając się, skłonił się i oświadczył
(124)
Guy
de Maupassant

uprzejmie: - Rozumiem, proszę pana, skrupuły, któ- Emil - Cyprian- re wywołuj,ą u pana wahanie. Muszę dodać, że sioGontran, hrabia de Vaudrec, zdrów na ciele i umyśle, strzeniec pana de Vaudrec, który zapoznał się dzisiaj
wyrażam tutaj moją ostatnią wolę.
rano z ostatnimi życzeniami swojego wuja, oświad
"Ponieważ śmierć może nas spotkać w każdej
czył, że gotów jest uszanować,
jeśli otrzyma suchwili, chcę uprzedziwszy jej uderzenie i dla wszel- mę stu tysięcy franków. Moim zdaniem, testament
kiej ostrożności napisać mój testament, który zosta- jest nie do obalenia, ale proces narobi hałasu, którenie złożony u pana Lamaneur.
go woleli by państwo zapewne uniknąć . ."Ludzie wy·
"Ponieważ nie mam bezpośrednich spadkobierców,
dają często nieżyczliwe sądy. W każdym razie, czy
przekazuję cały mój majątek,
składający się z pa· mogliby państwo zawiadomić mnie o !';wojej odpopierów giełdowych, waTtości sześciuset tysięcy fran- wiedzi co do wszystkich pun~tów przed sobotą?
ków i nieruchomości wartości mniej więcej pięćset
Jerzy skłonił się: - Tak, proszę pana. - Potem
tysięcy franków, pani Klarze Magdalenie Du Roy,
pożegnał się ceremonialnie, przepuścił przed sobą
bez jakichkolwiek obciążeń lub warunków. Proszę milczącą ciągle żonę i wyszedł z tak sztywną miną,
ją, aby przyjęła ten dar od zmarłego przyjaciela, jako że rejent już się nie uśmiechał.
dowód oddanego, głębokiego i pełnego szacunku
Gdy tylko wrócili do domu, Du Roy zamknął gwał
uczucia".
townie drzwi i" rzucając kapelusz na łóżko:
- To wszystko, dorzucił rejent. Akt ten nosi datę
- Byłaś kochanką de Vaudrec'a?
1:iierpnia tego roku i zastępuje dokument tego samego
Magdalena, zdejmując welon, odwróciła się jednym
rodzaju, sporządzony dwa lata temu na nazwisko pa- ruchem:
- Ja? Och!
ni. Klary Magdaleny Forestier. Posiadam ten pierw- Tak, ty. Nie zostawia się całego swojego ma..
szy testament, który może dowieść, na wypadek zajątku kobiecie bez tego ...
strzeżeń ze strony rodziny, że wola hrabiego de
Vaudrec nie zmieniła się.
Zaczęła drżeć i nie mogła wyjąć szpilek, które podMagdalena, bardzo blada, przyglądała się swoim trzymywały przezroczystą tkaninę.
nogom. Jerzy, zdenerwowany, kręcił między palcami
Po chwili zastanowienia, wybąkała podnieconym
końce wąsów . Rejent mówił dalej, po chwili milcze- głosem~
nia: - Rozumie się, proszę pana, że pani nie mo?'!" . - . Słuchaj ... słuchaj... jesteś szalony... jesteś.;;
przyjąć tego spadku bez pana zgody.
Jestes ... Czy ty sam ... przed chwilą ... nie spodziewaDu Roy wstał i powiedział sucho: - Proszę o czas łeś się... że ci coś zostawi?
do namysłu.
(c.d.n.)
i
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Przeklad Anieli Mikuckiej
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... Teraz z kolei

~~
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zaczerwienił się Jerzy: To jest
właśnie to. Zabawne, że wzywa Qn ciebie, a nie mnie,
który jestem legalną głową rodziny.
Z początku nie odpowiadała, potem po kr6tkim
zastanowieniu: - Czy chcesz, żebyśmy poszli zaraz?
- Tak, chciałbym bardzlt.
Udali się w drogę, zaraz po śniadaniu.

Gdy weszli do kancelarii pana Lamaneur, pierwszy
pomocnik stał z oznakami szczególnej gorliwości
i wprowadził ich do swego szefa.
Rejent był to mały, okrągły człowieczek, okrągły
z każdej strony. Jego głowa wyglądała, jak kula
przytwierdzona do innej kuli z dwiema tak malutkimi i tak krótkimi nóżkami, że prawie przypominały
również dwie kule.
Przywitał ich, wskazał dwa krzesła i powiedział,
zwracając się do Magdaleny: - Pani, wezwałem pani~, aby ją powiadomić o testamencie hrabiega de
Vaudrec, testament dotyczy pani.
Jerzv nie mógł się powstrzymać, aby nie szepnąć:
- Tak przypuszczałem.
Rejent dorzucił: - Przedstawię państwu ten akt,
który jest zresztą bardzo krótki.
6 DZIENNIK
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Informacji

Montwłł łówce

po Piotrkowskiej

Wczesny wieczór. DGŚĆ pogodnie.
lat liczba ta wzrośnie do 2000 - in. wcme w Łodzi będą przekazywane
Ulica PiotrliOwska. Tłum płynie
formuje nas agrotechnik, specjall- sanatorium dla dzieci robotniczych.
sta w hodowli ananasów Aleksan· zagrożonych gruźlicą. a to nakłada chodnik?.mi n!e przerwaną falą.
Kto to jest i dokąd dąży?
oczywistszą prawdą,
der Mroz i ńskt i kierownik gospo. na hodowców obowiązek przyspieJeżeli wmieszamy się w ciżbę l
W Zakładzie Ogrodniczym PGR darstw& w "Montwiłłówce" Kazi- szenia produkcji. (jb)
pozwolimy slę nieść tej fali, to W
.. Montwillówka" oglr,daliśmy wczo. mierz Rabczyński. Ananasy hodoodpowiedzi na pierwsze py'~nie
raj nowo
Ro- :-...."""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _"""_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _".._ _ _
stwierdzimy, że jest to przewaznie
śliny z odległych krajów Południo
młodzież. Odpowiedź na. drugie py..
BIURO ORGANIZACJI RACHUNKOWOSCI Przedsiębiorstwo
wej Ameryki, Afryki, wyglądem
tanie będzie dość nieoczekiwana:
Państwowe WYOdrębnione E K S P O Z YT UR A w ŁOD Z I
liści zbliżone do jednej z naj popu.
idą bez celu.
larniejszych odmian kaktusa czują
. ZAANGA.ZUJE:
Tak jest \V istocie. Ulica piotrsię tu świetnie w specjalnie zbudo·
kowslta. została. obrana przez amawanej szklarni. Kilka z nich już
Księgowych
torów bezcelowych wędrówelt za
owocuje. Zielone kłąby-owoce pod
deptak, po którym dziwne prz.yzwy
Reflektuje się tylko na siły pierwszorzędne pOSiadające wyższe
wpływem ci-epła nabiorą tu złoci_
czajenie l.aże im krążyć z uporem
wykształcenie i praktykę zawodową,
sto-żółtego kolQru i aromatu.
maniaków.
Dzięki staramom ogrodnika-samo
Zgłosze
Potrzebna jest również BIEGŁA MASZYNISTKA.
Zdawałoby się, że w tych bezce.
uka Bolesława Burzyńskiego i po.
(k 324)
nia ul. Daszyńskiego 15·a w godzńnach od 10-12,
lowych wędrówkach młodzieży nie
parciu Zarządu Okr. P. G. R. w Ło~
ma nic złego. aczkolwielt dziW1llł
dzi z dyr. Stani szewskim na czele
si.ę może wydać taka forma uŻyWa.
otrzymano kredyiy na budowę anania ruchu przez młodych ludzi.
nasarni w Łod!li.
Mamy obecnie około 400 sztuk . Dziś przyjeżdża do Ł<>dzl 3O.osobowa nię filmową na ul. Łąkowej oraz skorzy. Jest jednalt coś, na co musimy zwró
krzewów ananasów, ale w ciągu 2 v,,-yci~zka przodowników pracy człon. stają z pobytu w Łodzi ce<lem obejrze. cie uwagę a mianowicie sposób
ków Związltu Zawodowego Pracowników nia "Rozbitków" w Tea1rze Powszech_ chodzenia tych wędrowników.
Leśnych i PrzemysłU
Drzewnego woje. nym i filmu ..Drogocenne Ziarno".
Nie idą nigdy pojedyńczo. Trzyw6dztwa łódzkiego.
Pos1lk1 będą
spO<tywać w GoISpodzl.e mające się pod rękę szeregi ciamo
Gośc:!e podejmowani będą przez In. l./Udowej PDT, nocleg zaś zorganjzowano
spektorat Ku1Ituralno.Ośw1Jal>owy .. Czy. w schronIsku szkOlnym przy ul. Kop_ wypełniają całą s:zeroko§ć chodnika
telulka" 1 Okręgową D}'Tekcję Lnsów
l uniemożliwiają wYJDfja.nie. TalP
u
Państwowych. którzy są inicjatorami tej clńskiego.
wycieczki. Ma one na celu nawiązanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ szereg rozfiglowanego towarzystwa
Powszechne Domy Towarowe roz- kontaktu :o; punktami pracy prw<lownL
nie uważa za właściwe rozpl~ć rąk
ł przepuścić idącego naprzeciw prze
poczęły już "porządki" pn;edświą ków. Instytult Kult .• OŚw. "Czyteln1lrn"
ma
na
celu
zorganizowa'llle
teczne. Polegają one na odś"vcieżeni.u kulturalno oświIatowej.
chodnia. To ten ostatni musi sł42
asortymentu towarów i zapełnieniu stworzeruu Ze5'Pol:ĆIW
starać qI wymInięGie i naJczęscld
półek artykułami świątecznymi.
l samodoksztalca'Ilia.
schodzi na jezd.n!ę. Ten fakt jest
Wytwórczości
Goście pozostaną w Łodzi dwa
Jak się dowiadujemy, w sklepach
powodem do wybuchu krzykliwej
program wycIeczki złożą się m. in.
todzi radości u młokosów.
PDT ukażą siQ m. in. nowe typy ma dzenie Wystawy Architektury Ra-dzie. Przemysłu Wł6kienniczego
szyn d" pisania oraz maszyny do cklej 1 Muzeum Przyrodniczego, zwie_
Co wieczór można zaobserwow8l1
GlóW'IlY Instytut Pracy w WarszaWie o.
szycia o napędzie elektrycznym, im.. dzenie Muzeum Etnograficznego 1 Prehi. tworzył w LodZi Zakład Organd.'ZBCj:i Wy_ te same wypadki z udziałem tych
storycznego.
następnie udział w eliml.
portowane z zagranicy.
nucjach Zespołów
Swietlloowych Zw. llwórczości Przemysłu Włóld~iC?lego. samych autorów. Jedynie niesprzy.
Najwięcej niespodzianek
szykuje Samopoonocy Chłopskiej. Poza tym go_ Zakład będzie posiadał na razie g oddzia. jająca spacerom pogoda umoZliwia
ły Odd'/:iał Ochrony Zdrowia i Higieny
dyrekcja PDT dla pań i dzieci. Na· ście 'WYSłuchają pogadan.k:1 o pracy kul. Pracy
pod kieroWnictwem Dr Rydera., Od- spieszącym ludziom załatwić swoje
dobne łodzianki będą mogły zaopa- turalno.oOlŚwlatowej .. Czytelnika". zwie_ dział Bezpieczeństwa pod kfoer. iM. Aści sprawunld bez przeszkód l zdenerdzą drukarnię
"Czytelnilta" i wytwór.
trzyć się w PDT w pierwszorzędne
ka i Odd:ala! Orgam.imcji. Pracy z kliieTow- wowan~2"
niklem Noźycozkowskim.
perfumy, kremy i inne artykuły ko"Dowcipna" młodziet uważa, te
smetyczne lmportowane. DzieCi zaś
Stopniowo będlł powstawM 1 dttme od. powodem nieporozumień są wąskie
działy.
:zmajdą w Sklepach PDT moc zaba.
chodniki. Naszym zdaniem powona n:edzie!l1ej popołudniówce
wek począwszy od skromniejszych
Zakład ten będzLe instytutem badaw- dem
nieporozunuen w c~adzeniu
KierOWlnictwo
T
eatru
Im.
Stefana
Jarac-zym. gdzie w sposób naukowy opracowy po ulicach jest brak kultury u pew.
krajowych, a kończąc na luksuso·
CZ3. chcąc uprzystępnić wszystkim Z2.miewych sprowadzonych z Czecho- nkałym poza. Lod:ZJiQ, Obejrzenie dramatu wane będą zagadnienia zwillzane z prze. nej grupy młodzieźy, której najmysłem.
slowacji. (jb)
J. Słowackiego. daje przedstawienie po·
K,;,eroW1llicy Dr Ryder ! inż. Aścilk prze milszą rozryWką jest bęzcelowe ła.
południowe ,,l\larii Stua.rt" o godz. 15 w
l1licy.
chodzą do ?Jakładu ze z],ikw'.idowanago C. zikowanie po najruchliw;szej
nLedzi·elę dnia 20 b. m.
Z. P. Wł.
,(w)
ZO.TA
Ceny specjalni'e znlżone.

KRONIKA

MiejSki

SPACERKIEM

Łódź ma hodować ananasy. Twier
dzenie to wydaje się nieprawdopodobieństwem. a jednak jest ona naj-

WAZNE TELEFONY:
Komenda Miejska M . O.
253·60
Pogotowie Ratunkowe PCK 104.44, 134·15
Strat ';:>o!arna

oananas rn!a
nanasy
Je
w

Jedyna w

JUTRO
FellJksa

Po prostu

~

159·15

Dyżury aptek

~

Witamy przodownikÓW -leśników

Teotrq

rolli".

~~

rzeczoznawców - Orgor.iZOIOróW

DzisiejSzej nocy dyZuruj/ł a.ptek1:
Bartoszewskiego (Piotrkowska 95).
Czytlskiego (AnUlI Czerwonej 63). Dan.
aerowej (Zg!erska 63). Rowińskiej. Kop.
rowsklej (Plac WolnoścI 2), Stanielewicza
(Nowotki 91). Sinieckiej (Rzgowska 61) .
A. Borkowskiego (Gdańska 23).

TEATR PAJ'i'STW. im. ST. JABACZA:
O god'/:. 19.30 .. Wiśniowy sad".
TEATU I:O~~.SZE(;HNl: - o godz. lU5
"RozbItki •
TEATB .. OSA", Trl\n~tta l, tel. 27Z-70:
o godz. 19.30 ..Wzywa WI\S Tajmyr".
TEATR KOMEDII l\fUZYCZNEJ "LUTNIA" - o godz. 19.15 .. Ptasznili a T).

ananasarnię.

PDT prz,gotowuje si,=
do ,.,Gwiazd/hi

l'AlQ-STWOWY TEATR NOWY (ul. Da.
nyńskilego Sol) o godzinie 19,15 "Brygada szlifierza Karhana".
TEATR .tYDOWSKII O godzi. 19.30 premLem S?;tuki Smndora Gergelego .. Mój

AKŁAD

rganizacji

syn""

TEATR LALEK .. PINOIilO" TPDo godz. 9.30 "Wilk. koza I !,oź!eta".
TEATR LALI!;K .• ARLElUN·· _ O godz.
17 "Wesoła maskarada".

w

MUZEA MIEJSKIE
Hnseum Etnograficzne PlaC WoInołcI H.
(telefon 156..16);
Hmeum' Prehistoryczne - PIat Wolno.
~cl 14 (teL 139.13)
Huzeum Sztul<t - ul. Wleckowsldelro 16
(telefon 182.73)
łluzeum Przyroulllcze Park Slenklewl·
cza (tel. 262.62). - Otwarte codzien.
nie próez ponied'/:Ialków w god~. od
10 do 18; w czwartltl od godz. 15 do
20; w n!edziele 1 święta ocl god~ 10
do 17.

nMaria Stuart"

"in ...

mlodzieży) - ,,15-letni kapl.
Dziś. tj. dnia. 19 bm. stawiają, s;,ę do regodz. 16. 18. 20.
jestracji na.stl;'pujące rocznIki:
"Ańnka"
godz.lna. 16.
Na terenie RliU Ł. lU. l.:
18.30. 21; dozw. od lat 14.
rocznik 1918. ul. Ogrodowa 34
lila
BAJ KA - "l\laska.mlla" - godzina 18. 20; lit. SZ. T. U.
•
doz\v. od lat 14.
rocznik 1917. ul CleS'lelska 7;9
na
GDYNIA - .. P,'ogram AJl.tnalllolcl Kraj. lit. SZ. T. U. W.
j ZagralL Nr 49 godz. 11, 12. 13.
rocznik 1916. ul. Slmrbowa 28
W dnJach 1-4 grUdnia br. w Tomasw_
16. 17, 18. 19. 20. 21.
lit. W.
w"e Mazowieckim Odbędzie sIę woje_
HEL - (dla mlodz.) - "Wyspa skarbów"
rocznik 1915. ul W61czańskn 251
na
w6dz1ti
Zjazd Zwiazku Młodzieży PoL
gon 16 .. 18. 20,
lit. S.
Sklej . Na uroczysto{;CI tej re,prezentowa.
MUZA - .. liwia.t się Amieje" - godz. 18.
rocznik 1913. ul Kopernika 46 - na ne b~dą :również i :inne organ:lzaocje mlo_
20; dozw. od lat 10.
lit. P.
dzicżowe, jak SP czy ZHP.
POLONIA - .. GdŁieś w Europie" godz.
Na t~renie BRU r.. M. fi:
Zjazd w Tomaszowie będzie pierwszym
16. 18.30. 21; dozw. od lat 16.
rocznik 1~18, ul Piotrkowska 104 (IV zlotem młOdzieży w skali wojewódZkiej
PRZEDWIOśNIE
.. PotQpieńcy"
piętro ma lit. p.
od czasu zjednoczenia m?odzieżowych
godz. 16. 18. 20; dozw. od lat 16.
rocznik 1916. ul. Annil Ludowej 2S - organizaCji politycznych. Jest on wieL
ROBOT1'o'IK .. śpiewak niemany"
kim wydarzeniem w życiu młodzIeży
u,t. U. W.
godz. 16.30; 18.30; 20.30; dozwolony od
rocznik 1915. ul. Lokatorska la - na zorganizowanej na terenie wOj. łódzkie_
lat 14.
go. Nic wl~c dziwnego. że liczne koła
lit. SZ. T. U,
:ROMA - "Diabelska grań" - godz. 16.
rocznik 1910, ul. Piotrkowska 10 a (II ZMP l'Ozsl.'ane na tym terenie z zapa_
18. 20; dozw. od lat 7.
łem przygotowują się do nadchodzącej
piętro - na lit. B, C.
REKORD - ,.Urwis Ga"roche" - dla
rocznik 190/!. ul. Piotrkowska 104 a w:oczystości.
mlodz. - godz. 16; .. \Vicś na pogra. (III pietro) - na lit. N. O.
Przygotowania t~ widać przede wszy.
stkim· w Tomaszowie Mazowi~ldm, który
niczu" godz. 18. 20; dozw. od
przystosowuje się do przyjęcIa lIcznej
lat 14.
rzeszy młOdzieży araz do Jroprez. które
STl'LOWl' - .. Pocałunek na stadionie"
urozmailcać
mają
Obrady. W ramach
godz. 16. 18. 20; dozw. od lat 14.
zjaz.du bowIem, w ciągU dwóch pierw_
SWIT - Kino rueczynne z powodu re_
Dz~er.nikarzy
szych
dni
odbędzie
się festiwal
pleśni
montu.
Zarząd łódzkiego oddzialu Zw. Zawod.
Tl!)CZA - "l\1.iJlezą,ca baryltada"; god'/:. 16. Dzi-enniJ<:any przypomina. że Nad:ll:\'yc:'Laj l tallca ludowego, w którym wezmą
udzi~ł zespoly świetlicowe ZMP. Ponad_
18.30. 21; dozw. od lat 14.
ne WaIJne Zebmru'.e członków Związku od
TATRY - .,Spotkanie" - godz. 16, 18. będzie się w lliedzieł~. 20 bm .• o godz!. to urządzona zostanIe wystawa prac mlo.
dzieży, obrazujl\ca zarówno dorobek k\.1l_
20; dozw. od aat 18.
nie 10 w drugim terminie.
turalny
poszczególnYCh kół ZMP jak
WISŁA .. A.rin1m" - godz. 15.30; 18;
Ze w-zględu na ważność spraw. obecność i wyniki n.'ll'..lki czy teZ pracy zawodowej
20,30; dozw. od lat 14.
wszystkiCh czlonków kO:1;le=a.
ZMP.owców.
WŁóIiNIARZ .. Ali Baba i 40 rozb6jnL
kiiw" - godz. 16.30; 18.30; 20.30; do. gml'Dm~iillii:!]!:!1:l~;mmSUm
,,\volony od lat 7.
WOLNOSć "l\1iIczą,ca bary!,ada" p.
godz. 15. 17.30. 20; dozw. od lat 14.
ZACHl!)TA "SpotJ.anie nad Labą" godz.
16.30. 18,30. 20.20; dozw. od lat 14.

ADRIA (dla

tan" -

RAJ. TYK

l

tlodzwYClojne wolne zebranie

Zw.

ś.

Zjazd pobudził łio czynnego ~yc.fa Ol'.
ganizacyjnego młOdzleZ ZMP_owską'/: te_
renu całego województwa. Dl} zarządu
WOj. ZMP w Lodzl napływają zewsząd
meldunki. o pracach dokonanych z racji
zja7<lu lub o przyjęt:01ch ZObowiązaniach.
Tak np. mlodzieZ ZMP pny Glmn. i
LiceU:Ill B. Prusa w Skierniewicach wz:Ię
a gremIalnie udzlał w wykopach bura.
ków i z1emniaków w mają!Jkach państwo.
wych.
Koio ZMP przy fabryce metalurgicznej
NI' 11 w Kutnie 'wykonało piękny tran.
sparent, który pokazany zostanie na zjeż.
dzie w Tomaszowie.
Młodzież
ZMP.owska z osady Dobro_
szyce w pow. ra-domszczańsk:Jm
bral:.a
udział w uruchomieniu przystanku kole.
jowego blok - Dobroszyce.
ZMP_owcy w Ozorkowle po!magali w
brukowaniu ulic, koła ZMP w Stanisła_
wowie (gmina Go.leszyn) postanOWiła za.
łożyć u sie!Jie sekcję zawodowo_gospo.
darczą celem podniesienia kultury roL
nej na wsi, m?odzieZ ZMP w powiecie
łęczyckim

zobowiązała

przekazując

dzieiowy.

t

Z A R Z

Radio
SOBOTA. 19 LIS'OOPADA
11.57 Sygn.
12.04SlLk.
Dzie-runik;
ProgI'.
dnia; czr.su;
13.35 Aud.
dla. kl. 13,30
XXI pt. ..Piotr Skarga I dzialalność Jezuitów"; 14.00 Pnegl. kult.; 14,10 Najc:>ek.
aud. przyszło tyg.; 14.20 Infor. kult.; 14.30
Muz. roor. (pl.); 14.55 Mu;:. franc.; 15.30
"Jak to nad Bałtykiem bywa" aud. 51.muz. dla świetlic dziec. ; 16.00 Dziennik
pop.; 16.20 A]{t. Lódzkie; 16,25 Rep. dźw.
pt, .. Chłopi '/: pow. vri,eluflskiego przed
Kongresem Zjedno(.'zeru1owym SL i PSL;
16.40 R ep. pt. ..Bawełniana Trójka Wita
Marszałl,a Rokos.sowskiego";
16.50 rog.
J. Rrygiera .. Odbudo\va Tumu w Lęczy.
cy"; 17.00 .. Przy sobocie po robocie" 'l·ra.nsm. z Czechosłowacji; 18.00 .. Z kraju
i ze świata"; 18.15 Konc. muz. lud.; 18.40
'Wszechnica ract;owa";
19,00 Aud. dIla
~Si: Głosy z terenu; 1915 Konc. orkie.
stry P. R. p. d A. Re'l:lel'a; 20.00 Dzlen.
nik; :':0,30 Muz. pop.; 20,40 Muz. rozr.;
21.00 Ronc. rozr.; 21.40 •. Numer 16 pro.
duku je"; 2~.00 Pog. "Z dz:ejó,v da\\'J1·j
Łod7.i"; ~2.1R Omó\v p.-ogr. lok. ,na n',,·
dzielę; 22.15 Koncprt rozrywIc ; Trans n.
z Czechosłowacji; 23.00 Ost. wiad.; ~:3.15
Utwory F. Sr.huberla; 2·1.00 KOllc~rt ży.

OI

II
świąt Bożego

W

łódzkim światem

pracy

W sobotę. dn. 19 listopada po raz pierw
szy w Gospodzie Ludowej pny ul. Da._
szytiskiego o god'/:. 20 odbędzie się:
"Spotkenie radiowców z łódzkun
światem

pru.cy".

Radllowców reprezentować będą,:
Tola Czajkowska. Eugenlu'<lz BaHDszczyk
i Wacław Dunln-Brzcz.ińslti - ~picw, ter_
cet źetiskl i chór Pol. Rad,ia pod kierownl!
cbwem Tadeusza Dobrzyńskiego Do tańca
grać będ'/:ie powiększony rz;espół Braci Lo
patowskich. Refreny śpiewać będzie Wa.
la żejmóv..ma. Wspólne poznanie ułatwią
konferansj erzy; Marian J eżewski 1 Roman
Chloc1zhisld.
Wstęp bezpłatny.

PREZYDENTA
p3Źd'/:iernika

m.

Ł

O D-Z I

1949 r.

przymusowego zrzeszenia
właścicieli nieruchomości.

,
,,§P~S

IIONENTOW TElEFONICZ Y[H

Oh-ęfJIU .f:..ód1Z.I~leqo

FJh6)rmonii

U

nu go.. 119!:SO

Aby
zaspokoić
n·ccier1?liwą.
.
. l' . ,.
",' t
~b
N'crlz:elny poran el, Państwowe] FIlIIar.
ZA WIERAO BĘDZIE:
t n 'r oz,']'.
l~.ą ~Je .awosc .meN,as, ," Y I monii wypelni bogaty prog1'l\ln ua k!óry
z.apewruc lm spolw)ną atmo~fer·~ zlo~~ s,'ę; J. S. Bacha: III Koncert nl'an I
oraz
przygotowań św;ątecznych, podaje. denbU1:s1ti. A. Chaczaturi!\J.'1a:. Koncl'rt!
my do wiadomo~ci, że rod.zynki bę- FOl'tepwllowy oraz B. WOytOWICZ:\;
tata r\" POChwalę Pracy - na cl1ór. glo.
dą,Panstw.
•
•
' ~y s(110\\ o i orkiegtrę. Soli.stlte kont ~rtu
Cen~r:\la 11<1:1d10W3 olrzy, bedzle !<wletna pianistka poI"ka I ' l . ,
':;łcszcni~ adresów przyjmuje WYŁĄCZNIE:
mała dla wOJ' p."" >dz",', i 111 ab~a Ło- T.~nl",cr U,IU~d,'l. Dyrygu]'~: \YI n .. .. "'nw'
BIURO OGŁOSZE:N i REKLAM
dzi przeszło 2 1~·s. kg rcdzyne-k. Z Slii. i Wł. O~Il~i~ki. śri~wa clIór P:'i.$two,
tej ilo~ci w najbliŻ-';zych dniach na- WC] WY.'.l.s7~J l śr~d:lleJ Sz.koly M!lzycznc]
Spółdzielni
Wydawn:-Oświatov/ej "CZYTELNIK"
.
. . 8
k'l
f
w Lod2l\. Cr.lny ml~Jsc z.","one. B,!ply rlila
dejdzle do ł.cdzl 70 l o,:ram,)w. a czlonh5\V Zw Z!l.W 1I0 nabyc'a w OP-ZZ
kl
PCl"'
d
"
..
,
.
,
'
.
..
Łódź, ul. Piotrkowska 96. - ·Tel. 123·33, 209-55.
k" epy
t" l c 7 prowu .zą Je WSI 0'.1 (TraUag'llliao 1~3' Kasa lfilharmoll11 cl,yuna
onsmnen OWo
w IW Z. - .
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Spotkanie radiowtów
z

Prezydent Mia.s(a l\IARIAN l\IINOR

pralty

ki?

-------------------------(P)

Na pod'StaW':'c art. 16 ust. 1 dekretu z dnia 22' lipca 1948 r. o najmie IGkali
(Dz U. R. P. Nr 36. poz. 258 oraz §§ 2 i 3 rozporz'ldzenia Ministrów: Admi'I1li8tracji
Publicznej. Skarbu i BudoW'IlĆJCtJwa z dnia 10 Sierpnia 1949 r., w sprawUJe ut\"/orwnia
przymusowych 10kalInyC:h zrzeszefl prywatnyCh właścicieli nieruchomości (Dz. U. R.
P. Nr 51 poz. 386) powołuję do tycia przymusowe zrneS'Zenie prywatnych w'1a.ścioiJelt
nieruchomoścI w Łodzi. które działać będZie na podstawie statutu,
stanowią.cego
załączn1ik do niniejs'/:ego zarządzenia,
W zwią.zku z poWY):s'Lym u;woluję zebranie wyborcze oJJwod6w:
l) obwodu wyborczego śródmiejskLego. obejmującego teI1aIl Starostwa Grod'/:.
kiego śródmiejsko.Lód"kiego - ma dz~eń 20 listopada rb.. O god:~hllie 10 w lokalu
kir>,a .. Przedwiośnie" przy ul. ~eTOrnskiego 64/66;
2) obwodu wyborczego północnego, obejmują,cego teren Starostwa Gl'odzk.!ego
półnoCllo.Lódzklego na dz>e1i 27 l!istopac1a rb., O godzlnie 10 w lokalu świetlicy
PZPB Nr 2 przy ul. Ogrodowej 18;
aJ obwodu wyborC1:ego południowego, obejmująC'Cgo teren Starostwa Grodzkiego PoludJD.iowO-Z,ódzkrl,ego - na dzień 4 grudnj,a rb.. o god'/:iIni., W w lokalu
Zwią,zku MlodzieZY Polsl<dej przY ul. Zjednoczenill. 3.
Jako delegata upoważnionego do prnawodiniczenia na zebraniach wyborczych
wyznaczam ob. mgr. Teofila Turskiego, Kierownika Oddziału Admin1-sh'acyjrrlego
Starostwa Grodzkiego śródm!ejsko-Z,ódzkięgo.
W zebraniach tych bwrą. ud'/:!ał wszystltie osoby. które stają się C'l:ło.n.kam1
zrzeszenia z mocy §§ 5 ~ 7 powołanego na wstępie rozpol'zą.dreni.a.

S!lm

-trt/I ,- IIEl

~ . .lU /li V:1f1
I~ S I P u· ~.
·
Z okazji imienill1 K lerown'l1 7.t
-.
Nr 112 ob. Sto!owskiego Felike<:.. ;>., ni li S!
kwiatów. zl iJOJ,- na si "l'O t Y po I~": go.
łych obl'oflCach ojczyzny. przekazu]a Ul.
poś"ednictwem Redakcji .. Dziennika Lódz
.
.. l d . ~ S k l Podst Nr 112
kIego m o Zl~, z o Y
.
' . C t'
Centr Zarz Przem M 'C.!!llego, e" ra·
la Mięs·na. ul. InzY'l1.i~l"~ka 1 na odbudowę
Warszawy zł 34.770.-.

O powołaniu

Narodzenia je·
Cenc~ 1 kilograma
określa się w
szcze bardzo daleko, ale ambitne przybliżeniu na 1500 zł.
gospodynie co najmniej
m'esiąL
Dla amatorów dobrego wina ma·
wcześniej zaczynają pr.zygotowama my również przyjemną nowinę: Pań
przedświąteczne.
stwowa Cer.trala Handlowa sprowaTroSikliwe niewiasty rok roczn:e dza węgie'rskie wina gronowe. Dalprzeżywają niepokoje na temat: czy sze szczegóły w sprawie
sprzedaży
będą śledzie, ryby. mak i rodzynki. win i rodzynek poda:ny wkrótce.
Rodzynki
bowiem obo v'ązują t'l't
(zt.)
przy stole wigilijnym ja:~ i wielkanocnym.
Śledzi i ryb n ie z-abraknie. Cen•
trala Rybna dożyła w tej sp"a'. 'ie :l '~ra~e
n~«!n,
wielotonowe deklaracje. O mak n;c
ma w ogóle zmartwien'a ale rodzyn- d.a świali;.)

czeń.

D Z E N I E

prywatnych

~lliimm;;;n:BCI:!;S;:::liiZ!Elmlsmmilm!!:J9!1Bili!ilmi1li1.'i511ii!i;m.!1D.lII!Ilm!Zlm~
II

Do

Ą

z dmrl.a Z7

z domu MŁOTKOWSKA.
ur. 4. II. 1871,
Wyprowadzenie drogich nam zwłalt na m:ejsce wiecznego spo·
czynku odbędzio sIę z domu żałOby przy ul. Al. 1 Maja 49, dnta
2(l listopada br., o godz. 14,30 na Stary Cmentarz Katolicki, o czym
zawiadamia stroskana
RODZINA.

Czynami tymi mlodzleZ ZMP pragnie
zjazd oraz udoku_
swoJeJ organiza,cjl.

uczcić swój pi~rwszy
me!'ltować aktywnośc

się zbierać złom.
Organizatorem .,Spotk&nrla" jest koło
dochód na Centr. Dom Mlo. Zw. Zaw. Pracowników S'l:tuki i Ku~tury
pny Rozglośnd P. R. w Lodzl.

FRANCISZKA KG VAlSKA

DZJECIOM 00 LAT 6 lVSTI;;P Ol)
KINA WZ8RONION'\'.

p

onle e j Z

-

re":l'l

I

,Wykaz Branż i Zawodów"
,Wykaz Adresów Telegraflunyth"

DZ1ENNlI{ ŁÓDZIU Nr 319 (1582) '7

PAŃSTWOWE

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

w

ŁODZI,

BAWEŁNIANEGO

PODZIĘKOW ANIE
Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią
S.tP.

Nr 14

ul. SENATORSKA Nr 6
ZATRUDNIĄ:

1) Wykwalifikowanego KSIĘGOWEGO BILANSISTĘ
na stanowisko kierownika wydziału buchalterii
i finansów;
2) Rutynowanych KSIĘGOWYCH;
3) TECHNIKA do Wydziału Ruchu i EnergetyJci;
4) KRESLARZA;

5) TKACZY(KI), PRZĄDKI na oddział przygotowawczy i obrączkowy;
6) SKRĘCARIH;
7) PRZEWIJARKI;

8) UCZENNICE na przędzalnię 1 tkalnię;
9) ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych (mężczyzn).
Zgłoszenia przyjmuje Wyd:1liał Personalny.
(K. 1011)

-

I

OZDOBY CHOINKOWE
po cenach fabrycznych
poleca WYTWORNIA
LOD:t, ul. WOLCZAŃ'SKA 234-1'
(róg Czerwonej)
(K. 1016)

CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU S JC O RZ A N E G O
POSZUKUJE

HAGAZ)/NIJ
• powierzchni powyżej 1000 m 2 na terenie Łodzi lub 'W pobl/łu
• boez:nlell, ewentualnie z możlfJWo~cilł doprowadzenia bocznicy
kolejowej.
Zgłoszenia na.Je:1:y kierować:
Centrala Handlowa Przemysłu
Sk6l'2l8nego - Biuro Handlu Detalicznego, D2llał Adnrln,istra_
CY.Iny, ul. Czacltiego 16.
(K. 1053)

ZATRUDNI

Ryszardowi Aleksemu Voglowi

GRIłFIIK

a \V szcz gólności W,ielebnemu KsiędZU Glac, PracowlIikom Z. U. S. w TU5zynku, Związkom Zawodowym
Służby Zdrowia, Pl'acownikom Kuchni W Sanatorium,
serdeczne pCdziękowanie ~kładają
ZONA i RODZINA.

Podanie wraz z życiorysem należy kierować do Dzńału
Kadr C. T., ŁÓdż, u1., Piotrkowska 37, front, II piętro,
w godzńnach od 9 do 11.
(K. 1048)

ca kozuszki, błamy barankowe.
Przyjmuje obstalunkI oraz repe_
racje. Jaracza 13.

G'
I.'
Iorne tOl I' chtorzy k'I
WIDZdk'I, pas!',

13~.72.

(11609 p)

SREBRO w kaMeJ 'pestacl kupuję
Z~ktad
Srebrnicz:y
M. Welner
Mea. Al. Kośc;1..Zkl 26.
(k345)

MASZYNY BUJRO\'JE
lF

NAPRAWIA
lt" Al '" /F tJ.,1M f'

CENTRALA HANDLOWA

PRZEMYSŁU

NAJKORZYSTNIEJ
kupisz
sprzedasz, zamienisz pierścIo
nek. obrączl<ę. zegarek \V SklepIe
11 Listopada 3, pod zegarem.

fIH f'I

Łódź. Piotrkows l,a 55, tel. 163·37
Szafa biurowa oszklona z Iu_
Itrem do sprzedania. (K. 508)

iloścI.

Kier. Oddz. Plonowania Frnonsowego
StOi szego. Ks!ęgowego

Tel. 183.90 .

Reflektuje

Państwowej

BIURO REGIONALNE
Komisji Planowama Gospodarczego

w

ŁODZI

CK. 1080)
I.EKARZE

-

Dr TEMPSKI speCjalista wene_
ryczne, skórne. włosów, moczo_
płciowe. Piotrkowska Nr 114.

ANFOROWICZ
skórne, weneryczne, kobiece 1-7. Dr BOROWSKI Henryk okulista
Ik 105) powrócił. Zwirki 18, godz. 18-20.
Próchnl1<a 8.
Dr JADWIGA

- choroby sk6rno_
Dr ROZYCKI, specjalista chorób Dr BIBERGAL
4-jj P iotrkowska 134
kobiecych. akuszeril. k'rzyJmuje weneryczne.
(klM)
Tel.
269_96.
(kI13)
godz. ~6, PIotrkowska 33.
Dr REICHER specjalista we_
choroby żołądk.3, neryczne, skórne, płoCi owe (zabu_
Dr HORECKI
JCszek, wątroby. Narutowicza 3;;. rzenia). Piotrkowska 14. czwart3(k7) siódma.
Tel. 206_99.
Dr GLAZER, specjalista - skór- Dr med. SIENKO - skórno.wene.
ne, weneryczne, 5-8. Andrzeja 28 ryczne 13-14. 16-18. Killńsklego
Nr n2
LECZNICA Spółdzielnia Lekarzy
UAS UENTY~·"\,(JZNlt
Specjalistów, godz. 9-26. Porady .
analizy, d e ntystyka
z~strzykl,
Wodnlcld Stanlslaw.
DENTYSTA
Plotrkow_
gabinet kosmetyczny.
Ik112) SpeCjalność: korony. mostki. por_
ska 3. telefon 216-48
cela nowe - Andrzeja 11. Telefon
rk4)
nr 154-12
Dr PIETRASZKIEWICZ - spacja.
KUPNO , 8PRZEDAJ
lista chorób uszu, nosa, gardła.
11-12, 15-16. Sienkiewicza 73.
PIORA WIECZNE kupujemy na
wet połamane - STALINA 6.
specjalista :
Dr KUDREWICZ weneryczne. skórne 8-10. 4-7 KSIĄZKI prawn1cze, ekonomi czne
(k!) i inne. KupUje, przyjmuje W ko
Piotrkowska '06
mis księgarnia M. GINTER. ŁódŹ'1
Dr KOWALSKI specjalista skór- Jaracza 3.
(k 328)
no_wenerycznych 3-7 , Piotrkow_
ska 175.
SĘKRt TARlAT SZKOL Y
Przysp. Adm. _ Hn.ndl. I. P. l;tDr PIWECKI wewnętrzne (płuca.
Andrzeja 4, tel. 217 _19 przYJserce). Piotrkowska 35, 3-6.
--_.- muje zapisy na nowe od grnd_
nia
Kursy Administr._Handlo_
Dr LENCZEWSKI specjal.\sta cho_
,ve, maszynopisania i księgo_
rób kobiecych, ak uszerii. Piotrwości.
(k 722)
kowska 56, przyjmuje 8-9, ~7.
-p -

-

-

-

-

Dr CHĘCIJQSKI skórno_wenerycz WOZKI DZIECIĘCE
ne 5-3, Piotrkowska 157. powrócił PJOTRKOWSKA 15,

wybór.
podwórze.

duży

na

siły

kilkuletnią praktyką.

z

Zgłoszenia należy kieJ:ować

do

B. Sp. Wyrob. Gumowych,

Łódź,

OddZJi.ału

ul. Sw.

Personalnego
2.

Stanisława

OGŁOSZENIE

Teatr

Zarzą.d

lfiejslcl w Lodzl - Wydział GospodarC'Zy - ogłasza pub 1
liczny przetarg ustny - licytację - na sprzedaż:
SAMOCHODU OSOBOWEGO marki "Ford-E1.fel".
Przetarg.licytacja odbędzie się w dniu 25 list..pada 1949
o go..
dz!ruie 10 rano w Garażach Tabcru Miejskiego przy Al. 1 Maja Nr 124,
gdzie wymiemiony samochód mo:1:na ogaądać codzienn1e w godzinach
od 8 do 15.
Wadium w WYSOkości 5'/. ceny wywoła.wczej przyjmowa.t! będzie
na miejscu pracownik w dniu JicytaC'ji, w godzmach od 9 do 10.
Odczytanie warunków przetargu nastąpi przed rozpoczęciem licytacji
Łódź, dnia 15 listopada 1949 r
(lO /Z)
ZARZ4D lIUEJSKI w ŁODZI

im. Stefana Jaracza

l.,

Codziennie o godz. 19.15 punktualnie
!)!'

II' .ś.,ioUlq SadU.

ANTONIEGO CZECHOWA.
Komedia w czterech aktach.
Inscenizacja i reżyseria:
IWO GALL.
Ilustracja muzyczna: EUGENIUSZ DZIEWULSKI.
W NIEDZIJU,Ę, dnia 20 listopada 1!149 r., o godzinie 15
,MARIA STUART" J. Slowaclliego.
Zn1żki w~ne
W poniedziałki t eat r nieczynny.

Państwowy

ZNANA PRACOWNI~ KRAWIECKA - Damsko-Męska
s. GINGLAS - t.ODZ, NARUTOWICZA 37

Teatr Powslethny

ul. 11 LISTOPADA Nr 21. - Telefon 150.36.
CODZIENNIE o godzinie 19,15

przyjmuje zamó\"rienia. Ceny ściśle wg zatwierdzonego cennika. Specjalność - PELISY.
(k 526)

nRozhithi u

Komedia w 4 aktach Józefa BJizińskiego.
Z udziałem - A. DYl\ISZY, P, R ELEWICZ-ZIE!\ffiI:RSKIEJ,
W. WALTERA W. ZE!\ffiI:RSKIEGO wraz z calym zespołem.
W nied~ielę - popoludnLówka o godzinie 15,30.
Kasa czynna od 10-14 i od 16. W poniedziałki teatr niecZfllny.

Teatr »OSA«
_ _ _ _ _ _ _ _....:..D_Z_I.::.S o godz. 19,30 _ _ _ _ _ _ __

LAOFlAROW ANIE

ZGUBIONO
odcinek wymeldo_
wania z gm. Krzyżan6w - na_
zwlsko WiśnJewska Stefania.

I'RACY

PO'.rRZEBN A pomocnica domowa
lubiąca
dzieci .
P iotrkowska 53, ZGUBIONO kartę RKU - Skier.
m. 20.
nlewice, nazwisko Świderek Sta_
nisław ur, 4.3. 1917,
POTRZEBNY
pracownik(cs) na
--------maszyny ręcz.ne okrągl e pończo_ ZGUBIONO kartę RKU - Lódl
sznicze. WóJczańska 161.
miasto, Krajewski. S t.anisla w, ur.

DZIS i CODZIENNIE o godz. 19,30

9.5. 1912.

"It'ZgUlO wos TGjllftlJJrU

komedia muzyczna K. Isajewa i A. Galicza
w reżyżserij J . Choj.lackiej i 11'[ Kaniewskiej.
Kasa czynna od godz. 10 bez przerwy. Tel. 272_70.

-

---

(k 34)

ARLEKIN"-

-TEATR LALEK
l.OD:t, ul. PIOTRKOWSKA Nr 150.

'telefon 258· 99

-

wystawi" wielkie widowiako

nll'e.sola

!łfoshorodo 6ó

MASKI - LALIH - AKTORZY
Codziennie o 17,15, w niedziełe i świ:ęta o godzinie 15 i 17,15.
W poniedziałki teatr nieczynny . Kasa czynr)3 od godz. 10

Teatr Komedii Muzycznej "lu rfn"
DZI!! i CODZIENNIE o godzinie 19,15

uPtusznik

Z

Tgrole

OperetJm w trzech aktach 111. WESTA ł lIELDA.
I' DZIAL BIERZE CALY ZESPOI. ARTYSTYCZ:\'Y
CHOR - BALET - ORIHESTRA.
Od wtorku 22. 11. wystąpi w roI! księżnej Jadwiga KENDA
Bilety do nabycia w kasie teatru od gOdziny 10 do 13 l od 17.
W niedziele i święta kasa teatru czynna od gad", 11
UWAGA: \V poniedziałJd nie6wi'ltecznc leatr nieczyn.ny.

PA~STWOWY

TEATR

tJOWY

_ _ _ _ _ _.:D:.:A=S~YŃ~KIE~3ł, tel. l_2_3_-_o2_ _ _ __
DNIA 19

amerykański,
stałopalny
Dr BALICKA specjalista: skórne, PIEC
weneryczne, 4-6. Sienklewlcza 52. sprzedam, Plac Wolności 6--4.

damskie, męslde,
Dr LIBO ALEKSANDER ch.oroby KAPELUSZE
uszu, gardła, nosa . Daszynski e_ duż Y wybór P oleca sklep. Piotr_
(11711 p)
go Nr 6, 8-10, 4-6. Tel. 101-50.
kowska 223.

się

.

1.0D:t, ul. JA'BACZA Nr 27.

mieIlliony samochód moma oglądać codzJiennie w godzinach od 9-15.
Wadium w wysokości 5010 ceny wywoławczej przyj
mować będzie na miejscu Wydział Organizacyjny w
dniu przetargu.
Oferty należy skłaliać w kopertach zalakowanych
Biuro Regionalne P. K. P. G. w Łodzi m.strzega
sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu.

GUMOWYCB

ZAANGA:ZUJE
natychmiast:

KA::'::'':'Z'':E-IN-Ę--k-w-a-so-w-ą-k-U-P-:tę-~-''-:-k-a-:-ż_

SPECJALISTA BRYCZES OW Las_I
man, Łódź. Jaracza 14, m. 45.
dej

CHEMICZNEGO

BIURO SPRZEDAZY WYROIiOW

DO sprzedania kasa ogniotrwała, SPRZEDAM dom 6 mieszkań To.
kontualI' i gablota oszklona. Sklep maszów Maz. Zgłoszenia: .. Czy_
art. tkackich, Łódź, Marsz. Sta_ telnik",
Gdynia, 10 Lute(gko9391)'
lina 31, Stanldewicz.
"Tanio ł'.

sprzedaź

SAMOCHODU OSOBOWEGO
marki "Mercedes 1'70 V.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 1949 ,r.,
o g<>d21nie 10 rano w Biurze Regionalnym P. K. P. G.
przy ul. Piotrkowskiej 17, front, III piętro, gdzie wy

p.

prOSić

czaka.

Państwowy

Publiczny przetarg

t•

WAGI kupno - sprzedaż - na_
BAZAR, SIENKIEWICZA 67, tel. 157-99.
(k 661)
prawa - stemplowanJe. wypoży_
SPRZEDAM
czan 9.
ie niemowlęcych.
Piotrkow-;.,---------------------------~
tel. streptomycynę "Mer_
KlIm_ ska
(k315) ::-_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

BIURO REGIONALNE P~STWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO W ŁODZI ogłasza
na

I

PRACOWNIA KOZUSZKOW pole !!-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

RADIOAPARATY fotoaparaty,
·kino.aparaty, motorki, każdą radio
wą lampę, różne przyrządy i na_
rLędzia kupuję sprzedaję za_
m ieniam. Gdallska 17 - Ks iężni.ak
'fel. 169_55.
(k 691)
kowską"

ZNANY przedwojenny zakład
TAPICERSKO
M I<;BLOWV
Tadeusza Pawelczyl,a--obecme
Kilińsldego
145, tel
155_31
poleca TAPl·ZANY. l"OTELE
oraz MEBLE komplety l po_
jedyflcze I{upno
zamtana.

CENTRALA TEKSTYLNA

przysługę

1949 l., punktua.lnie o godz. 19.15
Sztuka czeska WASZKA l{A~'l.

łCstopada

»)Brygada Szl5fierza Karhana«
Zniżl"

ula studentów i cz!oul,')w ZwiQ,zków Zawodowo (K. 10741)

POSZUKUJĘ

pielęgniarki do nie_
ul. Jaracza 23, m. 35.
- . - - - . -- - - - POTRZEBNA pomocnica damo'Na
l Maja 23, m. 18.
Zgłaszać się,
od godz. 13.
(11895 pl

mowlęcia,

ZGUBIONO kartę RKU - Kutno.
Nazwisko Pik Tadeusz, ur. 20.S.
1918. Leg:onów 51.

I

ZGUBIONO kartę rejestracyjną 11
Urzędu, dowód osobisty. Sta_
nisława Piechura, Zgierska 21.

I

II

N A O li A

KURSY. Stowarzyszenia Stenogr~_ ZNISZCZONO kartę RKU - Łódt
fów, PI?trkow~ka 83,
zgłoszema nazwisko Drobik Mieczysław, ur.
na
kSlęgowosć. korespOndencję,124.7. 1912 Wysoka 27/11
maszynopisnnie.
(k 689)
.
ZGUBJONO legitymację szkolną.
KROJU
damskle)1:o I mesk'cJ;!o. Pretwic Barbara,
Łódź, ul. Za_
uczą. Kursy. IPR Lódź. Stallna 7.\ olziaiLSka 6{).
(11612 p)
zapIsy codZiennIe godz. 9-15.
_._
_
ZGUBIONO leg:tymacJę szkolną,
SZKOLA SAMOCHODOWA przYI Rybus
lzabe'la.
RzgoVl,ska 52,
muje zapIsy Łódź. Wólczańska 17. m. 7.
(11605 p)

I'

ltOZNJ!:
ZGUBIONO
dowód osobisty. za_
świadczenie
rejestracj l wojsko_
FOTOAUTOl\IAT: Narut.owicza 8 wej RKU - Łódź m iasto . Fran_
wykonuje przepisowe zdjęCia do clszek Dyk, ur. 27.4. 1930.
rejestracJi wojskowej.
(k299
..PARYZANKA" artystyczna ce- ZGUBIONO
książeczkę Ubezpie.
rownla wszelkIej garderoby. kill_ czalnl SpOłecznej . Stanisław Fryc
mów. ŚrÓdmiejska 8-5.
(k298) Rzgowska 30.
(10939)
ZGUBIONO legitymację tramwn.
na grUdzień, Czerwill ska
Jadwiga , Przędzalniana 84.

jową

__::--------·-----1

SKRADZIONO bilet tramwajowy.
legityma cię tramwajową. SłUŻbO~1
wą ~w. Zaw. 4 bony tłuszczowe.
metrykę
ślubu.
Kowalczewska
BronJsława KOZiny, Okrzei 20 .
m 25.
Z.GUBIONO 1.11. 1949 dOWÓd oso.
bIsty. odcinki zameldowania. kar_
tę rejestracyjną RKU - Kutno.
SiecZkowsJti
Franciszek,
Łó<v.
KonstantynoWska 11.
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::lpóldz WyCI Uśwlat .. CzytelnIk".
Redakcja I AClmlnIstracja: Lód2.
PiotfkoWSlta. 96. tel. 217_8:! 209_02,
204_75; OWIł MiejskI 207.18. Dział
Sportowy 208_95: DZiał Ogłoszeń
123_33:
Dl1ał Pr·enumeral 180.74.
Redakcja rękopISÓW nie zwraca,
za treść 1 lermmy ogł' s-zefl me
bIerze
odpow:edzlałnoścł
- - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Rt'dal,tor naezelny:
A N A T O L M I K V L K (ł
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Gdy niesiony na rękach rozradown.nej ro.
dziny nurków A~apit Krupka wynurzył się
!II wody nf.eopodal urzl}dzeń portowych, zobaczył z dalel,a, jak oddział policji morskiej
wyruszył w jego kierunku Or.zywiśc~e W
poszukiwaniu za mnlł! - pomyślał Agap!t, .'.Ie Chyba j()S~C7.C mnie nie poznali.

międzycza.sĘe nurkowie zdjęli skafandry
i jęU całować starS7.ego pana. I{ruplm zawsty
dzony uspol,ajał ich: No cóż, cóż, dro.

\V

biazg, przegna lem te/:,o reldna, wielka mt
rzecz:
A potem, przybieraj'lc poważny wyraz tw,\
rzy, powfedział do nurka·ojca: - Nic p~·taj.
de dlaczego - ale muszę na jal,iś czas znik

uąć

z powierzchni ziemi przed tymi zbirami. _
.',·zy czym wslmznł w I<i:erunlm z!Jl iżn jącej
się policji morskiej.
Nie trwało ':Iugo. a Krnpk-\ znalazł się m'l
wu, tym razem już \V slrafc.ndrze, na. clDi~
morza. Agapit zauważył. iż ryby, które przy
bli:zyły sill do ]'ozsypanyc'l na dnic morza

t..warów koło wrakn, odwracały się pogardIi
wie, gdy przeczytały n:lo workach i skrzy_
niach .. Zywuo§ć w ramach planu !\Iarshalla"
I oddaliły sil) w poszukiwaruu lepszego żeru
Krupka roześ '- iał się.
Szarpnięcie liną.
0'711Bjmf!tłO mO ł .że ruoże wl'ócić na powierzch _
nio•

0-05468

