CENA H Or.

Hl Zlot

DZIENNIK

przodowników

wyszkolenia WOP

Stajemy do walki owęgiel i stal
. Młodzi

robotnicy z ZPB im. Stalina
przew.
ZMP ob. Król odczytuje a_;i el
Odp owia d a1•ą n_a apeI ZG
ZMP ora.z listy do
du GMwnego wysfan e pr :rez
młodzie± Zakia d ó-w 1\11'-eh aa!czZa rzq du GłówneQO ZMP
gro• nych Im. Str:ielczyka
•

f,ODZKI

WARSZAWA. W dniu 10
bm. rozpoczął się w stolicy
III zlot przodowników służby
wyszkolenia
i
granicznej
.W ojsk Ochron) Pogranicza.
Udział bior1t w nim najlepal, najofiarniejEł sreregowcy,
i oficerowie Rok Vlll nr %44 (2560)
podoficerowie
WOP - którzy w swej służ
bie, w codziennej walce z wro
1ami Polski Ludowej odnieśli
y;iele pięknych sukcesów.
Na obrady przybyli witani
przez żołnierzy gorącą owagenerał bryg. Huebner
cją oraz przedstawiciela MON,
KBW i MO.

zarządu

7.akładowego

Za.r7ą

i

~

W dnłu wczorajszym .,a.la \ się po brzegi młodzlezą, któ- mady Cieszęcin.
§wietlicy ZPB im. Stalina ra przybyła, by odpowiedzi~ć
Łódł, 1obota 11 paźd:dernfka 1952 r. zakład „A" w Łodzi 7.apełnJła na apel ZG ZMP. Na wstępie
Jako pierwsi na apel odpo•
młodzi przodownicy
wi.adają
pracy ślusarze: Jan Jan usieK!siel l
wicz, Eustachiusz
Władysław Nowicki.
Jan Janusiewicz - to 18·
wyrab ;ając y
ślusarz,
letni
przeciętnie 170 proc. n orm y.
Eustachiusz Kisiel równ ież
młody ślusarz, w ykonu je systematycznie swoje bazy a k orReferat zasadnk.ą W71fłoedł
dowe w 178 proc.
J;>łk. M. Przoński.
wykoWładysław No w icki
tu Centralnego Koreańskiej nuje 170 proc. normy, jego
Żywym dowodem nienaruPartii Pracy. Przewodniczący marzeniem jest pracować w
•zalnej braterskiej w:ięr.1, jaka łączy nasze ludowe wojsko
Patoliczew odbierając sztan- przemyśle isamochodowym w
a narodem, było przybycie na
dar życzy w imieniu Zjazdu nowych socjalistycznych
za·
1alę delegacji robotników stobohaterskiemu narodowi ko- kładach.
licy, która powitał.a Zjazd w
MOSKWA. Na posiedzeniu przedPo}udnłowym w dniu przewidujący dalszą rozbudo- reańskiemu zwycięstwa w wal
Ukazanie się na mównicy
pracujących 9 października toceyła llę dalsza
ma.
imieniu
dyskusja nad referatem wę gospodarki komunalnej. W ce o wolno§ć .1 niezawisłość
ślusarza Antonie29-letniego
~arszawy.
zbudowanych
10-lecla
ciągu
w
partii
M. z. Saburowa 0 „Dyrektyw ach XIX Zjazdu
ojczyzny. Okrzyk na cześć
powo
Następnie l'O'&pOCzęla rię dys sprawie
5-letnlego planu rozwoju ZSRR na lata ma być w Moskwie 10 milio- przyjaźni między narodami go Ochmanowicza, było
piątego
kusja nad wygłoszonym re- 1951 - 1955".
nów metrów kwadratOV\."YCh Korei i Związku Radzieckiego dem do nowej bu.rzy oklasków.
feratem.
powierzchni mieszkalnej.
Zjazd powitał burzliwymi okla
znaczenie
- Dooenlająo
Ze słów dyskutantów przeBudowa gmachów wysoko- skaml. Wszyscy
zdążającego zdecydowanie do
Przewodniczy Patoliczew.
z wielkiego apelu - powiedział
wstają
głęboka troska o jak
bijała
Pierwszy przemawia Ja!!- komunizmu.
ściowych w Moskwie znamioOchmanowicz - jako nJezornajskutecr.ni~jsz.e naw (Moskwa)_ Stwierdza on,
najlepsze,
Jasnow omawia dalsze per- nuje nowy etap socjalistycz- miejsc.
Zebrani witają 1erdecznie ganłzowany zwracam się rówubezpieczenie ·naszych granic, że
rozwoju Moskwy. nego budowp.ictwa miejskiego
spektywy
dyrektyw
projekcie
w
trybunie
nież do organb:acjl ZMP-owo uzyskanie wzorowych wy- Zjazdu w sprawie nowej pię- W myśl wskazań towarzysza i świadczy o wysokim pozio- pojawienie się na
generalnego KC skiej, by wraz z kolega.mi z
sekretarza
rtików w podnoszeniu pozio- ciolatkl przedstawiony został Stalina opracowany ZO'Stał i
radzieckich,
architektów
mie
Partii Komunis- warsztatu
Bułgarskiej
mechanicznego
mu wyszkolenia bojowego i program dalszego potężnego zatwierdzony przez rząd geneo rozwoju radzieckiego orze- tycznej Wyłko Czerwenkowa ,
politycznego.
rozwoju · gospodarki narodo- ralny plan rekonstrukcji sto- mysłu budowlanego. Gmachy który przekazuje Zjazdowi skierował& mnJe tam, gdzie
wej i kultury Kraju Rad, licy na lata 1951 - 1960, te nadają Moskwie nowe obli- gorące pozdrowienia od ko- w tej chwili wymaga tego od
Obrady trwaj21.
nas ojczyzna.
munistów i całego narodu zacze.
Nie pozostał w tyle za swy
Bułgarii.
przyjaźnionej
Burzliwymi, długotrwałymi
mi kolegami ślusarz ZMP·
Głos zabiera Smirnow (Goroklaskami Zjazd wita ukazaKołodziej
Stanisław
owie<:
nie się na trybunie I. I. Mik-0- ki).
czyk i Zdzisław Zambrzycki,
Obwód gorkowski stał się którzy również zgłosili się do
jana, jednego ze współbojow
jednym z wielkich ośrodków pracy w przemyśle metalurników towarzysza Stalina.
przemysłowych o wysoko roz
gicznym.
Znaczną część swego przeprzemyśle budowy
winiętym
dobiega końca.
M....sówka
mówienia poświęca Mikojan maszyn.
przeglądo·wi pracy przemysłu
W pełnym toku jest budowa Padają pytania o warunld.
sprawy
wytwarzającego artykuły kon ogromnej
gorkowskiej elek- przyjęcia do pracy,
sumcyjne.
trowni wodnej, której uru- bytowe. Odpowiedzi udziela
Mikojan mówi o wielkich chomienie przewidziane jest kierownik wydz. robotniczego
SZCZECIN. Olbrzymia, pięk wśród radłowian. Serdecznie posłów z tołnierzaml Wojska
rozwoju prze- w ramach piątego planu pię ZŁ 7 MP ob. Bukowski.
perspektywach
świetlica teź go witano, gdy przybył do Polskiego
nie udekorowana
Po masówce, do sekretariarybnego, cu- cioletniego.
mięsnego,
mysłu
żołnierze gorąco witali kan
stoczni szczecińskiej nie mog- swej rodzinnej wiosld., aby
tu .zarządu zakładoweito zgło
zagadnJeń
do
Nawiązując
gałęzi
innyC'h
i
krowniczego
ła POmieścić robotni,ków 11to- spotkać się ze awym1 wybor- dydat6w na posłów: robo~i
siło się 6 nowych ochotn!k·~w.
ka Teofila Sochę, nauczycu::la przemysłu w nowej pięciolat- rozwoju transportu kolejowe- Chcą
czni 1 portu, którzy tłumnie cami.
oni pracować na najgo - minister komunika<;ji
rolnika ce.
Stan!:;ława Chlebdę,
przybyli na spotkanie ze swyodpowiedzialnych
Bieszczew stwierdza, że w bardziej
Grabowskiego,
Chłopi długo rozmawiali w Władysława
mi kandydatami na posłów
Końcową część swego przedo Sejmu. Serdecznymi okrzy- czasie zebrania ze swoim !tan- oraz kandydatów na zastęp mówienia poświęca Mikojan obecnej chwill przeład11nek odcin' -"lch pracy w przemyśle
kami . Niech żyją", „Niech ży dydatem. Mówili o zmiana~h, ców posłów: Jakuba Skrzyń handlowi zagranicznemu Zwią towarów na kolejach radziec- węglowym i metalowym.
(Dalszy ciąg na str. 2)
(rz)
je Fr~nt Narodowy" witają jakie zaszły w l~h . tyciu, o skiego, Indywidualnego gospo zku Radzieckiego.
z paw. głubczyckiego i
zebrani kandydatów na pos- tym jak wiele Złll.lemło się w darza
Przemawiający następnie mi
przodującego chłopa z pow.
łów: I sekretarza KW PZPR ich okC1licy.
Warszawą
się
Juł niedługo
olster przemysłu węglowego
KosFranciszka
raciborskiego
.
Jana Jabłońskiego, przodują
Zasiadko stwierdził, że w wyWARSZAWA. W radosne3, teczkę.
cego brygadzistę portu Jana
~talowa
WzruszenJe maluje sltt na niku pomyślnego wykonania
serdecznej atmosferze odbyło
Stachurę i kandydata na zasłuchających
żołnierzy
twarzy
na
kandydatów
spotkanie
się
wydobypowojennego,
planu
stępcę posła do Sejmu inży
z przejęciem iłów Teofila So- cie węgla w ZSRR przewyższa
niera stocznJ Zdzisława Hruta.
chy.
obecnie o 84 procent poziom
„Darzymy głębokim za ufa„My, tołnierze nigdy nie za- przedwojenny.
niem naszych kandydatów WARSZAWA (PAP). - Po cał· 1wld0Wlskowo-teatralnl\ zall:ońc-zono
pomnimy tej doniosłej chwili,
Zasiadko omawia szczegóło kowitym zaiko~enłiu bul!owy fu.n tut wykopy I rorpo-częto ukladapowiedział robotnik portu Lit
posłów
na
kandydaci
drodzy
win - kandydatów Frontu
wo zadania stojące przed gór- da.ment<>w pod WY'SOkoklow11 ~ł~ nla ław fundamentowych. Ta.k
- mówi wśród gorącego a- nikami w nowej pięciolatce.
Narodowego, gdyż wiemy, źe władz
Pałaieu Kultury i Na.nkt, radzlee- więc eztery boczne skrzydła pa•
plauzu zebranych źołnierzy
dla naszego
pracować
będą
przewodniczący
Następnie
szeregowiec Mieczysław Głąb udziela głosu Pak Den Ai, se- cy budll'W'llfuzowie przygotowują łacu 111 jut obecnl<& w bud-0W:e.
dobra. dla dobra ludzi pracy.
Dumni jesteśmy, te oto PARYZ. _ w 6rod•, 1 bm. pold· syn małorolnego chłopa z kretarzowi Komitetu Central- 11!41 obwn.t·e do roflPOCZęcla mon
tatu ll'talO'W~j konstruk-cjl wlellde_ pow. zawierciańskiego. Przynaszych zawłaśnie spośród
2
1
rzek-1my, ' że wzmożemy swoje nego Koreańsklej Partii Pra- go gmachu. Na plaic budowy zwoeą kandydaci cja franeu11ka przeprowadzi~•
łóg wysunięci
I
cy.
żone lll I układ.a.De be?;połredndo
nę posłów do przyszłego Sej- godzlnnll rewizję w biu'!'ach „:Ban wysiłki w wy.szkoleniu bojoWśród burzliwej owacji Pak na p!y-c!e tundameinto<weJ 1talowe
mu. Kandydat na posła Sta- ku PKO" w Pa,rytu przy ulicy wym, będziemy nieugięcie stać
chura wyrósł wśród nas i Taitbout m 13. PoU.cja przecięła na straty pokojowych osiąg Den Al przekazuje Zjazdowi Joźyska, t'zW. „podus7Jkl", ktl>ryeh
młodszych
czerwony sztandar od Komite- waga dochod7lf do 10 ton. Na „poprzez cały czas swej pracy poł11czen1a telefontczne banku z nięć naszego narodu",
ofiarnie i zwycięsko walczy o mlutem satnymała ws-iystkich
duszkach" ty-eh znaJdlł O'Parcl• siu
wykonanie zadań produkcyj- k!lentów i zabr.ai. Uczne dokuwARSZA WA. - Obow111ruJ11ce
py ko.11Strnk-c1t nklele<tn wysokoks1ę
tnnyml
między
PKO,
menty
nych".
śc1'ow~j ozęśCi pałacu. Montat kon
g• adcredytyw6w, pa,ralltuj110 w
totnlerzy sił
strul<cjt pałacu rozpocrm.t. .i, w „Przepisy ub!orcze
zbrojnych w czasie pokoju" ust1KRAKÓW. Na llśde kandy- ten sposób normatne fu.nikcjonowa
najblltszym cza.si&.
datów na posłów do Sejmu me banku.
Je&1.ocruśnle bryp.dy robotni- laJ11 następuJąoe od:maJtt stopni
/
Pol~ldej R.;i:eczyoospolitej Luków rad"Zl-eekfoh kontynuują r.ra- wojskowych dla ot!~rów młod
w Po rew1zJS. lr:tóra !!Je preyn.Lozarejestrowanej
dowej,
ce przy budowle skrzydeł bocz· szych w woJ&ka<:h I11dowych, w
W Uniejowie koło Turka jut ok. 200 pracowników. 80
Okregowe1 Komisji Wyborczej sla ta-dnych rezulta,t6w, sporz11wojska-eh lotniczych, w wojskach
pałacu.
ny-eh
kobiety
stanowią
załogi
proc.
nowa
została
uruchomiona
protokćł.
dzono
·
widnlPjE'
Tarnowie.
w
nr 61
ketm· obroaiy przeciwlotnicze) 1 w piedO'Wlie
bu
przy
np.
ta.k
r
trud
zostaną
pokonane
Kiedy
Jest
przemysłowa.
placówka
m. In. nazwisko tokarza Sta- w C7JH1e trwam• rewtzJ! Pl"ZY·
ch<>Cle morskiej: chorąty - jedna
Wojciechowskiego. byt do Loka-lu banku radca han· nią filia zakładów przemysłu noścl z dostarczeniem fa~ry~E pleksu muzeum przemysłu I tech· gwiazdka, podporuc-z.nik - dwie,
nisława
układają
murar9kle
zespoły
Wojciechowski pochodzi z Rad- dlowy ambasady pols:kieJ w Pa- pończoszniczego w Aleksan- prądu elektrycznego, przełdzte n~k1
na trzy zrruany .luł klany budynku, a pod cze~f porucznik - trzy, 'tapita.n - cztesię z dwu łowa - Wsi w pow brzeskim rytu Rótyckl, który złotył en.er- drowie.
ry gwiazdki.
Zakład staje się prawdzl·
W listopadzie roku ub. na
Tu do dziś gospodaruje na 2 l§lcz.ny protest przeciwko 1JtcJI
W maeyna~
wojennej - na
dla
dobrodziejstwem
wym
miasteczUniejowa
terenJe
allł:ulllce1 dzlałalnoA~
..,1,
ha jego ojciec. Toteź wiadote Stanisław Wojcie- po11~, par
mość
naramiennikach gwtazdk.1 koloru
ka, o 3 l pół tys. ludności. miasteczka i jego okolicy. Zachow'ski wvsunięty został na banku t untemotllwLaj11ceJ wYk<>- pozbawionego dotychczas cał· robki robotnic są poważnym
złotego noszone tak Nmo l•lt w
kandydata na posła do Sejmu nyWan1e umów tiandtowycb pol- kowicie
więk9zego zakładu źródłem dochodów kobiet z
.vojskach ladowych.
dumę sko-francus!dch.
i
wzbudzlła radość
pracy, rozpoczęły się roboty Uniejowa i okolicznych wioOtlcerowie młodsi marynaT'ld wo
c;ek.
przy budowie zakładu.
tenneJ nosz11 na rękawach od:r:na· Na tle starego miasteczka
11 taśmy.
karę śmierci klPrzepisy
rządami
jaskrawo odlJ!nają irię białP
maja na celu ujed.nollzakładu poń
zabudowania
WARSZAWA. - w dniu t bm. ~ellie 51><>Mbu nos.zenJ a odznak
Sąd Wojewódzki w Warszawie na
on
czosznJczego. Zatrudnia
~e·sjl wyjazdowej w Wołominie ro• l<topnl oficerskich oraz PO<lkreśle
oatrzyl w trybie dora:!:n:vm spra- nie stopni.a chorążego Jako plerwwe be-.itJahkleh chullgan6w Sta.nl· <zego ~opnta ołlcersktego.
sława Smolińskiego 1 Waldemara
W a.rmtł pnedwrześnloweJ stoChrufol1kow»kl·ei:o, którzy we wrze
folu br. napadli na funkc .lonarlu- pleń chorątego był nazywany
sza Służby Ochrony Kolei RY111era. „telamym stopniem", Chmątowte
noblli go. a na1.5tępnle :r:1'%Delll z Jl(
dza<:„go podivm. Na skute.k pobl n.le byl1 zs11czan1 oo korpusu ofina sesję
cla t upaukn RY111er ponll>sł ~ersklego.
.
~mlere.
W polskim wojsku ludowym
Przewód sądowy wykazał w ea·
W nocy z 8 na 9
PARYŻ.
lej rorelągloścf winę oskarżony<>h. katdy tOłnlerz za gorl!w~. W1:oroz
wyjechała
października
~demorallzowanycb prze:r: wódkę . wą. słutbę me mot.ność daJS2egO
Cherburga delegRcja polska
do gruntu zdegt'nerowanych bu- awansu W myŚ'l regulaminu słut
rzyelell społecznego ładu.
na VII sesję Zgromad;i:enia
Sąd Wojewódzki skazał Smollń· by wewnętrznej stopień eborąte
w czute gdy mlUOlllY ma.rtll'k 1411 na zbroJenta nowego wehrma.cl1tu Ogólneg0 ONZ w Nowym Jorskiego na karę śmierci, a Chruści go Jest pleT'Wszym 'topniem młod
w NlemezN:h u.chod.nleh rodzliny robotnlików I bezrobotny-eh za:m_leku z ministrem dr Stanisła 
kowsklego na karą l l lat wl,zte- szego Ofice.ra
s1.kuJ• w ruderach p<nbawionyeh w&Zelk'Lch urządzeń, higle·nlczny-ch
',
·
_ nla.
.?ot - .CAJi'. . wem Skrzeszewskim na czele.
.
„
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Obrady XIX Zjazdu WKP(b)
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W przyiaznei i serdecznei ałmosf erze
odbywają się w całym kraju spotkania
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w Łodzi
patrz str. 5

Wzmóc
tempo dostaw

ziemniaków
i zboża
W dniu 8 października 1952
Jedynie powiat łódzki

roku

Pi'Zekroczył

Derek Karlun
Zbiorowo

Spisek milczenia
.

odstawiają

tuczniki

,

Piratów p1ora
(Koi-espondencja

własna

API)
Londyn, w pa.źdzfernlku.
Kilka tygodni temu dziekan Canterbury, Hewleti Jobnsan, po p-0wrocie z Chin mówił na zwołanej przez niego
konferencji pra.s1>wej o wojnie
bakteriologicznej, prowaclzonej przez Amerykanów. Lipznie przybyli dziennikarze
zadawali pytania natury technic7i!iej i naukowej, a nasiępnego dnia 1..anucall w prasie dziekano'l'li Canterbury, że
nie przedstawił on „na.ukowych dowodów", 1z wojna ta
jest p.rowadrona - do czego dziekan bynajmniej się nie
7iobowiązał. "Zarzutom" tym towarzyszyły
rynsztokowe
obelgi, którymi obrzucono osobę dziekana.

plan dzienny w
slmp:e ziemniaków, uzyskając
141,7 proc. Wobec tego, że pozosta.łe powiaty I:.!e os:ągnę!y
wyznaczonego planu, wojewó.
dztwo ja.ko całość uzyskalo Jedynie 63 proc. P!3 nu dzlemiego.
Na;jg{;>rzej w tym dniu przebiegał slmp ziemniaków w po.
wiecle brzezińskim - 33,4 pro.
cent. .!Uiesfęczny plan wo~l'wóclztwo wykona.~-!> w 16,1 procent, zaś z JX>Wiatów najlepiej
Dzisiaj te same pisma, któWYltenuje plan miesięczny Ło. re <lopominały 6ię o dowody
wlcz - 33-3 proc„ J•tór;v rów- naulrowe,
otrzymaly je. I
nież wykonał już 26,2 p1·oc pia bardzo pouczający jest fakt,
Ilu rocznego.
co zrobiła z nimi prasa bry• • •
tyjsk.a.
W planowym skupie zboża
nie notujemy w Qstatnich
Dowodów dostarczył <lr Jodnlaeh tadnej Po1tra.wy. Woje seph Needham, członek króWóclztwo wykonało plan dzian lewsklego to~warzystwa na17:
ny w dniu 8 paździarnika je- kowego,_ pro~esor biochemll
dYnie w 61 proc. f tylko pow. na umwersytepe w Cam,ikierniewicki przekroczył plan bridge,_ niegdyś . ba<lacz wojny
uzyslrują-0 102.5 proc. Najgo- baktenolog1czneJ w Chmach
rzej skup zbo--ia przebiegał w (WOJDY pr~wadzo,neJ przez
dniu tym w pow. łęczyckim - pomę), ktory mowi po chm89,5 proc. Plan miesięczny za ~ku! należy_ do Labour Party
październik województwQ wY- i cies~y. się meposzla~owak onało w 17 proc., przocluje ną v~p1n1ą
Jako
człowiek
1 na
. "
<
•
• ~
pow. skierniewicki 27,6 proc. ukowic~. Dr Needham wró
Na szarym końcu jak zwykle cił po dwóch miesiącach po:pow. kutnowski _ 11,3 proc.
bytu w Chtnac~ i na Korei,
W planie rocznym p'llw, Pio- gd_zie brał udzi:'1ł w prac.ac~
trków osiągnął 87 proc. i bra- Międ_zyn.arodoweJ
NaukoweJ
ku.ie mu już jedynie 3 proc. do KomJ.SJi Badawcze.J · AutoZW'l!nlenla od miarek i odsy- ,rytct
naukowy. 1 f!lOralny
Pó~. Województwo jako ca- prof. Neehdama Jest niewzrułosc wYkonało plan roczny w szony.
70,4 proc.
' Na konferencję
prasową,

zwołaną

teren budowy kombinatu „Osr'
Przemówienie premiera Cyrankiewicza
BERLIN. - Dnie. I bm. C7iłonPrzybyliśmy tu..
aby zapo.zn.ać
ikowie rządowy<:h dele.ga>CJ! zagrasd.11 z waszym rozwojem 1 pracą,
11io:z:oych, przybyłych do Niemi~
aby J>07ldrowić nLern1e<?ką klasę ro
Oklii!j Republiki Demokratycznej,
botn!czą, praodownJ.ków pracy
na uroczystości Awięt& naro·dowe- racjonall.7Jatoo-6w,
techników i Ingo NRD, l'IW!edr;!Ji teTen budowy żynlerów, aby pozdl:10'Wić nlemie<:kombinatu butnic:oego „Ost" w lti ch patriotów t bojowników o po
Fuerstenbergu n. Otlrą. w zwie!rojowe, dernokI'aty=- N!oemcy.
dzaniu pl·erwszego socja.listycznego miasta NRD wzlęla udział deMade w!ellk!lich J)T7.yjaclół - ~
legacja pol5ka z ~em!erern Cy- śwliadC:Lył dalej wśród burzy <>klaranklewi<?zem na c:ie!e, delegaci ~ków
vrerni"'1' Cyranki•wi·cri: <?zechostowaccy, Chin Ludowych, Związek RadZlieckl, Chińską Repu
Korel, Węgier, Rumuni:\, Bulga.rl,l, bllkę Ludową,
C:iechosłowację.
Mongolli 1 Albanld. Gościom za- Węgry, Rumunię, Bułga.rię, Albagran!·cznym towarzyszył ·wic•pre- nlę. Jako Polak ze szczególną ramler NRD ck Bo!z w otoczeniu dością chciałbym warn POwledzieć,
przedstawl<?!ell rninl1;terstw resor- Jak mocno rośnie t roo;w1ja się w
~u gospoda•rczego NRD.
narodzie po.lskl.rn przyjaźń do naZałoga kombinatu serdecznie po rodu nlemie-ckleg<o. Rośnie
ona
wlta!a delegatów :z.agra,rulcznych. dlatego, gdyt zarówno u nu, jak
Po zwied.zeni'll wle·!kich pleców ! i u was nle m.a kapl.tal1stów 1 ob•
urządzeń kombinatu premier Cy- sui.t·ników, n.le ma junkróW 1 morankiewl<l?: podzllękował załodze w n,opollstów, gdyt w obu naszych
bnleni'll gości
zagran!oznych z.a kraja.eh bud'l.ljemy nową i sz<?zę
.serde<:zne przyjęol.e 1 eyozył bu- śllwą p:rzys:atooć. Przyjaźń do was
downlczyrn kombinatu nowych suk będzie rosła, bo rosną pO!kojowe
cesów w pracy. Premier Cyran- i dernokratycri:ne Ni-emcy,
iklewl<?-.1 powiedział rn. 1111..:

Prasa brytyj5·k.a trąbi stale o sw~j tak bardzo wychwa
lanej rzekomej
„wolności".
Woln.,~ć ta polega na tym, że
pra6ie brytyj>Skiej wolno zarówno wprowadzać w błąd
swych czytelników, jak i zatajać prawdę, która się nie
podoba
imperialictycznym
władcom Zachodu.
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Obrady XIX Zjazdu WKP(b)

(Dokończenie ze str. 1}
sporną wyższość nad kapltalikich
przekroczył
poziom stycznym ustrojem społecznym,
przedwojenny w przybliżeniu
Piąty plan pięcioletni ,1:1akre
procent. Omską linią ko- śla nowy potężny rozWOJ go0 80
lejową przewozi się więcej spodarki narodowej ZSRR i ~ę
ładunków niż wszvstkimi li- dzle nowym etapem w dziedz1niam! kolejowym! ·Anglii ra- ni'e tworzenia mater1'aJno-tezem wziętymi
chniczne.1 bazy komunizmu.
Przez dwie i pół godziny dr
Serdeczne .
pozdrowienia
Susłow podkreśla następnie,
Needham wystawiony był na przekazuje Zjazdowi sekre- że - jak uczą klasycy markogień wrogich i podchwytli- tarz generalny Komitetu Cen- sizmu-lenlnizmu -' jednym z
wych pytań. Przyczepiano eię tralnego Rumuńskiej Partii głównych warunków całkowi
do każ.dego sł-Owa, wykorzy- Robotniczej
Gheorghiu-Dej, tego zwycięstwa komunizmu
stvwano każdą pozorną nie- którego delegaci witają dłu- jest dalszy wzrost poziomu kul
·a~ność. Wie1okro·tnie pytano gotrwałymi okla.skami.
turalnego i świadomości poli~ N edha . 0 . g 050hist
Sekretarz generalny Komu- tycznej wszystkich ludzi rar
e
1:ia Jli~to
e nistycznej Partii F'inlandii, dzieckich, komunistyczne wyzapatrywarua po yczne 1 o Willi Pess'1 witany gorąco chowanie mas pracujących.
zapatrywania innych człon- przez deleg~tów i gości, przeGłęboko błędną, obcą markków komisji. Zapytywano o kazuje Zjazdowi pozdrowie- sizmowi-leninizmowi jest roznajdrobniejsze szczegóły do- nia w imieniu Komunistycz- owszechniona częściowo wśród
tyczące sprawozdania złożo-1 n<;j Par~ii I mas pracujących działaczy literatury i sztuki
nego przeJ; komisje.
Fml.andii. Pessi stwierdza, że tzw. „teoria bezkonfliktowopartia Lenina-Stalina
jest ści", odciągająca Od czynnej
Pod koniec tych dwóch 1 dla komunistycznych partii
wszystkich
krajów
wielkim
walki przeciwko przetytkom i
pół
godzin dr N ee-dham owzorem wc1elenia w tycie te- wPływom ideologii burżuazyj_
śwladczył,
iż chętnie
O<lpomarksistowsko-lerrinow- nej, przeciwko wszystkiemu
wiadać będzie na dalsze pyta· orli
sklej.
co przeszkadza naszemu marnia. Pytań jednak już nie byNa tym posiedzenie przed- szowf naprzód. Przypominając
ło. Prasa otrzymała dowody
południowe zakońc2l0no.
wskazanie Stalina, że podstanaukowe o które się dopomi•
•
•
wą rozwoju jest walka między
nała.
'
Na posiedzeniu popołudnio- starym i nowym, między tym
wym trwała w da1szym ciągu co obumiera i tym co się roA tera.z przyjrzyjmy się, dyskusja nad referatem Sa- dzi, Susłow stwierdza:
jak dowody te zootały wyko- bua:awa
„Dyrektywy XIX
Budbwnictwo kultury soej11.rzystane?
Zjazdu Partu w 1prawie pią- listycznej i wychowanie kotego pieicioletniego planu roz- munistyczne mas pracujących
N.ale.ty przypomnieć, te ca· woju ZSRR na lata 1951 - jest ofensywą przeciwko reakla pra6a brytyjska pisał.a ty- 1955".
cyjnej ideologii burżuazyjnej,
siące
słów o dziekanie Can·
Jako pierwsi przemawiają przeciwko nierobom i rabuterbury. W niektórych pis- Kutyriew (obwód świerdlow- siom
własności
11połecznej,
mach artykuły o dziek.anie ski), minister przemysłu bu- przeciwko biurokratom i tym
zajmowały 0ałą pierw.szą ko- dowy okrętów Małyszew i mi- co naruszają dyscyplinę pań
lumną i osoba
jego służyła nister uprawy bawełny Jusu- stwową, jest to ofensywa prze
jako temat do
artykułów pow.
ciwko ludziom czapkującym
wstępnych.
XIX Zjazd WKP(b) i nowa przed reakcyjną kulturą burgenialna praca towarzysza Sta- żuazyjną 1 jej kapitallstyczA jak wyglądał.a 1praw11. z lina „Ekonomiczne problemy nym stylem życia, przeciwko
dr N eedhamem?
Ponieważ socjalizmu w ZSRR"-stwier- nacjonalistycznym i kosmoponie można go było zaatako- dza Susłow - otwierają wspa- litycznym wypaczeniom, wrować i ponieważ nie wiedzia- niałe persp~ktywy zwycięskie- g-Im
ideologi! radzieckiej 1
no, jak mu odpowirozieć - go marszu ńaszego kraju do przyjaźni między narodami,
pominięto
po prootu milcze- komunizmu i ponownie doku- przeciwko apolityczności i bez
niem jego wyporwirozil
mentują przed całym światem ideowości w literaturze, sztuniewyczerpaną
siłę 1 potęgę ce i nauce.
Widzimy więc, w jak ha· radzi~cklego socjalistycznego
Swłow wskazuje następnie
niebny sposób potraktowano ustroJu społecznego, jego bez- na oświatę, jako na potężną

Ji:-1

Delegac:e zagran!czne zwiedziły w NR.D

przez dr Needhama,
przybyło Jeszcz.e więcej dzien
ni.karzy n!ż wówczas, gdy
dzieltan
C3nterbury dzielił
6ię swymi wrażeni.ami.
Niektórzy korespondenci przyprowadzili naw~t ze sobą le·
karzy i naukowców, którzy
po•trafiliby
zadawać
ściśle
naukowe pytania. Brytyjskie
towarzystwo medyczne prze6łało
swoich
obserwatorów
We,zyscy obecni czytali raport brytyjski o wynik.ach
badań
przeprowadwnych
przez komisję. Wielu obecnych czytało wszye,tko, oo
kiedykolwiek pisano o wojnie
bakteriologiczneJ.·

ChłGJli

wybitnego i odważnego czło
w,iek.a nauki. Je.st to jedna z
metod propagandowych, pole·
g.ająca
na fałszywym informowaniu społ~zeństwa bry·
tyje,kiego
o
okropności.ach
wojny koreańskie:i i o ohydnych poczynaniach imperialistów,

t/

-------------------------·------------------dobrze widzą. Oto sędziowie, podobni do kalwińskich pastorów, w białych perukach, z grubymi księgami trzymanymi
110} oburącz na piersiach, ustawili się przed rusztowaniem. Przez
utworzoną przestrzeń idzie teraz mistrz oprawczy w swej ja.
skrawej czerwieni, za nim dwaj pachołkowie, tęgie draby w
szarych hajdawerach i ciemnych koszulach o zakasanych rę
kawach, za nimi na powrozach prowadzeni Janosik, Uhorcz.ik
i Krutnica.
Ludzie jęli się wydzierać na palce, wyciągać szyje, wska- Patrzcie! Patrzcie!. .• - wołają tłumy 1 wSkazują sobie
2ywać rękami, bo oto z bramy mtejskiej wynurza.Ją się hajducy uzbrojeni w giwery i halabardy, w cz;erwonych port- wzajemnie z;bójników.
ikach, w zielonych kabatach, ze śmiesznymi magierkami na
Jacy oni nie podobni do zbójników!„.
głowach. Idą długim podwójnym szeregiem, a w środk? k~o
Krutnica podobny do skurczonego tłumoka, !tary Uhorczik
czą sędziowie w czarnych togach, podobni do kalwmsk1c.h
do kościelnego dziada, a Janosik, ten wspaniały Janosik o
pastorów, w białych perukach. Kroczą poważnie i strasznie kasztanowej czuprynie, o wyzywającym spojrzeniu, w~ecze
powoli. Za nimi idzie jakiś ksiądz w białej komży, z czarną się teraz chwiejnie, chromający boleśnie, o wykrzywionej
stułą przewieszoną na karku. za księdzem mistrz oprawczy
bólem twarzy, o zgaszonych oczach, z opuszczoną głow~ ~O
w czerwonym, obcisłym kubraku i w czerwonych spod- tyka się, gdyż stąpa boso, a spalone pięty niecą przen1kh?'Y
niach, ze szpiczastą, czerwoną kapuzą na łbie, a za nim kro- ból. Ubrani są wszyscy tylko w spodnie i koszule. Ręce l~h
czą jego dwaj pachołkowie, wiodący na powrozie skazańców.
związane na przedzie. Sędziowie patrzą na nich i są radzitze
Dzwonek za konających wciąż lamentuje żałośnie, tamci zaś złamali ich pychę, że zamienili ich w nędznych żebralil'.>w
ikroczą strasznie powoli, krok za krokiem. powoli, okrutnie
obolałych, że wygnali z nich zbójnicki hyr, a wzn!ec!li z·viepowoli. Hajducy jedynie rozsuwają się na jakąś komendę,
rzęcy lęk przed śmiercią Oto stanie się zadość sprawiedliworozchodzą żwawo na boki, zataczają wypukły łuk ze swego
ści ludzkiej, a co do niebieskiej sprawiedliwości, frasunek
szeregu, wystawiają halabardy i pchają przed sobą skłębiony o mą zostawiają Panu Bogu. On! spełnili swą powinność .
tłum.
Patrzą więc z zadowoleniem na wlokących się przestępców
i wciąż się radują po niewoli, że pognębili ich ciało, a tym
Nastąpiło okrutne zamieszanie, bo hajducy wyplerają gasamym pognębili czarta.
wiedź, z tyłu zaś napierają ci, co radziby więcej zobaczyć
Hajducy jednak rychło uporali się z ciżbą, dziobiąc opornych
Już nie ma niczego w tamtych hulta.Jach, jak tylko strach
! strach, niczym u parszywych psów prowadzonych przez
halabard<imi i pomagając sobie przekleństwami w madziarskim języku. Zrywały się teraz piski I wrzaski przewrncadrzyka na stracenie ... Ha, stało się zadość ludzkiej sprawied!lwości! ... Resztę zostawiają Bogul Niech się przeto Bóg kłopo
nych ludzi. klątwy i narzekania, lecz w końcu czerń ludzka
została wyparta daleko od rusztowania.
ta o ich dusze .potępione! .••
Uciszyło się jako tako, uspokoiło, gdyż tera.z wszyscy jut
\Ce. d. n.)
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piątego planu pięcioletniego. "'
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Delegaci witają długotrwa„
oklaskami pojawienie
na trybunie A. Kosygina.
Nowa genialna praca Stalina'
„Ekonomiczne problemy 1cx:ja•
lizmu w ZSRR" - mówi Kosygin -wskazuje partii i naro
dowi radzieckiemu drogt: do cał
kowitego zwycięstwa komunii
mu w naszym kraju. Stalin u„
czy nas, że Podlltawowym tira
wem ekoriomic:imym rozwoju
naszego społeczeństwa jest zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale rosnących ma
terlałnych i kulturalnych potrzeb całego
•Połecze11stwa
przez nieprzerwany wzrost ł
doskonalenie produkcji socja•
listycznej na bazie najwyższej
techniki.
Znaczną ezę•ć swego pn..,
mówienia Kosygi111 poświęcił
zagadnieniom
zaopatrzenia
przemysłu lekkiego w 1urow•
ce.
Głos zabiera następnie mt•
nlster elektrowni Żymierin.
Stwierdza on, że projekt dyrelt
tyw nowej 5-latki jest -wyra•
zem olbrzymiego rozmachu
budownictwa aocjallstycznego
w ZSRR.•
Minister· hutnictwa telaza:
Tewosian
1cha.ra 1kteryzował
szczegółowo w swym przemówieniu rozw6'j hutnictwa telaza i metali nieżelaznych.
Sukcesy kraju socjalizmu oświadcza Tewosian - przekonują coraz bardziej masy
pracujące krajów kapitallstycz
nych, ie najlepszą drogą speł
nienia odwiecznych marzeń
ludzkości, zapewnlenia pokoju
i szczęśliwego fycia na ziemi
jest droga obrana przez naród
radziecki, droga którą prowadzi go partia Lenina-Stalina
(oklaski). Radykalną zm!an4
układu sił na korzyść socjalizmu - stwierdza Tewosian zawdzięczamy genialnemu stra
tegowi rewolucji proletariackiej, wielkiemu kontynuatorowi dzieła Lenina - towarzyszowi Stalinowi (burzliwe, dłu
gotrwałe oklaski).
Na tym dyskusja nad referatem Saburowa została za•
łymi

dźwignię budownictwa kultury
socjalistycznej i wychowania
komunistycznego mas pracujących. Mówca podkreśla, że
w ZSRR pomyślnie realizuje
się wskazanie Stalina udzielone na XVIII Zjeździe Partii, kończona,
by uczynić wszystkich robotni
Zjazd przyjął za pod1ta~
ków i wszystkich chłopów kul
projekt KC WKP(b) „Dyrek•
turalnymf i wykształconymi.
tyw XIX Zjazdu paTtli w spra
Susłow
przypomina,
te wie Pilltego pięcioletniego pla
Stalin krytykując słusznie nie- nu rozwoju ZSRR na lata 1951
dociągnięcia w organizacji pro -1955" i wybrał komi~ję dla
pagandy partyjnej wskazywał, rozpatrzenia poprawek i uzuiż jednym z głównych niedo- pełnień do projektu dyrektyw.
ciągnięć na tym polu jest brak
W końcowej części posiedzePomocy naukowych, które da- nia Popołudniowego odczytawałyby komunistom niezbędne
no depesze powitalne i wygłu
minimum wiadomości z zakre
su teorii marksistowsko-leni- chano przemówień 1-TZedstaw:l
nowskiej. Sta.l!n polecił napi- cieli zagranicznych partii kosać elementarny kurs mark- rnunlstvcznvch i robotniczych.
sizmu - leninizmu dla człon rJczest~icy 'zjazdu powitali je
ków I kandydatów
partii serdecznie.
Książka taka będzie poważną
•
Ili " .
pomocą dla naszych kadr.
MOSKWA
(PAP).
- Agen•
Susłow zaznacza następnie,
cja TASS podaje:
że centralne miejsce w pracy
Na posiedzeniu przedpohldideowo - politycznej organizacji partyjnych powinny za.1ąć niowym XIX Zjazdu WKP(b)
historyczne
uchwały
XIX w dniu 10 bm. wysłuchano reZjazdu Partii, nowe geDjialne feratu w sprawie czwartego
dzieło Stalina
„Ekonomłc;:ne punktu porządku obrad problemy socjalizmu w ZSRR", „Zmiany w statucie WKP(b)"
mobilizacja mas pracujących R.eferat wygłosił sekretarz KC
do wykonania i przekroczenia WKP(b) - N. S. Chruszczow!
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Co dzień jadq wagony

Perełki
amerykańskie
W

:nowoJor.ulm

„Look"

Na

ee ogtosZA!ollle: „Psy, które nie
równowagi psychicz

nl!J mo:l;na le<:ZY~ w prze<:ttgu
3 tygodinl dzięJ<l specjalnej ku

punkcie skupu

w Topoli Królewskiej

ra.eJJ znanego psychiatry, któ·
ry w~ród „wokb klientów posta.da czworonottnych ulubień·
eńw wszymklch gwia:rid mmo·
wych, ludrzl z t&wanyistwa I
are.r rządowych". O tym, czy
el wlaścliclele psów sami nie
potrubują opieki lekarskiej o•
11-n.io nic Die mówi.

Tuż

przy rozstaju dróg w Topoli Królewskiej znajduje się
punkt skupu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska".
Niemal cały obszerny dziedziniec wygląda obecnie jak jeden
olbrzymi kopiec ziemniaków. Od świtu do zmierzchu terkoczą dwa sortowniki. Raz po raz na wagę podjeżdżają pakowne wozy, a z wagi - w głąb dziedzińca. Z godziny na godzi.
nę rozrasta się objętość kopca.

- Gdyby wszyscy chłopi tak
Edward. Kowalczyk z groma
wykonywali odstawę ziemni~- dy Błonie który wywiązał się
ków jak właśnie ją "'.'ykonuJe już w lOÓ proc. ze wszystkich
darz z gromady Dobrogusty. Jóźwiak, my pr~CO'fmcy pun- swoich tegorocznych obowiąz
Wczoraj odstawił 10,5 q, dziś ktu skupu m1el!byśmy znacz-11<ów wobec państwa oświadprzywiózł 8,6 q. Któryś z chło nie mniej roboty i kłopotu, ~ cza:
'
ludność miast więcej korzyści.
.
pów przygaduje:
Ale cóż, wielu biadoli, zasła- Kto zwleka z wykopkami
- Na psa urok, ca za wielga- nia się nieurodzajem, mimo że sam sobie szkodę
. czyni. A
chne kartofle!... Gdzieście je w naszej gminie urodzaj był niech się zdarzą
przymroźki!
mieli zasadzone?„. Że też nie dość dobry, i na punkt skupu Ci, co powiadają, że kartofle o
żal wam je odstawiać„.
przywozi ziemniaki nieprzesor zielonej naci jeszcze rosną i
- Głupio gadacie, pytając towane o znacznej przewadze odkładają wykopki mogą poczy mi nie żal - żachnął się drobiu. Kupujemy je więc ja- nieść wysokie straty. Raz że
Jóźwiak,
przerwawszy rozła ko ziemniaki przemysłowe, a narażą ziemniaki na zmarznię
dunek. - A możem miał tak następnie przepuszczamy przez cie, a po wtóre nie zdołają ziepostąpić,
jak to robią różne sortowniki. Do tej pory odsta- mniaczysk obsiać oziminami.
sobkowate franty, he? ... Prze- wiliśmy dla ludności miast 10
brać co ładniejsze zostawić na wagonów, dziś załadowujemy
Tak jak Kowalczyk, sprawę
sprz~daż wolnorynkową, a kar dalsze wagony na stacji Łę- wykopków traktuje i większość
lusy odstawić do GS-u, tak?„. czyca. Poza tym 220 ton drob- chłopów z gromad należących
To nie w mojej naturze. Uro- nicy odesłaliśmy do przetwórni do gm. Topola. Jednocześnie
sły, urodziły się na sc~1wał, w jednym z PGR-ów.
zostało tam przyspieszone tern
więc takie jakie są oddaJe na
Należy podkreślić, że w osta- po zbioru cebuli, kapusty, bupoczet obowiązkowej odstawy. tnich dniach mimo niepogody, raków czerwonych, marchwi,
Do rozmowy przyłącza się która hamuje normalny prze- pietruszki, selerów, porów, poFeliks Kazimierczak, gminny bieg wykopków, znacznie wzmo midorów, kalafiorów. Poniekierownik kontraktacji i sku- gły się w gm. Topola obowiąz- waż wielka ilość tutejszych
irnwe dostawy ziemniaków. - gospodarzy - to hodowcy wapu:
rzyw, ograniczający do minimum uprawę zbóż i ziemniaBudowniczowie Pałacu Kultury i Nauki ków, gminna delegatura CUS
wspólnie z Prezydium GRN
w gościnie u spółdzielców
zezwala w myśl dekretu rzą
dowego na korzystanie przy re
gulowaniu obow;ązkowych odstaw z zamienników.
między innymi wyłado
piękne ziemniaki
Jan
Jóźwiak, 4-hektarowy gospo-

Ra.da miasta Seviuvllle w
litanie TenDe$See wydała zarzą
4zea.le, we·dlug ktlrrego „komu
lllki" w dalszym ciągu mogą
mieszka() w tym ml·eście, o ile
ztotą kaucję w wy.s.okoścl mlllima dolarów od oso bY •.

\

• • •
Demokraitycmy senator RI·
ehard RUJS!el ze st111nu Georgia,
ellłonek senackiej komiisjt woj
skoweJ powiedział na konie·
renc)I prasowej, że „Jest glu·
potą ze strony rządu USA daleJ twlu·dzl~, te w przyszłej
wo}nle nie wystąpi on pierw·
Izy z uderzeniem..

„Ozielna" morela
Delikatna morela. pOlkryta zło·
el~ym
mesz,k~em,
jest owooeem
)ed.nego
z
naJo-dporniejrSZyCh
drzew. PNekonaJI się o tym już
Jllrzed laty ko-łchoźnicy rad7li·eoecy,
pionierzy w &adzenłu ochronnych
J>aisów leśny.eh.
ne np. wyelerplały morele w
pa.sach leśnych kokhozu tm. Frun
se1ęo, w krasnogwardy.1sklm rejonie Krymu! Wicher zaisypywaił Je
plasklf'fllt, upal wysuszał zl.emlę,
zimą tylk-0 d·enka wa!'stwą śnJ.e
gu ehro-nlla zmarzniętą gleb~. Nie
kt.6re poletka Mlmel pszemley
prze<padły, a morele J>?7Je'Platal~e
w
"-1.Cb 1-dnych ln.n·e drzewa
przotrwały.

Obe-cnle

irdy akela

lP~nych

zakładanla

stała się

je&lą "
czol<>WY·Ch wyty....nyrb planu 'Pil"~„
ob•ałen!a pr?yrody I gdy dyre.kt:v
wy nowej plęci<>la~kl :r;apowiad~·
.!ą da!S?·e Jej roz~zer7Mlle - do·
łw'n.d.czPnle to l•est szeroko wykorzv•t:vwane.
W
pa,sa.cb le~nych ~allzl ~; ę
111-1~ PTO·C·
llnew OIWO<CO'WY·rh.
Obok „d7.1Pln{'j" mor~ll kwHn·'<'
Jab!ofi, gn1~za, orz~·rh wło~lk 1 •
lenezyna I krzewy 1>1>rzec7,ek.

P

o '\VYdaniu orzeczenia Międzynarodowe
go Trybunału w Hadze w sprawie francusko - amerykań·
skiego sporu o przy·
wileje w Maroko, paryski
dziennik
brukowy „France
Soir" pisał: „Przyznać trzeba, że Temida rezydująca
w Hadze okazała się dla nas
bardzo surowa. Amerykanie
zjedzą daktyle, podczas gdy
lny musimy się zadowolić
1atysfakcją moralną".

„Daktyle", które na mocy
orzeczenia Trybunału Haskiego otrzymają Amerykanie, to przede wszystkim
uznanie
nieograniczonego
prawa
importu
towarów
amerykański<:h
do Maroka
bez dewiz, co umożliwi kapitałowi

Gdy bowiem przed 1 pafdziernika dzienny odbiór nie przekraczał 20 ton, obecnie punkt
skupu przyjmuje po 40, a nawet po 65 ton.
W odstawie przodują chłopi
z gromady Kozuby, Łęka, Bło
nie, Dąbie i Topola Królewska.
Gromada Dąbie do 8 paźdzler.
nika wykonała około 4.0 proc.
planu rocznego.

Oto
wuje

• • •

l>~~ów

Pierwszy rudowęglowiec
ze stoczni szczecińskie/

z ziemniakami dla miast

piśmie

ukaza.ło się DlllStępuJą

prnladaJą

.

amerykańskiemu

w dnm zs wrześn i a br. ~tonko wie ltol.nl<:zego ze,spolu Sp6Mziel·
czego im. J. Marehlew~kiego w o_wchowle, pow . Grodzi·slt Mazo·
wiecki, go~r!JI radzieck1eh budow mczych Palaeu Kultury l Nauki.
Goście radzie·ccy zwiedzili i:ospodarstwo spółdzielcze oraz nowowybudowaną kolonię domków
mie,szikalnych.
Na zdjęciu: goście radzie-cey w tow1.rzystwle spółdzieków zwie·
dzaia wieś spńłdziekzą.
CAF - fot. Zyg. WdowlńS'k!

Na

widowni

międzynarodowe i

Marokańskie
przy koticu slel"pnia be,l~ljska
„AgeD>Ce Economlque i't Finan·
cle·re",
t.nteresy
amerykań~kie
kwitły tak daJ,e-ce, że gdy Maro'ko
pilnie pobrzebowało towarów pod•tawowych, to na zasadzie Istniejących przerpisów przybywała guma do żucia na sumę so.000.000
franków". Aby USIJIOkoić francus·
kie kola handlowe, de·kretem z
30 grudnJa 1948 r. znLesiony zostal
impoTt bez dewLz z kraJów po-za
strefą franka. Dek·ret tein stał się
przyezyną sporu fra.ncUJSko-am.e,r y
l<ańskiego I businessmani z USA
rozpoczell {:'Waltowno kampanię o
jego znlesle,n l.e. Rządowi fra.n,cu·skle<mu grożono wstrzymaniem po
mocy marshaUowsk•l ej, zarzuca!ąc
mu pogwareen·le traiktatu w Algec!Tas z r. 1906, który 'Przyznawał
w Maroko równość handlu dla
wszy·stkicb państw. Cbcą,e zyiSkać
na czaS'le, rząd fran-cuskl prze.dło·

swobodne korzystanie z boiactw tego kraju.
'Łatwo zrozumieć, jak wie! :l:ył sprawę Trybunałowi Międ-zy
kim ci06em jest to dla ko- narodowemu w Haidze.
lonizatorów francuskich, któWyrok trybunału przyrzy chcieliby ten przywilej znał
rację
Amerykanom,
zachować dla siebie.
stwierdzając, że dekret z r.
1948 jest sprzeczny z przeW eza.me drugteJ woJnY. śwlatowidzianą w Algeciras zasa1VeJ, po de.sancle aJ.ianclum w r.
dą ścisłej
równości w han·
1J42, Ma.roko w-ciągn.tęw wstało w
dlu dla wszystkich krajów.
llferę
handlu m!ęclizynarodowego
l bustne.ssman1 amerykańscy sta·
Francuzi
otrzymali tylko
llęli w tym
kraJu moeną no·gą.
nikłą satysfakcję moralną o
Po wojnie, Imperializm francuski
znaczeniu czysto prawnym,
lltaral się na nowo o·dzy·skać utra
w postaci odmówienia Amecione w Maroko pooycje I w tyID
celu wprowadzono tmpo.rt b.ez de·
rykanom prawa eksterytowiz, szczególnie korzystny dla Im· rialności tj. podlegania tylporterów tra,kto-r6w ciężarówek i
ko tym ustawom, które za·
produkt.ów naftowych, któryeh
twierdził rząd USA.
Die motna było o-placać przydzia·
lam! dewiz z Fran-ej!. Lecz jedno
Trybunał
odmówił
równeśnle z tego rodza.ju Lmpo~tu
korzystali Amery.kanie, którym
mez
żądaniu
zwolnienia
otworzył on rynek maro1k~ńs~I . , kupców
amerykańskich
w
ńwa.rzalą.c
WYłoim
w system!(>
Marako od obowiązków po·
„pre1erene.!t tmp.P.rlalnyeh" fra111·
ft!Jklich w Mairoko, J ·a k plisala datkowych.

daktyle

Orzeczenie Trybunału Has
kiego jest nowym krokiem
na drodz„ przekształcerua
Maroka z kolonii francuskiej w amerykańską.
Nieograniczony import towarów amerykańskich do
Maroka wyrządza wielk.ie
szkody
gospodarce
francuskiej. Jak donosi paryski „Combat", import bez
licencji stanowi przyczynę
deficytu bilansu handlowego Maroka, wyrażającego się
sumą 22.900 milionów franków. Według cyfr podawanych przez „Aurore" czysty
zysk businessmanów
amerykańsikich
w Maroko w
ciągu
jednego tylko roku
wyniósł 15 milionów
dola·
rów.
Koła rządzące we Francji
są mocno zaniepokojone roz
miarami pene·tracji konkurentów zza oceanu do swej
kolonii i rozgoryczone posta wą swych „opiekunów".
W ostatnim numerze pisma
„Hommes et Monde" marszałek Juin
czyni gorzkie
wyrzuty Amerykanom i pi·
sze: „Niedawna deklaracja
przewodniczącego
amerykańskiej
delegacji do ONZ
nie
powstawia
żadnych
wątpliwości co do stanowiska
jakie zajęłyby USA w razie debaty w ONZ nad sprawą Tunisu czy Maroka".
.Ten spór między USA a

Z zamiany tej skorzystał m.
in. Andrzej Góra, który brakujące mu 1004 kg zboża wyrównał 7.146 kg warzyw, odstawionych do łęczyckiej filii
Centrali Ogrodniczej. Góra odwiózł już na punkt skupu 32 q
ziemniaków, resztę w wysokoś~i 37,1 q chce zastąpić odpowiednią ilością warzyw. Warzywami uzupełnił również o.
bow!ązkową odstawę zboża Sta
nisław Antosiak z T<moli Szlacheckiej, który za brakujące
mu 203 kilo ziarna oddał 1.462
kilo różnych warzyw.

C. M,
Francją

świadczy
wyraźnie
głębokich przeciwieństw w imperialistycz-

o istnieniu
nej

polityce kolonialnej, o
walce między imperialistami o prawo
do
grabieży narodów
kolonialnych. Wyrok trybunału w
Hadze ułatwia Stanom Zjed
noczonym penetrację w Maroku w celu zupełnego wypędzenia
stamtąd
Francu·
zów.
Jednego tylko kraju nie
7.apytano w Trybunale Mię
dzynarod~wym
o zdanie:
samego Maroka, którego lud
noś(: bez względu na to czy
zaciekłej

wyzyskują

ją

Ju:t wk.rńt"e stocznię szczecińską opuśr,J pie·rw·szy
rudowęglowl<l<C.
Na zdjęciu: fragment budują-cego się rudowęglowca.
CAF - fot. PodO'lill

,,Wolne" wybory amerykańskie
w

oświetleniu

reakcyjnej prasy

Cytujemy poniżej kilka dzLenników polskich, wychodzących w
USA. Cytujemy specjalnie pisma
ba.rdziej rea.kcyjne, na ogół wychwalające wszystko
oo ameryk.ańskie.
Tym bB>rdziej jaskrawą
wymowę mają więc
przytoczone
przez nie fakty, cha ·rakteryzujące amerykańskie „wol.n.e wybory".
I tak wychodzący w ToN)l1to sa
nacyjny „Głos Polski" ulmleśoil
artykuł pt. „Cyrk w Chicago" w
którym czytamy m. In.:

gatowi n.a konwencję

demokrai-

tyczną zdawało się, że to właśnie
jego głos przechylilł sza.lę zwycię

stwa na tego lub innego ka•n dy•
data. Faktem jest jednak, te de•
cyzja w tej sprawie leży dal<"-o
od odu.rzonego delegata.
Delegat tein ma sposo·bno.ś~ wY•
krzyczeć się, spacerować po saU.
gdy nadejdzie chwila urządzenia
demonstra·cJi,
prze·py-chać
..tę
przez
przepełnioną
loggles przedsionek hotelu, dzwoni(), t.rą·
bić t w ogóle robić szum,
ALB
NIE ON DECYDUJE. Decyzja za
oadła w pokoja-ch na naJwytS11.ych
najczęściej piętraeh, przy suzel·
nie zamknlętyeb dr7JWlaeh. J;dzlo
zbierają sie el':ołmvl
c;trate·diZiY W
CPl11 dobicia handlu.
Tam drogą ul<ladc)w zdobvw&
się głosy. tam zapadają de-cy:r;Je.
W tvm e.zasle na sal1 kO'l\WCDCYl•
ne.1 'kt.oś ze znacznte)S'Zych działa..
rzy przemawia. śpl•wa eh6r. or~an gra,
,laki~
śpiewak usiłuje

„Re.publi'kański cyrk w Chkago
Jest jaź za naani. Przeszedł w~I
kle wyo-bra:ienie. Zml·e.szał w JE·
DEN BŁAZE~SKO·POLJTYCZNY
BIGOS WSZYSTKO TO, CO AME
RYKA MA NA POKAZ. JB>k W
Hollywood był rim; zapaśnlezy 1'e
stos<>wanlem wszelkich nledozwo·
!onych metod walk!, były nara.dy
błaznów cyrkowyeh, wybory kró·
lowyeh piękności, a wszystlco to ~WY'III ~ros•m za.~hl·sz:vf hałas vr
obficie podlane sooem me•t od wal- sali. Wszyo;t.ko to ezvnl si• d1a za
ki z lakl,ch Chicago słynie na ~a trzymania deJe.1rnta w sali, abv ~141
ły świat.
mu nie przykrzvłn I ii.bv trwa1 ,,,.
Zdumionemu (a może f przera· ur7.ekonanłn: „.chyha :J.t:..c:t~"" w~ł
tonernu) światu pokazano, w ja,kf ""· k•edv taki cyrk nnądzają dl&
sposób w Ameryce r<>bl się POLI· m:nife".
TYKĘ I
JAKIM LUDZIOM POWychodzący
w Nowym J0<r1m
WIERZANE JEST PROWADZENIE TEJ POLITYKI.
„Nowy Swlat" w &rtykule p. YolKonweneJa„. bvla wyllarzen.lem lesa pt. „Demokracja" pl>sal:
»aJwlęlcszej wagi.
Cały świa't na
nią patrzał. Co zobaczył? DELEZ takim namaszczeniem m6GATOW, ZACHOWUJĄC'YCH SIĘ wlm:v o naszej demokracji, jak
JAK BLA?.NI W CYRKU.
Wybory kandydata na prezyllen to władza SJ>Oczvwa w rękach
ta niewi·ele różnią-ee się od wy- .ludu", jak wii:Itszość decydu.
borów królowej piękności. Reży. ie itd. ale gdy prz:vchodzi dzień
seria wre.sz,cie za,r.zenmięta z h-ol- wyborów, zaledwie polowa. U•
lvwoodz.k !e·e;o repertuaru
kic,p - •Jrawnionvch do głosowania uS'k i·ch filmowy-eh operetek. Powagi nie było 7.a ~rosz, za to blaze· da.ie się do urn wyborczych„;'
na.dy za miliardy",
Można
paradoksalnie powie•
w Nowym Jorku dz.i·eć. że kandydatów wyblerajll
Wychodząca
·„Gwiazda Polarna" zamleścl'Ła a'l'- nie cl, którzy !U! nleh glosują, ale
tykuł pt. „Kto nominuje kandyda cl, którzy w dnJu wyborów trzyt.a" w którym pl~ze:
mają się z dala urn wyboTczych
P~zeclętnemu
d'elegatowl zdaje i nie głosują.
się, te to on właśnl·e był tą s1łą ,
Komentane, lak to się mówło
która decydowała o nominacji zbyteczne.
p, B,
Eisenhowera 1 przeelętnemu dele

„Uczyć się, uczyć się, uczyć -się"

CH tAWODOWlJCH BYto1

monopoliści

francuscy, czy amerykań
scy, jest zawsze jednakowo
wyzyski wana.
Lecz lud marokański r.da·
je sobie sprć'wę z tego, kto
jest jego prawdziwym wrogi0m. Lud marokański żą·
da jednogłośnie zniesienia
traktatu o protektoracie i
domaga się niepodległości
narodowej.
Potę:żny ruch wyzwoleńczy,
który rozwija się w Maroku, tak jak we wszystkich
krajach Afryki Północnej,
stanowi jedną z najpoważ·
niejszych
powojennych
klęsk
imperializmu i staje
w poprzek planom zarówno
amerykańskim,
jak i francuskim. Rozwój tego ruchu,
wzrost sił oporu ludu świad
czy o tym, że niezbyt odle·
gły jest czas,
gdy zarówno
~edni.
jak i drudzy wyzy- ·
skiwacze będą musieli się
wyrzec słodkich marokań·
skich daktyli.

E.

:w.

Każdy d:<ieti powiększa. wzrost naszego pr?emy ~ łu Wielkie
budoW'!J socjalizmu wytycza.ją 'P"Zysz1ość guspodarki Wyma·
ga ona wciąż nowt.ch pracowr•.i.kóui i to p~o ... owników wykwaliti.kowan•1ch, umiejących w pelni kor ~ysta.ć z nowej
techniki.

Do końca Planu 6-letniego potrzeba dla prawidłowego
rozwoju nas~ej gospodarki 790.000 robotników wykwait•
1;.kowanych, w tyrr. 660.000 wykwalifikowanvch w kierunku
techniczn·ym.
Ponudto potrzeba nam conajmniej 600.000 pracowników o
srednim wykształceniu zawo„owym.
Przygotowanie tych kadr je$1 zadaniem $?.kolnictwa zawodowego. Rozwój szkolnictwa zawodowego_ twią,rr.ny z roz•
wojem gospoc'n.rki krajowej jest Jednym z puważnych osiąg
nięć Polski J,udowej •

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 244 (2560) I

w opał na

Uroczysta akademia
z okazji

Dn!a Wojska
Polskiego
dniu 11 bm. o godz.
'18,00 w sali Młodzieżowego
Domu Kultury, ul. Moniuszki 4a, odbędzie się uroczysta
akademia z okazji Dnia Woj·
ska Polskiego zorganizowana
przez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, Zarząd Łódz·
!ki Ligi Przyjaciół żołnierza
Garnizonu
Dowództwo
:I.
Łódzkiego W. P.

W

zimę zaopatrzyło się iuż

165.500 rodzin

łódzkich

Od 15 grudnia r.b.

18-20 X. b.r.
drugi rzut rozdziału węgla XXII Zjazd
mieszkai\ców
O!olaryngo!ogów
Zaopatrzenie
porozu·
Łodzi w pierwszą część na· Handlu Opaiem w
kręgowe

im węgla przebiega
leż.nego
na ogół szybko i zgodnie z
planem. Opal otrzymało ogółem 165.500 rodzin. W za·
leżr1-0ści od ilości osób ' i wiel·
kości zajmowanego mieszkania każda z nich dostała od
600 do 2.000 kg węgla.
Drugi rzut przydziału wę
gla rozpocznie się 15 grudnia rb. Do 15 marca 1953 r.
trwać będą zapisy, a 1 stycz
nia 1953 r. rozp<>cznie się
już rozwózka węgla dru·
glej tury.

Przedsiębiorstwo

Naczelną Organizaorganizuje w
cją Techniczną

mieniu z

dniu 14 bm o godz. 10 w sali
kina „Wisła" ul. Przejazd l,
naradę roboczo - techniczną
dla palaczy pieców centralnego ogrzewania. Wszystkie in ·
stytucje, zakłady pracy, szko
ty i komitety domowe powinny wydelegować na po·
wyższą naradę swych palaczy, ponieważ od obowiązku
używania mieszanki węglowo·
koksowej nie będzie zwolniona żadna instytucja, posiada·
centralnego
jąca urządzenie
(rz)
Łodzianie, którzy nie mają o·grzewania.
piwnic lub pomieszczeń na
przyprzechowanie całego

W części oficjalnej przewidziany jest referat dowódcy
garnizonu łódzkiego W. P.
oraz składanie wie11ców przez
przedstawicieli społeczeństwa
łódzkiego i organizacji maso·
wych na Grobie Nieznanego
żołnierza i Pomniku Wdzięcz
ności w Parku Poniatowskie·
go.
W części artystycznej wystą
pi zespól Polski.e go Radia i
Oficerskiej
Szikoły
z~pół
mogą odbierać
działu węgla
W.P. w Łodzi.
węgiel w ~kładach opałowych
na raty, do 100 kg każdorazo·
wo.
opałowych
punktach
W
posłuchajcie„. można rowmez nabywać w
środek
sprzedaży detalicznej
do J;XJ<ipa1ki t.zw.
w dniu 14 bm. o godz. 19.30 w służący
aal! Państwowej Filha.rmonLi odbędzie się J,mpreu pt. „znacie? lofix, który jest o wiele lepNo to posłueha.Jcle", w wykona- szy od drzewa, bardzo tani
l'llu arty&tów warszaw&klego „Ar- (jeden kg kooztuje 72 gr), nie
1 od
l ·
tosu". 12-<IB<>b<>wej kapeli ludowej b dzj
razu
rą { I zapa a
pod kier. z. Wiehlera, Ireny Kor- ru
niew - śpiew Jerzy La·rza.c - węgiel. Jeden kg lofixu wy·
starczy na kilkadziesiąt podTadeusz Pręgowski
śpiew,
gawędy pałek
śpiew, Marian Mlkuta W ' związku z wprowadze·
ludowe i słowo wiążące.
pieców
Bilety do nabycLa w MOI, ul. niem do ot)a,lania
·
•
a
t In
Plotrkow&ka 104. Orbis - ul. Piotr
kows.ka 63 lub w dni'll przed·s ta- cen r~ ego c;„rzewama .m1eszanki węglo·wo·koks-OweJ Owlenia w kasie Filharmonli.

Znacie?
No to

Młodzieżowy

Polskich

w Łodzi
Omówieniem griraw leczenia raka, a więc: e;rganizowa·
r.iem odpowieclr.icl· placówek
puznawczo-lecLniczych, meto·
darni l>pera .:yjrymi i promier.iolecznictw ~!!'. zajmie się w
dniach od 18 UL 2G październi
ka br. XX'I 7.jązd Otolaryn
gologów Pols!~ith który obradować będzie w ł. odzi. Drugirn
k;łówn:vm teln.ttem zjazdu obok raka krt,1.ii bP.dzie nauka
Pawłowa · w oto!Hyngologii.

I

pieśni, tańca

szybka

Codzien,nie kilkanaście listń•c przynosi li~tc,nosz do Biura
7.esp„lu Wyb'lrczegu przy Pre;:ydium R.N m . Łodzi Oto frag?'lent ·~dnego z n:"h (pisze ob. Tadeu.sz Bu„czewski).
.„ W związku z przeniesieni(Jm czasowym do p"racy w cuk1·owni •.P ... zeworsk' - Przewonk woj. ruszowskie proszę o
nadesłunie mi c,dpowiedriiego zaświl.ldczenin, uprawniającego
do glosowania w nowyrr,i miejęcu ·zamieszkania„.

i recytac11

utworów radzieckich
Komisja do spraw młodzie· 1szkolne przygotowujące ?l!przy Zarządzie Grodzkim pertu,.ar sięgnęły <io najnow•
TPP-R organizuje w ram.ach ,szych utworów radzieckich,
Przy· wykorzystując przy tym poPogłębienia
Miesiąca
Polsko - Radzieckiej dawane w „Przyjażni" maJazru
wielki konkurs pieśni, tań~a teriały artystyczne.
i recytacji utworów radziecW tym celu w poniedziakich, w którym wezmą udział
łek, dni.l 1' bm. o godz. 18
zespoły szkół podstawowych.
Gi<:tizkim
Zarzadzie
w
Dla
i ·wyższych.
średnich
TPP-R z~rganizowany zonajlepszych zespołów przewiwlec:.>:ór
pokazowy
stanie
dziane są cenne nagrody i
artystyczny z udziałem a.kproporczyki pn:echodn1e.
torów łódzkich. oparty cał
wiele instytu·
Już obecnie
kowicie na materiałach •
cji zgłasza od siebie rozmaite
„Przyjaźni".
nagrody. Wszystkie zespoły
Przy ocenie osiągnięć teszkolne chcące wziąć udział w
do dnia społów zwróe:on.a będzie duża
konkursie winny
7.11. br. zgłosić się w Zarzą uwaga na liczebność grup ardzje Grodzkim TPP·R, poda- tystycznych . Pierwsze elimi·
ooób w nacje dzielnicowe odbędą s;ę
jąc program i ilość
od 7. 11. do 25. 11. br„ a e!ł
zespole.
od
Wskazane jest, aby zespoły min11.cje oir,ólnołódzkie 27. 11. do 5. 12 br.
ży

(a)

list z Przeworska
poszła

konkurs

Zobowiązanie

odpowiedź .„,,na papierze I
11

Uczniowie

wyborc:y, którzy zmienią po
tt1m terminie miej~ce zamieszkania w ok r ęgtt wielkie? Łodzi
u.•inni w dniu y,oi.~wania zglo
qfć się do luka.Li Obwodowych
Komisji Wybo„·t.z]J ch w miejscu, gdzie mieszkah przed 15
1-aździernika Ws7.yscy zaś wyif.żdżający • Łudzi powinni bez
warunkowo zqbrać ZE sobą Z'il·
świadczenie '.> prawie głosowa
nia.
Biuro Zespołu Wyborczego
. .
. . d 'ś
~w.rac~ JUZ i..1 uw~gę, ze .w
mu g osowame wy orcy _wm
m ~k.ładać. s"."'e g!\,sy w 1:11 ~r~
mozl!wośc1 J;;.k mijwcz..esrueJ,
by w ter1 sposfb ułatwić pracę
Obwodowym K'omi~jom WyA!be
l:::urczym.

szkół

ogólnoksztal

cących na terenie Łodzi i województwa podjęli, w związku
z akcją wyborczą, zobowiązanie masowego kolportażu ksią-

żek. W tym celu „Dom Książ.

ki" zaopatrzył wszystkie szkoly w taką ilość eg7.emplarzy
wydawnictw, aby każdy uczeń
otrzymał do rozprowadzenia
Jeszcl'.e tego samego dnia do
przynaji:iniej jedną książkę.
1adeusza Bun·zewskiego zosta
Nauczycielstwo zostało poinJe wy~łane .:)j;,.>owhdnie zastruowane o tej akcji specjalświadczenie <"zasov.o wymel·
1;Y':11 okólnikiem Wydziału 0.I dawany z ł_,odz, pracownik
~wiaty Prez. RN. Dotychczrs
~rzewurskiej e:ukrowni będzie
W
jednak niektóre szkoły nie rcz
w Muzeum na jego podstaw•e mógł złożyć
b
Dnia
12
targ~wiskach
pakowały nawet przesłanych
Sztuki w Lod~· ul. Więckow· swój głos do urny w dniu .26
im przez „Dom Książki" papciździernlka.
czek
.
skiego 36 (róg Gdańskiej) zo·
Podobny li~t. nad~ełała Jani
stanie otwarta wystawa przed
Ponieważ do akcji tej prze•
wyborcza pod h.-islem: „Mu· na Konarska or~eb;i.wa,1ąca do
znaczono specjalnie wartośclorozszerza I pogłębia ">ońca paździet·m.k11 w sanato·
zeum
we i cieszące się ogromnym po
Anto\J Cnrzanowslti,
rlum,
śwlatopogląd naukowy".
11<vodzeniem wydawnictwa, wska
roz· który ch.vilówo mieszka w
zostaną
Eksponaty
ZaJ a C U l!JaDÓW zane jest aby nauczycielstwo
mieszczone w 5 salach; w Otwocku i wielu, wielu in·
spowodowało szybszą realizaeł
~ta 111·
pierwszej zobaczymy realizm nych.
cję zobowiązań. Chodzi j?rzeKażdy z wyborców może po o
szlachecko • mieszczański, w
cież o to, aby książki te nie ledrugiej - realizm krytyczny Lłobne zaświadc:.:enie otrzymRĆ r>rzecł sądern
żały bezużytecznie, lecz znalazobrazu- po~tą. Cel„m .iednah odciąże· t
dwie
Dalsze
.ią dekadenckie i formalisty- ni a Biura Ze~r i.,łu Wybcrczego Od llpea do ple·rwszyeh dni zły się w rękach czytelników.
malarstwo w1.knzanym jest, bu wyjeżdża- września grasowała w ol<olleach
czne rozkładowe
11-liasta I ul, ZaCJhodnlcj
okresu schyłkowego kapita· 9„cy z Łodzi. n.i <lzień wybo- Starego
szajl<a mlodoclany·rh bandytów,
"'
.
lizmu. Ostatnia sala zawie- rów pamiętali <. zaświadczeniu którzy napadali wieczorami na
malar· uprawniającym do glosowania ifrze·chodnlów l ogłuszają.: swe o·
rać będzie eksponaty
i. odbterali je osobiście Zub za flary ciosem 'tela:rmego łomu, roz·
stwa współczesnego,
bl~rall Je z garderoby i hlellr..ny.
k 1n i
k'
·
W yc1ecz 1 sz. o e
z za kła :]Jośre\lnictwem swych rodzin.
Grupa ta wehodzlła w sl<ład
do. w pracy oraz organizacJ·i z aś wiudczeni.a wi,dawane są Jesz.cze
większej bandy dolrnnyDLACZEGO NIF MA?.„
zgłaszać u• Prezydium RN m Łodzi, ul. waJą.ceJ kradztc:!:y w mles1lka·
należy
społecznych
·.
P
telefonicznie lub l·iot„~•Jwska i04, r:okój 4. 6 _ nla.ch. Cała banda została ujęta.
wcze.~niej,
-; roszę małe ciemne pt.
Rozprawa w trybie doraźnvm
osob1scie, w Dziale Społecz· , <idzienriie w godrnach: 9_ 15
przeciw szalee bandytów ullcz- wo.
Muzeum 1 16 20
no - o:s·wi·atowym
• a w 1·i..,dzielę od go
- N.ie ma 0: 1~w il owo - Od po
- nyc h ' 8 kl a d a Jąee j się z: J ana J ~Sztuki w Łodzi ul. Więckow- irl lcalsklego, Tadeusza Mae!ejewsk e wiada kelner bar"U. Jedność"
Muze· .ziny 9-13.
'ego 36, tel. 't89-53
"
go. Stanisława Rybakowskiego I
•
•
•
Skl
Wprowadzono równld sprzeWszystkie uspoleezni•one skleZenona t<.osiorklewleza, Odbęd•ie przy ttl. 22 Ltt>ca.
b
z oł.
a·
urn czynne jest codziennie
py spożywcze zaopatrzono w daż zlemniruków na targowLsjasne!
piwo
popro~zę
To
wódzwo.Je
sądzie
w
bm.
u
J~ro esp . ow Wy orczy~h ~tę
od
poniedziałków
zle.mn!a.kl zimowe. W sprzedaży lka.ch. Na zdjęciu punkt sprze- oprócz
Też nie mamy
daty PSS na Plaeu Nlepodlel(lo godz. 10 _ 16 w czwartki od zakoncz;i,:lo JUZ rozp~trywan1e Il.Im. (a)
nabywać
motż;na
deta.Ilcznej
- A może ~:!st „Grodzisz"~
wszystK1ch re!l.la1!l<1CJi zgłoszo
'
.
_
zi&mniakl do 50 kg. Ce-na wyno- ś.ci przy Half Ta.r_goweJ MHD.
20
15
si 70 gr za l kg.
- Wlaśni.e przed chwilq wy
w l'.(!AJ?~ft~
przt:.z W?borców
,1ych
dniach przeglądania spisów. ...JZWfJYJJ\ną.m_ ~. pito ostatnią bu!elkę.
- A jakie ;est?
= - ~~
(NOW@ Złotno) f'onad 6.800 obywateli otrzyma
>łO.JUSZ
- -·---= ' - Nie ma żndnego, coA
SOBOTA
k listowne zawiadomienia o """
„Młodość Chopi·n a" dod
blitsze" wynikach reklamacji.
jest
„Jutro
Terraria, akwaria, epidiaskopy, szwankuje dy>tiybucja (dosl·'•M
vUJ
klnoapara•tY ! !Jlne przyrządy lag. IB.30, dozw od lat 14
l naukowe oraz in- na odp('Wiedź li·i.:<nera).
boratoryJne
biura
pracownicy
Obecnie
air
7.al)al~ia
„Gdy
łta•\
g
I)
\fAt.Y 1Traui:utta
Seans bezpł - program
Gdyby tak:J. rozm.owa miala
choinki" „Odwatny za skład g 17.30
oraz członkowie Obwodowych strumenty muzyc1lne kupule I rn1
„Domek trzecb
l9 15
PAŻDZIERNIK
, b
·
prawi.a usługowa spółdzielnia pra mieJ'sce W
. .
h
· „ W b
jąc" g 16 searu; bezpl
dzieweząt „
Ko
mctJU, czerwcu .u
przy
Zakupione
„Uniwersum".
cy
są
zaJęc1
ot·~zy~
y
m1sJ1
(Klllńsklego
STYLOWY
15
g
program skład
(PlotrkOW·
WUZVCZNY
»ZIS
Sycy
niebem
„Pod
po renowaejl rozprowadza· ~tpc1!', gdy punuualy upaly, mo
123)
rządy
spisów/
uzupełmamem
stałym
premie
19.15
g.
243)
ska
c!la 111" dod. „Nad granką
Brunona
GWAKO!A
YIŁOOI\
ra „Słomkowy kapemtodzlety - (Zielona 2) „Pokoju" g 18, 2~ Clozw według dany~h o ruchu ludno· ne będą po szkołach wleJSlklch ze się zdarzyć iz wobec wzmo
IU l'H • >:
lusz"
ści zgłaszanych pnez Wydział Punkty slcupu i naprawy mies.z- zcne.1 konsum.i ji zabraknie pi,,Nad
dod.
„Zawi„ja"
Dzień Wojska Pol.
czą S'fę przy ul Plotrkowskle1 59
· .
„
.
\RI.EIHN (Piotrkowska grani.cą Pokoju" g, 16, od lat 18. Seans bezpł
i Narutowicza 18 zaś 1nstrumen- wa. Ale obt!cde, kiedy termoEw1den<:JI Lt..:mosci.
152) ~ 17 „Dzielny gród" 18, 20. dozw. od lat 14 program skład. g. 16
tów muzycznych ul. Nawrot 22. metr wskazuj'! plus 70 C? •••
wprowabędą
Uzupelnieniu
WAŻNE TELEFO'.'IY
Seans bezpł - program ~WIT Ctlatuck! Rynek ll
Piwa w br.Jwa1at.h :jest w
* *
•
Pogot Ra tu nk owe 254-44
sktad g 15
„Kopciuszek" - dod„ d:<ane na listy wyborców do
8
Strat Poża.rna
lVatmi dla po·d.różuJąeych. W !:>ród, a dlaczego niedomagii
(Pab1anicka 1731 „Nad R'J':tnleą Pokoju" dnia 15 paźdz•ernika. Wszyscy
\flJZA
t b
są trzy po j
odw-0tane
bm
12
dniu
Kom Miejska Mo 253-60
od
dozw
20
18.
16.
g.
„Mury Malapagl" dod
ciągi Pociąg nr 714 od.!etdżający 1 ·Y 8 ry ucja - o to pytamy ł
Miejski Ośr LnfOT. 153-15 l•'ll.HARMONlA (Naruto· „Nad granką Pokoju" lat 7 Seans bezpł . Zaklady Piwowiir•
Państwowe
przyjeż·
a
3.37,
godz
o
Kutna
z
wlcza 20) g. 19.30, VI g 18. 20, dozw od lat 14 program skład g. 15
dżający do Łowie-za o godz 4.aa. ~ko-Stodownil.ze i ŁZG.
koncert symfoniczny . W Seans bezpł. - program rATllV 1S1enk1ew1czs 40)
D:VZUD~ programie
z Łowicza
odjeżdżający
pociąi;?
skl g. 17
Beethoven dod
„W:vśelg pokoju"
pn:yjetdżający
Gł. o godz. 4.13,
Uwertura „Prometeusz" POLONIA (Piotrkowska „Nad grani.cą Poltoju"
,,UNIWE.~SUM"
Łodzi Ka·llskleJ 0 6.14 l pociag
do
I konc tortep„ Brahms 67l „Cywil na stadlo· g 16. 18. 20, dozw od
odjetdża,jący z Lodzi Kaliskiej' do
SOBOTA, 11 PAZJJ.Gi.bltNIKA
I PARASOLKA .
A S or 13 10br St&·
Wariacje na temat Hay nie" dod ,,Nad e;ranl.cą
bezpł.
Seans
H
lat
21.22.
Kutna o godz.
lint;:radu 15) A s nr. 49 dna. Bach - Weiner Pokoju" g. 15, 17, 19. 21, program skład g lS
I
Drogi Retiekto1 kul
(PibtanlCl>:a 218). A S
•
•
•
7.55, 12.04, 17.00,
Wiadomości:
Toccata C-dur.
dozw. od lat 7. Seans
27 (Narutnwlez& 42) A S
Ratd pleny organl"Z<nVany p-rze-z
W pierwszv.:h dmach wrze§•
WlSt.A (Przejazd nr 3) 21.0-0. 2J 50.
skład
program
.
bezpł
nr 19 (Generalls Stalina
a.oo ( Ł) Muzyka rozrywkowa I PTTK przełożony został z 12 na n.ia zanios~am do spóldzieln.ł
dod
„Potępieńcy"
g 13.30
50) A S n• 17 (Wróblew
„Nad granlc11 Pokoju" komunikaty 11.45 „Głos mają ko- 19 października br WM.yscy. któ- Jlniwersum'' pr311 ul. Naruto•
f'RZEOWIO!INfE (Żerom
sk1e1w 54l A s nr 2e
g 1545. 18. 2015, dOZW biety". 14.05 Informacje. H.10 Dls rzy chcą . wztą~ udzl.ał w tej imA S nr llAJKA (Frant'tlzkal'lska skiego 74) „nitta" dod
<Rnp„rnlk~ !8)
od lat 16 Seans bezpl klasy I I Il - aud. słowno-muz. prezie musza wlec uzbroić się w wicza 18 pa„aso:kę do repera"
„Nad gra.ot.cą Pokoju" program skład g. 15
50 (Piotrkowska 87), A S
nr 31) „Alarm" dod 14.3U Chwila muzyki. 14.35 Minia- trochę eierpllw<Jtci.
cji. Omal, że f.iE> skoczyłam :e
n· 53 IPlac Koscielnv Bl
„Jutro jest bliższe" g g. IR, 20 dozw. od lat 18
tury fortepianowe. 14.50 Koncen
radości, kiedy rn; powiedziano,
A. S nr łl (Al Koś
17. 19, dozw. od lat 14 Sean• bezpł - program WŁOKNIARZ (Próchnl· chóru i orki~try. 15.10 Audycja
pretensJ·e w stosunku
ka 16) „Drueyna" dod litel'acka. 15.30 Dis dr.leci - aud dowszystkie
ciuszki 48) dyżuruj-e co- Sean$ bezpl - program
skład g. t7
skldpów przemy~łOWYCh MHD Zł. parasolka t:ęd~te gotowa ?3.
PotcoJu"
granteą
„Nad
dzienn.le.
g. 15.30 _
skład
.11i:KOKD rar.gowska 2)
pt. „ Witaj bra- w dyrekcji śródmlejsldej beda 9. ale dopiero l .~ tozpoczęla się
g 18 15, 18.30. 20 45 - słowno-muzyczna
„Dzielny Gajezy" dod
żołnierzu" 16 OO Muzyka. 16.2-0 mogli
ko·n sumencl na tragedia (feral.na "1zynastka/).
zgłaszać
'łAt .TVK CNarutow1c:r.a 20>
DYŻUR POŁOŻNICZO·
lat 7 Se~ns ci-e
od
dozw.
Po·koJu"
16.35 (ł.)
iran\.cą
„Nad
młodzieży,
dla
Aud
(Ł)
„Expre·sa Moskwa
GJNF.KOLOGtCZNY
b"zpt program skład Koncert orkiestry LR.PR. 17.05 „z n.arad~e. która odbędzie się 12 Powiedziano tnt że nie można
7
łat
od
dozw.
20.
18,
g
kina „Wisła"
9811
w
9
godz
o
bm.
Oeean Spokojny" dod
g. 15.3-0
Dziś dyturuJe całą doSeans bazpł. - program
!ycia ZSRR". 17.15 (Ł) Koncert Na narade powinno przyjść Jak t>ylo wykona:! naprawy, bo nie
„Nad granicą Pokoju"
bę szplt•l tm M Curie·
sk!ad g. 17
WOLNO!lC <Napi<\rkow- solistów 17.30 (f..) „z mikrofonem najw1~ej osób 1 omówlć braki 1 było §wiatla. Od tego czasu
ul. Cune- g tb.30. 18 30, 20.30 dozw
Skłodowsl<te1.
przez ml.asto I wieś" 17.45 CL) Au- nledoMągnlęcia swoich sklepów, 1 hodz1lam do s'óldzielni kil•
skłego 16) „Cywll na sta
oel 1at U Seans bezpl li.OMA (Rzgowska 84) Sk!oc19wskteJ 15
proi:ram skład. g
„Nad gn· dycja llterac:ka - „Trzy felleto· gdyt krytyka ta przyozyn! się do
dłonie" dod
aktorki"
„Małże1lstwo
kakrotnie, ale .i-a każdym ra•
g. 16, 18 ny". 18.00 (f..) .Muzyka taneczna usunlecla bolączek.
nicą Po-koJu"
15 30
dod „Nad granicą Po·
Pariisolka
na prn1:no.
,em
po Łodzi"
„Dorożką
(Ł)
18.20
Seans
7.
lat
od
Clozw.
20
"'
dozw
20.
1'1.45,
g.
koju"
GDYNIA (Przejazd nr 2) od lat tł. seans bezpł
18.30 (Ł) Muz. taneczna. 18.40 (f..)
bezpł - program skład
W dniach 30 I 31 bm. oc!będde 1.cciąż nie b·11ta gotcwa. Ostat•
Prngram nauk -ośw nr
g, 15
„I TPPR może p0móc w produk· się w Krak<nVle III Naukowy nio oświadczorio m:, że prawNOWY CWlę •' k"WSk • egv 15) 46-&2, PKF nr 4~52 program skład. g 16.45
Robot· f.AC'RET.\ (Z!?lerska Ml cli" 19.00 Audycja literacka 19 30 Zjazd Polskie!!o Towarzystwa Ur0 rt.opodobnie parasolka nie bę•
„Lis l bocian", ,,M!· 1 MAJA (dawn
g. 19 „Burza•'
n.lk) CKlllńsklego 1731 „IJJ 8ztnrm'" - dod Muz I aktualności 20.00 .,Przy so lol\'lc:i:n•P!(O Zgłoszenia uczestni·
POWSZF.l'HNY (Obr Sta
st.rzostwa zimowe" doc!
l!ngradu 211 g. 19 „zwy „Nad granleą Pokoju" „Wlleze doły" dod. „Ju „Nad granleą Pokoju" bocie po robocie" 21.30 z cyklu ctwa do dnia 20 bm przyjmuje rfzie zrenerou:ana bo b"rak cz~
g 17, 18, 19 „Dzl,ce-1 r tro Jest blitS?;e" g. 17. g. 18, 20. dozw od Jat 7 „Na1n<„•r~'eisze sonaty fortepla· oraz wszelkich lnformac.U udzie· ści. Jestem no~paczona, tvm
kła !prawa"
Seans bezpl. proi:ram nowe" 22 04 Muzyka . 22.20 Plosen la se-kreta'liat Pol Tow. Urolog bardziej, że deszcz wciąż pada.
19.30, dozw . od lat 14
.JARACZA (Ja- jednego podwórka" g
[M. ll'I'
dr J. Leńko. Kraków, Sa·re·
kl radzleekle 22.3~ Muz t.eneezna
20. P1'ogram dla naj- Seans bezpt. - pro1tram skład. lt. 18
racza 27-29) g. 19 wReReflektorku rntuj/ A. B,
ro 17-7 tel. 576-47,
23.10 Muzyka na dobranoc.
slt!ad, a. 18
młodszych: ,,Szara szyj
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Wyławnkłwa

Narodowego

i redakcja „Dziennika Łódzkiego"

organizuią
Ludowego

2 koncerty

Ze~połu Pieśni

i

Tańca
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ASI czytelnicy pamiętają \techn. Wytwómt Filmów Fa- skte_J 68, w Polslrlm Towarzy-

N

pcv.'!lle jak w kilka dm
temu pudaw:i.liśmy, że w
czasie Krajowej Narady Przodujących l{ohiet Miast i Wsi
·wystąpi w Łodzi znakomity ze
1pćł „Mazowsze".
Niestety termin ten nie mte.
ścił się w planle koncertów te.
go zespołu. Tym bardziej, że w
tym czasie czę~ć zesJ>Ołu praeo
wała w atelier Wytwórni l"llmów Fabularnych pozując do
zdjęć nowego polskiego filmu
koli>rowego pt. „Przygoda. na
Mariensztacie",
Ale skoro sprawiliśmy czYtelnil,om zawód, postanowilii§my sprawić im także i niespo
dziankę. Dopomógł nam do tego sam zespół.
Dziewczęta
ł
chłopcy „Mazowsza" powiedziały. do swego kierownika artystycznego,
znaneg0 kom9-0zytcra Tadeuis1..a Sygietyńskiego - „my tak
bardzo pragniemy wystąpić
przed
publicznością
10<1.zką,
chcemy pokazać jej owoc naiszej pracy, który zdobyliśmy
dzięki
apiece Pol~ki Ludowej
nad kulturą narodową".
ł.ódzki
Itomitet Wyborczy
Frontu Narodowego przy wspól
ndzlaJe organizacyjnym zespołu
redakcyjnego „Dziennika
Łódzkiego" postanowił pokat:ać
łodzianom fragment wielkiego dorobku kulturalnego ludowej ojczyzny, jakim jest hezl'IPl"Zecmle „MRzowsze" i zap:ro
sf!i ten świetny zespół do Łodzi,
•
•
•
Patistwowy

Zespół Ludowy

leśni i Tańca „Mazows.ze" wy
•titpt 17 pa.tdziernlka br. t w
tym dniu da 2 koncerty• .Jeden

o godz. 16 drugi o godz. 19.30.
l'Hiejsce występu - hala „Wimy" na \Vidzewie, która dla tego występu będzie specjalnie
uad!ofonizowana przez przedl'llebiorstwo F..adlofcnfw.cji Kra
.tu· i oświetlona przez dział

.

--

bularnych w Łodzi.
stw1e Turystyczno-J<rajoz.naw.
Bilety w cenie 4 zł. (na czym (PTTK) ul. P!otrkowska
WS'ŁYStkie miejsca) na koncert 70 i w Klubie Mlędzynarodo
popołudniowy i 6 zł. (też na lwej Prasy i Książki ul. Plotrwszystltie miejsca) nll koncert kowska 1\6.
wieczorowy są już w s9rze{;.aZamówienia na bilety od za_
ży w sekretariacie redakcji !kładów pracy i sz~ół przyjmu„Dziennika Łódzkiego" ul. Pin- je tylko sekretariat redaltcjf
trkowska 96 III p. następnie w „Dziennika" od godz. 9 do 1'1.
„Orbisie" przy ul. Plotrkow(ja)

!{obiety i Polacy
.
.
, t ff
ma5ą „pserwszens wo

przedwyborcze

Wczoraj,
I

WSl

i

polskiej

„Przypomnijmy sobie-wzy_
wa Ogólnopolski Komitet Fron
tu Narodowego-Polskę sprzed
lat ośmiu - dziedzictwo wieków panowania szlachty i burżuazjl, dziedzictwo wojny i hitlercy.rsldej okupacji...
Od wspomnień tego okresu
zaczyna swą pracę Jerzy Tepicht •). Obraz ponurej przeszłości jakkolwiek tkwiącej
jeszcze żywo w pamięci starszego pokolenia - mógłby wydać się przesadny,
gdyby nie
wesprzeć go dokumentami. A
rzeczowych dowodów nędzy J
zacofania wsi polskiej z lat
przedwojennych nie braknie.
Tepicht daje w swej broszurze
kilka wyjątków z „Pamiętników chłopów" : obraz wsi poiskiej cierpiącej ucisk i wyzysk
kapitalistyczny, zarysowany tYmi fragmentami nie wymaga
żadnego retuszu' żadnych komentarzy.
'
Objęcie władzy w
Polsce
przez lud pracujący miast i wsi
stało się źródłem radykalnych
zmian w życiu chłopa, Krótki
bilans ośmiu lat trwania tej
władzy pozwala nam zorientować się w ogromie pracy dokonanej przez naród, w tym
jak zmieniło się życie wsi poiskiej.
Chłop nie musi iść na tułacz
kę w obce kraje za chlebem.
Stopa życiowa wsi jest dziś
nieporównanie
wyższa
niż
przed wojną. Szeroko rozbudowywana, nowocześnie wyposażona sieć ośrodków zdrowia,
izb porodowych itp. zapewnia
chłopom pracującym opiekę w
zakresie zdrowotności. Polska
Ludowa otwarła chłopu szeroko wrota do wiedzy i kultury.
„Mamy dziś w Polsce-przy_
pomina Tepicht - 150 tysięcy
młodzieży wiejskiej w zespo·
łach
teatralnych, chóralnych,
tanecznych i orkiestrowych.
Mamy ponad 310 tysięcy mło.
dzieży w ludowych zespołach
sportowych itd..."
Wszystkie te korzy4Cf osiąga wieś Polska ~zięki. polityce
uprzemysłowienia kraJU.
I tu

Deputowany Iabour'l:Yst:lwski nymi bezrobotnymi, żyjącymi
Driberg, mówl~c w Izbie Gmin Iz zasiłków rządowych, twor~
o kryzysie panującym w prze. cymi bandy. Takich Polakow
mYśle tekstylnym Wielkiej Bry są tysiące".
tani!, oświadczył, że większość
Szmatławiec
emigracyjn:y
fabryk we wschodniej Anglii Dziennik Polski i Dziennik
pracuje po trzy dni. Za.znaczył Żołnierza" informownł, że w
on przy tym dosłownie: „Dwie Preston „zwalnia się z pracy
kategorie robotników, które są większość robotników. Są to
zawsze najszybciej wyrzucane przeważ n Ie Polacy".
z pracy
- zamężne kobiety I
J a k"ze w zes t·awi en i u z ty
,
. m1·
Po.acy, zostały Już wyrzuco- głosami Anglików i prasy ennne".
gracyjnej
wYgląda speaker
Oto los kobiet angielskich - BBC, króry przeprowadził „wy
mają pierwszeństwo tylko przy wlad" z pewnym emigrantem
wyrzucaniu z pracy. Jakież są polskim, robotnikiem w fabrywobec tego perspektywy zdoby ce angielskiej, „chwalącym" sto
cia. pracy przez zamężne Pól- sunki panujące w przemyśle
ki?
angielskim i zapewniającym,
Ten sam deputowany oma- że „d~robi się auta. I domku".
wiając Jos wyrzuconych z pra.
cy roh<>tników polskich wyra·
Obawiamy slę. te dorobi się
ził przypuszczenie: „Obawiam tylko w tym wypadku, gdy w
się, że staną się oni chronlcz- myśl przepowiedni deput-owanego Driberga, wstąpi do „ban
dy". Wtedy ma zapewn·ne-.• ,
auto policyjne I dach nad gło
wą w domku zwanym - angleJ
skie więzienie. Chyba, co jest
wy1asn1a1ą
najbardziej prawdopodobne, że
TRQ:EBA ZAMOWIC
ów „robotnik polski" - to ów
PI"Z•d a ty&"odn1a.ml plll&llłmy • dobrze nam znany .Bartek" za.
bra.ku paipleru mlllanetrow-e-go for terający, panie dzleJku, „de
matu 1,5 mm, który jest nl<>zbęd· volaille", przekształcający slę
ny dJa technLk6w. .Jak wyjałnla następnie
w „nteszezęsnego
zan:ąd
Pr-zemysłn
Przetworów chłopczyka", by wreszcie repre
Paple<nnloerr,ych I Mlllte:rlał6w Biu- !!:entowa6 przed mikrofonami
"> Jerzy TE!t>icht - Wczonj,
dziś i jutro wsi po.JS!kred. „Książrowy-eh CHPP nl-e zama.włala BBC... miejskiego proletarlu. kia
i Wledu.". wans~awa l!IM r.
sza.
Grot.
papieru mlllmetrawego
Str. lł2. cea11a 1 zł 80 ~r.

Instytucje
., .

dziś

autor przypomina czytelnikow1
wiejskiemu główną tezę naszej
gospodarki narodowej: umocnienie uzyskanych zdobyczy
zależy "d
dalszego rozwoju
przemysłu.

swój Wysiłek dla jasnej przyszłości ojczyzny. Niech te WY•
bory dadzą krajowi Sejm zło
żony z ludzi pracy, dzieln:ii:ch
obrońców praw ludu polskiego i jego jedności. Ni~ch w
tych wyborach umocni się so.
jusz robotnika i chłopa, umocni się Front Narodowy.

świadomość w!elkie!o bogactwa osiągnięć wsi uzyskany~h w tak krótkim czas~e utw1e:d.za .• nas ~. słuszneJ pew:iosc1, IZ równ1ez szybko zreallzowane zostaną na odcinku
wsi .bogat~ plany dalszego roZWOJU _wsi:
Reahzac3a tych planów zależy o? ;ias s:sm~ch, od sk~te
cznośc1 ~ nas1lema walki Jaką
nr?wadz1my i ?rowadzlć bę
dz1erny z wrog11:m we•:rnętrz
n:ym, od naszego wysiłku w
k1er~nku
da_lszego up~zemy
sł.oWJenia kra3u.' ~d ':"Ys1łku ~
kie.runku podnies1ema W?'d~J
nosc1 z ha, od tego w Jakim
tempie posuwać się będzie naprzód r~zwój spółdzielczości
produkcyJnej.
•
•
•
Nie różami usiane jest nasze
życie, nie szczędzi nam ono je.
szcze wielu trosk - powiedział
najserdeczniejszy przyjaciel, opiekun człowieka pracy, Prezydent Bolesław Bierut.
A kiedy człowiek ma troski,
to i nieraz z ust wyrWie mu
się gorzkie słowo. Lecz kto by
jeszcze wątpił o tym, co naprawdę w głębi swych serc
- myślą i czują miliony chło
pów polskich, niech pomyśli o
tym jednym fakcie:
W tym roku, roku pierw·
szych wyborów według nowej
Konstytucji Ludowej, chłop!
polscy sprzedali państwu w
pierwszym miesiącu po żni.
wach dwa razy tyle zboża, co
w tym samym miesiącu zeszłe
go roku.
Co to znaczy? To jest wielkie chłopskie głosowanie za
Polskę Ludową.

Bo

jutro

Handlowiec
W roku 1949 w Budape.srele
ar.esztowany '>'.<>stał pod zar:rutero działalności sipiegowsltieJ
Rob-ert Vogeler, przedstawklel
h:tndlowy amerykański-eh konc-.rn6w: „International T~le
phone and Telegraph Corp" l
„In~ernational Standard Electric Corp."
Amerykaflska pra.s& podnlosła wówczas niesamowitą wrza
wę. Tygo-dnlk
„Time" twle"r·
d:r;ił, że Vogele.r jest „wyśmle·
nltym sportowcem'! l „mllym
kolegą".
„New York Times"
wychwalał
pod nlebLosa jego
zdolności kuplookle. wszystkie
gaze.ty jednogłośnl-e zaprzeczaJy węglersklm <>skaruniom
'\·ogele•ra o szp!egostwo.
Nawet mlnbter spraw zagra•
nlcznycb Acheson zabrał głos
w t&j sprawie I dał wyraz !!'We
mu „oficjalnemu" oburzenlu,
te kto~ śmiał po•ąd.:lć u-czclwe
go by'>'.nesmana o sprawy wykr~zaJące
poza zakres jego
handlowych '>'.alnteresowań..
Po 17 mleslą-ca.cb d<>ch<>dzefl
Vogeler, kt4remu wina T..osta!a
dowiedziona - z~ł usunięty
p.TZymUSOWO z WęglM',
Nle·dawn<1 londyflskl „Daily
Express" zamieści! na plerwazeJ stl'O-nle krótką notatkę -

człowiek

„Nauczycl~

nie wyraża swoich uczuć i my
śli jedynie słowami. Człowiek
wyraża
je również czynami.
A CZYnY ludzi pracy w naszym
kraju - robotników, chłopów,
int.eligentów - mówią co dnia
o ich patrioty7..In!e.
Niechte więc w dniu ""Ybo· 1
.
r 6 w. kazdy chłop, każdy Polak
uświęci swój trud codzienny,

n:pleg<>Stwa~

NoWy Yol'k - lt<>be<rt Vogeler,
który 17 mLeslęey przebywał
w a~le na Wę~n:ech pod za.
rzutem S'1JJ)legostwa, będzie
miał wykład w nowoloMklej
Akadermil Wojs'<owcl na temat
teehnlkl s7JJ1legowsklel"·
Szydło
zaws:r;e wyjdzie
worka.
(Albe)

--------------------------------·--------------------------------------------------------------------

Sprzątaczki na sale produkcYJne potrzebne. I GOSPOSIA l!Ub pomocni-, Tlł.ZYMIESJĘCZNY kurs
ca do.mowa pot~bna. - nowocze!nego kroju 1 mo
Praca 4 godziny dzienn ie. Zgłosić się do Dzia- Tel. 277-98 po godz. 14
delowanla
orn 5-mles
kurs kroju 1 szycia lPR.
łu Kadr Spółdzielni Pr acy Kraw. im. S . Engla,
POTRZEBNA gosposi.a do Sienkiewicza 89. zaplay
2661-K mowa natychmiast. Zgł<?· codziennie 8-13 18-20
R obotników niewykwalifikowanych przy bu- Jaracza 17.
slć aię Łódź,
Narutowi•
dowie huty „Bobrek" zatrudni natychmiast
cza 115-b godz. 18-20 Pio- 5·MIES. kurs kroju I uy
Gliwickie Przemysłowe Zjednoczenie Budotoowaki
(13~)
eta
IPR,
Czerwona
8, zapt
Oµ:łoszeni
sy codziennie 8-13. 18-20
w lane. Warunki pracy i płacy są następujące:
POTRZEBNA pomoo do8 godzinny dzień pracy na warunkach akorKUPNO sprzedaż, radio mowa gospooLa lub d1!iew
LEKARZE
ZGUBY
ap:uaty, m:ęści radiowe, cizyna. Z ach<>dni.a 86--33
d u, zarobek miesięczny od 500 zł. WZwYŻ w
Dr KOWALSKI 11pecjali- aparaty fotograficzne, ma
z ależności od wydajności pracy. Zjednoczenie sta skórno - wenecyc:z.ne tonkL Sklep radiowy - POMOC domowa potrzeb ZGUBIONO Jegit. Zw. ln
2 apewnia na miejscu zakwaterowanie w czysto 5-7 Piotrikowska 175
w.aild<lów Pracy, zw. Zaw.
Więokow&kiego 31 Kslęt- na. Al. 1 Maja 18 m. 8
Wacław Więc·
u trzymanych hotelach robotniczych. Obiady Or AL. Ll':SNIEWICZ
n1aik.
(12759-G) PRACOWNICA domowa na.zwlllko
!aw~i
(13ll-O-G)
18-19. Jaracza SPRZEDAM
'W stołówkach w cenie od 2,60 do 4 zł. Po ro- chirurg
komrpletne potrzebna do leka.na ul.
(11736-G)
224-09
36a.
tel
umeblow.a.ntie
s·tblioweg>o
Więckow&kileg-0
S2-ll
ZGUBIONO
le1lt.
Ubezp.
ku pracy 12 dni płatnego urlopu WYpoczynSpoł. Mairlan PJ.e·truk Or ROŻYCKI ~pecJal1sta (nowoozesne) i przed.pok owego oraz 20 dni bezpłatnego w czasie żniw akuszena,
koju,
godz.
od 15-18 Uil.
LOKALE
choroby kobte
Bałtycka 62
(13037-G)
i wykopków do pracy na roli. Każdy zatrud- ce, niepłodność. przyjmu- Na:rubowl= 18 m. 8
ZAMIENIĘ 1 J;>Olkól nie- ZGUBIONO weJść:lówkę
niony pracownik ma możliwości zdobycia za- 1P. ~ Ptotrkow~ka !3
SPRZEDAM dom z wszel krępujący na więks-z:y w ~abryc:zn11 na nazwisko
'Wodu C() daje możność podnoszenia zarobków Dr Jadwiga ANFORO· kim.i "WY'.!fodaml. Oferty Lod.2i lub okolicy. Wla- zona Garncarz Jaracza 34
skW.dać
Biuro Ogt.oozeń clomość ZLelOoDa 46 m. ·ll
weneryczWICZ
skórne,
lliei;ających ·niekiedy do 2000 zł. Zgłoś się do
(13;!62-G) PASAŻE.RA, który przez
ne, kobiece. 15-19 Próch Piotrkowska 96 „Ulica Na Wroński,
r eferatu zatntdnienia Prezydium Powiatowej nlkA
(136Zl-G)
pomył.kę
(12502-G\ rut.awlcza"
zamienił moją
8
(Miejskiej) Rady Narodowej, gdzie otrzymasz Dr KUDRl!:WICZ specjaJI FOTELE gł<>bok!e oraa: ZAMIENIĘ 4 po.koje ku· reczkę w pociągu Kolusz
~
chnlia
na
2,
kuchnia.
ki
Radom
dnLa uo pro
'Wy czerpujące informacje oraz bezpłatny bi- sta weneryczne, skórne
plec „ca.mino" kupię. - Oferty &kładać Biuro O- szę 0 zwrot b. ważnych
1et do miejsca pracy. Wielkie budowle Planu 8-9.30, -l--6 Ptotrkows.ke Oferty składać Biuro O- głos.zeń ,,PiotrlrowSka 96 dla mnie
książek, pracy i
(13170-G) gtoszeń Piowkow~ka 96 „Mariusz
(13451-G) tłumaczeń. Edward Mar6-c!oletniei?:o czekają na ciebie. Stań do pracy nr 106
„Inżyni·er"
Dr WOYNO
(13407-G)
11pecjal11te
aby przyśpieszyć ich wykonanie.
2640-K ~horób ak:órnych, wene· SPRZEDAM w6'Lek- głębo ZAMIENIĘ duży samo· ltlewtcrz:, Karolewska 2:1.
zabuM\e<nla ki dJl.a bl.ltnląt,- GnLeźn~ń clizleLny po.kój na pokój " 25 WRZ.ESNIA z.gubilam
ry=ycb
ku.::hrtlą lub wi~sze. - pow\el'ZOne m1 pxzed.mloWykwalifikowanych pracowników: 2 ślusarzy płciowe Nowotki 7 tron1 0 k,a 26 Flllp:Lak.
(ltl12-G) LEŻANKA - tapczan oka- Oferty $kł&;dać Biuro O- ty : . nyJOoDową sakiewkę,
10-11
16-18
hydraulików, 1 stolarza, 1 tokarza zatrudni
zyjnie
do
sprzedanLa.
Ster
glosZleń
Plootrkowsika 96 zawierającą zloty pierśDr BALICKA specj a Usta
natychmiast ł.6dzkie Przedsiębiorstwo Maszyn skórne,
P?d !ll 3« 7"
cionek z brylancikiem 1
weneryczne !1-7, linga J7a m. 5
;włókienniczych w Łodzi ul. Złota 1.
ROZNE
sznurek perełelc. Uczciwy
2652-K Sienkiewicza 52, tel. 132-75
ZNACZKI zbiór,
futiro
zn.a,Jazca ewent. świadek
Dr BIBERGAL specjali· męsk."ie sprze d am. Zgieir- PRZY,JMĘ dooatk0<wo ad- z.a zwrot otn:yma 1000 zł
Wykwalifikowane nawijaczki uzwojefl silni- sta skórne, weneryczne ska 14-21 parter
mtnlstrację domu do 20 nagrody. Zgloseenla t.ód:!
4-6 Piotrkowska 134
MOTOCYKL BMW z ko- lokatorów. Oferty akład.ać Nowotki 37a-2 Pallru!ka.
ków elektrycznych f J>Omp głębinowych zatru- --··Or PIWECKJ wewnętn:- szem sprzedam. Alf'ksan- Biuro Ogłloszeń Plotrkow ZOSTAWIONO
kon1a
dni natychmiast Spółdzielnia Pracy „Motor" ne. płuca, serce 3-7. ut drów ul. 22 Lipca lll
sk.a 96 „Admlnl.stratorka" przy ul. Kll!nowej nr 6.
Łódź, ul. Wólczańska 35. Zgłoszenia osobiste Piotrkowska 35 (12480-Gl SPRZEDAM maszynę do ZA długi molel wny nie W1aśc!c:lel
proszony 0
Dr REICHlllH specJallsta szyc1a gabińetową ul. żu odpowLadam. Józef Czer- ~głoszenie •li:.
przyjmuje kierownik Personalny,
2666-K weneryczne. !litórne.
picia rawla 1 Bykowslq
niewsk! Łódt, ul. Różawe (za bu rzental
Piotr- SPRZEDAM m&.SZ"n" - na 4-2
(13109-G) ZGUBIONO prawo· powo
, ~
-----·
żenia konnego . N·a.zwisko
Mężczyzn I kobiety od lat 23 do 50-efu na sta- ltOWSkB 14. czwarta
11101R-G l „Siillg<"ra" w dobrym 8tJl
•ł<'>d!n&
NAUKA 1 Vl'l'CHOW.
Jan Jędrzejczak Łódt,
nowlsko stramlków zatrudni natychmiast Ko- Dr PIETRASZKIEWICZ, n1e. Poł~1dn'!owa 13-7
_ - - - - · - - ceglana 9
(13236-G)
mend.a Stra,ży Miejskiej. Zgłoszenia osobiste choroby uszu, nosa, gard SPRZEDAM ma.szynę - .11.AS~YNOPJSANIA, ste- SKRADZIONO legit. Zw.
ła. S·ienkiewtcza 73.
„Cyk-Cak" Łódź, Lipo- nografh biurowej. Kursy zaw., wejściówkę tał>rycz
przy-jmuje Sekcja Kadr ul. Parkowa 4.
(rn434-G) Stowarzyszenia Stemogra ną, legit. Ubezp. Spot.
PRZESWTETLANIA rent- wa 1 m . 1
2663-K genewskie płuc, żołądka. I RADIO Wyoo'.ldej··-klasy fów-Ma~zynistek . Zapisy Helena Dębska, Kons.ta.nObr. Sta.Jingra<lu 76 godz Ph!llps holenderski, 8 za Kilińskiego 50. Plotrkow- tynów, Llpowa 38
(13095-G) kresów - do sprzedania ska 83
(13381-Gl SKRADZIONO leg!t. zw.
la hklarzy w charakterze krajaczy szkła oraz 8-10.
Swi·erc7-ewskiego 11
p
s
Ostrow\Slk>l
KURS haftu maszynowe- zaw. P.rac.
rze!tm. poKUPNO-SPRZEDAŻ
80 robotników niewykwalifikowanych zatrugo (także file ręczne I ma żywczego, 2 leg · tramdni Zfodnoczenie Budo.wnictwa Miejsldego w SPRZEDAM
samochód WOZEK cl.7lleclęcy czeslcl szynowe) IPR
Zapisy wajowe, leglt. slutbową 1
wejściówkę
d-0 pracy,
Łodzt ul. Sienkiewicza Nr. 28-30. Wynagro- „Steyer" 50". Wlado- spacerowy do sprzedani.a Napiórkowskiego 120b
mość ul. Czesława Huto• '!'rau((utta 4 m. 22
POLl'l'ECHNICZNE
1rnray wyd. p!'Zez Łódzkie Z~dzente Według przepisów Układu Zbiorowego ra 11 ślusarnia
ZAOFIAIWW PRACY
~~f;~o~oŚ~i°i~R~r~~d~~~ :~~dLe!~i~fae B1'..~a~azwiW B.udov-rnictwie. Zgłoszenia osobiste przyj- 1.0żKA polowe, s}atk
tnuje Dział Zatrudnienia i Płac ZBM w godz. do łóżek, m.a t.erac-e p-o:ll a POTRZEBNA młoda po- ska 21 Sekretariat VI Li ZGUBIONO legi t. koJ„jo
da na s.kład-z:ie Zakł·ad moc domo·wa. A. Ludo- ceum, zapisy codziennie wą 438744 Stef.an Sowiń1s.
2662-K / l'ap!cerSlk! N-a,rutowicza 22 w-ej 2$-8
(L3443-G) l&-19.
(2586-K) aki
(13204-G)
.P·3-l2o99_..,
J>ruit. Zakł, .Graf. R.s. w. ,,Prasa" - Łódź, ul, Zwlrk.i 17, ,... .P_a.Pler; druk. mat. 60 Il',
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2659-K

ZGUBIONO \ieogilt. służbo\ ZGUBIONO kartll metPoczty 1 Telegrafów, dunkową nr 559 ! pokW'i
legLt. Zw. Zaw„ ZMP. Na towanle na z.łożone dozwisko Staondsłoaw Woźnlc wody, wyd. przez Gm.
kl Bedóń
(13203-G) Radę Narodową Gosław!
- - ce EdwaTd Węgrr.yńsktZGUBIONO
k.sląż~kę ostoja.
(8807-P)
pros.eQcbC>ryJn11,
dziennlczek ćwiczeń z chemlt l ZGUBIONO k&rtę melhistologii na nazwisko Te dunkową i pokwitowanie
resa 'l'omaszewska, SU.li- na złoi.one dokumenty.
na 59
(13186-G) Nazwisko Francls-ze<k Ota
ZGUBIONO
leglt . zw. rowski, Sokoły woi. -p,;azaw. nr 102689-:§1 na nn- tystok.
(13227-G)
zwlsko Zbigniew Pogonowski, Łokietka 21
ZGUBIONO kartę meld k
J I 6-0361
SKRADZIONO ka.rt• me.I un ową nr · ·
na
~
Paraskewa Radunkow11 I lnne dokumen nazwisko
lajdenko, zam. Kołu~!,
ty, nl!Q:wlsko Zofia Ho!o- ni.
11 Listopada 10
dynlak zam. Głowno, Za- - - - - - - - - - brzetn!ańska !l
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO kartę mel- dunkową na nazwisko Ja
dunkową na nazwisko Zo dwiga Tworek, K11ińsJde
(13196-G)
fla Pasr.kowska, ŻPllgow ·· ~o 67 m. 21
sktego 33
(13369-Gl
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO ka.rtę mel•
dunkD'Wą Aleksandra Wal dunkową
Alfred Woch,
czak, Setna 15 (l3.182 .Q) Olszowa 10
(13183·G)
wą
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NAS~
Przed meczem Włókniarza z Gwardia (Kr.)
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o swe1·

drużynie
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_ RadoU w i:;mi.nie . Wadlew,Dlatego też nini~.i.;:.:.ym stanow„
przeciwKo
protestuJą
„apanowala wielka, kiedy chla czo
systemowi
p·i do1viedzieU się, że nie trze- ,„ćwiartkowemu"
Nie latwą j,?dnak drogę prze
ba już będzie 7eźd.zić do odda- pracy w wadl "~wslcich magaz11·
brnęli pabian~czanie. Na pewno
Abbe
!onego o 24 kilometry Piotr- nach.
Aby ~obt. s.obie. opinię o I s:vych kłopohch ~ zmartwie- tj na prawe skrzydło, zaś na kawa po węgiel i nawóz. Maga
długo pamiętuć oni b d deje
składu
ustalana,
przy
wystarlmach
me
p1łkarsk1m
trenerze
.
~
ę
sk·
m
'ncy
kłopot.
Lt.wym? ... Tu właśnie
cyduJ .,
· ·
·
b · ·
ierniewi-ecz w
~------------zyn był na mic>jscu.
t.ach z tamtej.~z 11 m Koleja- czy ~ac Jedyn-e pod uwagę_ Je- clena~tki Włokmarza, o trenin- Kogo dać za partnera Koźmiń
No, więc zic.zęto się z3ezg? .w1ed~ę .fa.~hową'. ale row- gach, w~eszcia charakteryzuje skiemu, który jest niezłym c1.żać furami. I tu okazało sie,
rzem, z którym wygrali 2 :o.
technikiem, 11-:<.ęszcza na tre- że GS nie byla ai tak od'..
_ n~ez - Jaku~ mate.n~łei:n ludz poszczegolnych zawodników.
Wydawać b się teraz
.
. .
mo kim dysponu1e on i Jaki otrzy
1ł
..
ningi, dużo nqd sobą pracuje, legła, by nie potrafił do nieJ
L •
pracy
moJej
o
Mowiac
d
d k
(J l o, tZ po zawodach uradowa- m ł
1
og1os1my
lecz gra czt:sto bez refleksu, dctrzeć dobrz'! znany w niektó
~ ~P~ e dpc.r wzg1ę ełm wy muszę zacz<lć od młodzieży
rii pabianiczu,;fa opuszczali boi
stąd niepochlebna o nim opi- rych urzędach
.
anef'.o zespo u po
sz o ema
ska wśród gr Jmkich oklask 0,
acz wszędzie
Owszem, m-:im paru młodych nia. A tak p0prowadzi Baran.
bl' _ ~Ć swych poprzejmkach.
•
gdy tym
utalentowany<.h chłopców ja- Włodarczyk będzie miał trud- 11.iepozqdany gcść, święty Biu.
pu ic„no~
. ~za" em
.
' łk
t .
. ł
rokracy. Od ?-azu na wstępie
Dopiero po pewnym czasie k
skieri.icwic1'a posunęła swoj
mez_y ~1 a Pn~trn~ Pl. arzy, ne zadanie z utrzvmaniem Mor można było ,,;a~ważyć wszystpracy nad daną drużyną, gdy
„entuzjazm" tnk dalece, że:
1
najważ
bodaj
t0
a
darskiego,
.„ Jakiś kibic usiłował spa- podsumujemy wyniki jej osiągi a.e pociec dal ~ ~b ędz~e dokie oznaki jego obecności.
Obok nagród, które za
0
liczkować zawodnika Jaku- nięć, wtedy otrzymamy praw·· r:r A.at.. t~ bu na'/:ei trz y r..iejsze zagadnienie i dla nas - Dzień dolJTy, przyszedłem trafne odpowiedzi
prze1 i dla Gwar.::.i1. Jeżdi blokada po kwit.
wa.·
tu r;;p ~- w.:a
dziwy obraz oracy danego tre a a_.
bows1dego.
się w I 11- się uda, powinniśmy wygrać,
rzymame
u
o
czyc
.
,
.
'6
·
Redaknasza
znaczyła
(Cisza) .
d · t
t
N' ł t
d
g, wny, kamien, nera czy m~trt:ktora.
•„ S ę d zia
ze. l~ a .we .o za ame, ym jeżeli pie - ch_y ba Gwardia
.
.
.
którym został uderzony sch:i- Chciałem udebrać nawóz. cja, Zrzeszenie Sportowe
Wezera.] zbzył nam wizytę bardz1eJ, ze \•nelmo spadku z wywiezie z Ł-idzi punkty tak
. '
.
••·a• d k'e
nadesłało do
„Włókniarz"
(Milczenie) .
li go- ex t ra- kl asy grozi nam trze·
.,, • o i szen·i na wieczną pa t rener Pl'łl~a.-s k'I pierwsze
miątkę
dla nas cenne.
dwie
dyspozycji
naszej
można
nie
by
czy
Pytam,
To wy
rok z rzędu.
Włady- ci
wego Włókn~ilrza
!
.
Ni · i t
Rzeczywiś •:ie niełatwe ma bylo zubrać ...
wstępu na
wolnego
karty
kierow
i
zawodników
c.zerpuje
n eresu1ącyf s ę fr~e- s'aw Król
wszysf.kie imprezy organl·
nictwo. Ciągls łatamy jakieś on zadanie. Włó1'-uiarze poshNikt nie od-oowiada z tej pro
r;i meczu sza er ~u.? azowane w roku przyszłym
luki, ot, tak n;t cflybił - trafił, dali w ostatnich c.zasach róż stej przyczyn11 że w biurze niru, ~to:·ym m.afo pow;oc~c do
· nych trenert'w. B~ł Drabiński, l<. ago 1.ie ma . Urzędnicy na pod
d
d
" ·
byle
I·abianic drw:yna Włokniarza,
przez to zrzeszenie, łącznie
wy„rac )C. en czy rugi
ł
· ·
O.ostał k
decydujacy mecz Z koniec:i- 'ł potem Woźniak Który zosta- wórzu ustalają właśnie kolejami-:miem _w. !J owę...
z meczami ligowymi.
chwi
gorszej
aj
r.
w
drużynę
wił
rości nie możemy teraz br1ć
ność wyduw:tnia kwitów. Zat ··· Aut~kar powroril do g~rapod uwagę, Cl\· wstawienie te· 1. i nie namyślając się wiele łatwiają to opiawnie i
u z po UC:4 JT..ymi szy.ba~i.
gv lub innego' gracza przynie- V"rócił do Kr;:ikowa, zerwaw- rowo. Pierw~zeń~two oczywii>fłn;ewaz z pru.ktvki ~iemv,
umowę.
sie zespołowi rożytek na dal- szy nieoczekiwanie
prze~ruw~azani1t
;~ t przy
ście mają dobrzv znajomi. Aże
sięgnif,to po łodziani
szą metę. Słowem praca nasza Wreszcie
~zówa trudno t~Jawnić wino
by zostać dobrym znajomym
na Króla.
nosi charaktJ. od przypadku
w_a1c w, a gos1'odc.rze zawou1 zędnikO:, wysta·1czy nieraz bu
:'-1~ o. wynikach jego pracy teleczka zawierająca ćwierć
do rz adku.
~ow - ~ ty_rn wypadku KoleP yp
3arz (Skiernizwice) zechcą zamow1ć Jeszcze w tej chwili za
WYKAZ
W tych warunkach planowe wcześnie. Trz~ba na to dłużs:!:e litra pewnegu płynu, który w premii wylosowanyeh w ósmym
pewne zwalić winę na pojepotrfLm•1mencie
nr'powiednim
dni.u losowwnia Narodowej Poszkolenie, ukł&danie jakichś go okresu czasu
dyńczych i 1.ieznunych im zafi zmienić u laściciela. Natozy~I Ro~woju Sit Polski
dalszych planów przez trenera
pewne chuligu, iów, Wydział
Zb. Skibicki
n'cznajomych"
„zlych
miast
Premia Zl 10.000 nr 667320
jest wprost lliemożliwe, gdyż
Gier i Dyscypliny Sekcji Piłki
km)
(6
Giupic
do
się
cdsyla
Premia zł 5.000 nr 43246 93732
kosztem utn.yn.anid s·ię w I liNożne3 Woj. Kom. Kult. Fizycz
Preonia zł i.ooo nr. nr. 5466'1'
skąd wracają wkrótce ... z goly
dze cierpią ni~raz bardzo boprzi<prowadzaniu
194522 270365 375294 40602! 60il791
przy
nej
mi rękami.
602925 667314 845897 85542:1 862.19ł
leśnie ważniejsz ' zamierzenia
śledztwa w t~j sp;·awie winien
- Jak to? Nie dali? Mówią, 891829 916379
ł instruktażu kc.dr Trudno, tak
bezwzględni~ :zupytać 0 zdaPremia zł 500 nr. nr. 5035 28821
I destety być musi, gdyż zdaje- W dniu dzi'siejszym r001p0ezy11a- że nie ma? - dziwi się potem 4824'2 54661 54666 108508 215281 215288
fl.ie autorytat·y wnego świadka
Jedźc:e
być.
Musi
urzędnik.
227372 236915 265974 255980
223918
l my sobie sprawę z tego, że ją się dwudllliowe m1strnootwa dru
przewodni·tych •ncydento'w,
•
270364 293692 34-0443 340448 346390
sportowa Łódź nie chce za żad żynowe Łod7..i w szermierce męż Jeszcze raz.
czącegu pabianickiego Miejskie
359245 370093 397172 397174 40002,
Urz1tdnilc ma widocznie na- 406025 428131 464580 542213 544656
ną cenę zrezygn?wać z oglą- czyzn. Ka-tdy zespół wystMi.rl~ po
Wl, Któl
oo Kom . Ku~t..1.ry Fizycznej,
dania spotkań na,i1epszych dru 4 zaiwodilików w trzech r<>dzaj·ach dzieję, że chlap, który przeje- 547675 547678 547680 540033 574ti47
który również po tym meczu
c..hal się kilka razy tam i z po- 574648 585000 602927 62-0110 633792
żyn piłkarskir-h w kraju.
nosi· ślady te• kam;enne• strze
że l)ronJ: ~abli!, :tlorecie 1 szpadzLe.
688473 71Q071 715835 741573 747934
Dawny reprezentant Polski
,
•
,
wresz::ie 747937
zrozumie
virotem,
.uważam,
osobiście
Ja
uśi
pogodny
746396 8034-07 812523 812529
jest
zawsze
k
h
Zaniny.
Tytułu IT1lltrza Łe>dtzJ broni Kole1
się załatwia takie spra- 817301 1132531 84325! 845893 847977
„jak
Opracowano na podstawie miechnięty. p.-, krótkim powl- Włókniarzowi me zaszkodził jarz.
862193 393278 916380 922537 935024
wy".
opowiadać 0 by spadek 1o II ligi, a wtedy
koresponjc-ncji J. Kałużki taniu
Chlapom fadnak wydaje się, 959052 968ll2 968113
zawody rozpocwą lllę dziś o
dopiero odmłod:i.ono by drużyzaczyna
Ponadto wylosawano 133 premie
nę i zaczęłaby się praca od godz. 17 w sa.11 Gwa•l'ld'id. przy ul. ~'e aparat urzędniczy w GS Wa- po zł 250, 1.140 premii po zł 150.
-------------------cał
i
wadliwie
pracuje
dlew
niedzielę
w
staliJ'Ja 17, z.aś jutro,
wany>ch w
dalszy ciąg mistrzostw w tej sa-1 li-iem słuszni~ nie chcą się z Wyka"" preanlt wyloso
dniu a paźdzlernlika 195% r.
tym stanem tzecz11 pogodzić.
po- mej &a.li o godz. I r·ano.
rym me ws..:yscy
Premia zł 250 nT. nT. 5448 5449
.
godzić.
ik
źdz·
14225 4060{) 5'8395 59752 59753 104988
. 19
D ni.a
a) 100 km dla zawod,nlków kl.apa iern a 1952 r. Sek
118226 126120 151613 16112<;8
117169
Pamiętać trzeba O tym, że w
cja Kolarsk.a ŁKKF organizuje sy m'. strwwsk·iej I i II, b) 56 .k.m
163191 163"195 167900 182321 185918
zamknl~cie teg01Tocz.nego sewnu dla klasy III, c) 10 km d.la l!;obiet tym roku rozgrywki są skró·
227609 233495 238311 238317 246442
c.one poziom wyjątkowo wyI d) 30 km dla turystów.
kolarskiego.
251509 276073 286128 303202 35'526!1
'ś
·
,
„
'
Zapisy do wyśct
w pwgr.amle przew!'Clz.lane są
3586.J.4 ~8616 363210 380439
358613
11,ów na starcie r 6 wnany, ob~cme . weszli lI'.·I'
f wyścigi:
383634 384794 3~4797 384798 393112
sportowe i w de-.ydujące stadium, gdzie
Koła
405393 445578 4Gl~Q 467218 469161
zrzeszeni/& zgŁa- każda porażka, każda niemal
536677 536678 536680 542323 566177
W istrzelaniu: Teresa Mi- 573765 &73797 583833 583834 603987
W dni.ach od 1. X. do 20. X.
szają swoich za- t·tracona bramka mogą decydo
.
wodników na 1L603988 699791 f;99993 699995 702665
sta·ch zgłoszeń do wać o spadku lub pozostaniu 1952 r. na teTenie całego cha.Iska gm. Gidle pow. Ra- 702866
721769 7238115 725483 721>162
województwa odbywają się dor:1 ~ko na 50 możliwych 47 726163 732300 75908i 759082 759088
każdego wyścigu w lidze.
Weźmy dla "r:r.ykładu ostat- zawody sportowo-strzeleckie. pkt., Regina Sława gm. Woj- 759087 787728 789706 806437 812198
oddzlelnie:
50 1112200 818365 81S3Q7 82Al525 82%27 8639i!I
s· d
h ,_ i
p
w wyścigu dla
Piłkarze II -ligcwego Widz:i-1
tury.stów, na dy ni nasz mecz w Bytcmiu. Wy- orgamzow~e .przez . owszec >=~.ce pow. iera z na
87:1J01l4 876368 892938 89371ł
wa wyjeżdżają do Brzega nad
43 pkt., Czes- 863919
staMi.e 30 km, za tworzyła się opinia, że spotka- nl! "OrganrnacJę „Słuzl:>a Pol- ;nozllwych 901376 921404 944664 951149 972332
gdzie w niedzielę bm.
Odrą,
oraz Ludowe Zespoły , raw Komorek gm. Krzyża 975364 975369 979773 979177
będą. nie to mogli ;n:y wygrać zaś sce
wodmcy
rozegrają towarzy~hie spotka'.1~w pow. Kutno na 50 mo~f;f~i n~ar;~:z:: przegrał je bramk;,;rz s~czu · Sportowe.
nie w ramach Swięta LudoweOgółem do chwili obecnej zli;vych - 4l pkt.
ra.eh turystycz- rzyński. Ja jestem udmiennego
miejgn Wojska Polskiego z
W rzucie granatem: - 500
zawodach wzięło udział
lv'·' nyc~,k bez prze- ,;dania. Twi<orózę, że w najlep w
scowym WKS.
rzh:gnąc zado- szym wypa1kll mogliśmy prz., około 2.500 młodzieży. Naj· gr. Czesław Jaksa gm. Wi'
kumentowa~ si~ę kolarstwa łódz- dużym szczęśdu zremisować, lepsze wyniki dotychczas uzy dzew pow. Łask 61 m„ Mie·
z przysłanego nam
Ku-skt czysław Miszczak gm. Górka materW.łu nie skorzystamy Ręko
kiego 1 tegoroczne sukcesy, Sik- gdyż Ogniw-> było zespołem skali:
Ł k
. .
.
.
wzywa
ŁKKF
Kola'l'Ska
cja
w redakcji.
Pabianicka pow. . as 59 m, pis może pan odebrać
wszyst.k lch kola,rzy zrzeszonych i ł.Jezwz!,(lędme leps1yr_n 1 na suk
ma pan zdolnośc1 literacHenryk Dąbrowski gm. Walo Jeże.Ii
niezrzeszonych, do gre<mielnego ces zasłużyło.
kie, radzimY się Skontaktować ""
wice pow. &wa Maz. 55 m. Kołem Młodych przy Zw, Literawzlę~ udzlia!u w U•roczystośclach - Kto przeciw Gwardii wy·
·
Drużyna pilki ręcznej łódzkie zam kmęc1a sezonu. Zwraca się
tów ul. Mickle~icza nr e.
Bieg na 100 m.: Wiesław
wycof!.>ł
M. Gertner - Sprawę o.Jca prze
go AZS postaaowiła odwie· uwagę zrzeszeniom 1 kołom spor- stąpi w bramce?
Ra·
pow.
Pławno
gm.
Majer
Slę
u
tygodtym
w
Ponieważ
_
towym, at.eby wydano pole·cenie
naszemu adwokatowi.
kaza.Uśmy
dzać CJśrodki akademickie w in swoim członkom do wy•tąpienfoa
13 2 sek.
domsko w sp.rawie drugiej interweniuje'
łódzkiego Wł6kPięściarze
na uroczystośct w dressach, z od- niu Szczurzyfr;ki. nie trenował,
nych miastach Felski
my. o wyniku powtadornlmy.
4 k". TaPchnięcie kulą Komitet domowy przy ut. Mleł
W niedzielE;- łodzianie roze· znaczeniami - oraz w koszulkach widocznie bolJ go kontuzjowa· niarza nie wyjadą w dniu dzt.
Zabrza na mecz deusz Jurczak gm. Gidle pow. czusklego 17 - List Wasz otrzy.
grają spotkanie towarzyskie z gÓ;~,-~chd~c~o~~~~~r.:' sicze- n& w Bytomi11 noga, w niedzie siejszym do
n:aUśmy. tnterwenlu1emy. o wyAZS Gdańsk i wystąpią tam szenfa Spo<rtowego Włóknl:rz, r~~ le z C..ward. 'ą zagra Deras. W o mistrzostwo II Ligi z tamtej Radomsko - 9,5 m, Mieczy- nikach powiadomimy,
dużych szym Górnikiem, ponieważ dru sław Dąbrowicz gm. Krzyżaw następują~ym składzie: Ko- rego zawodnicy zdobyli w te·go- ataku nie będzie
Halina z. - Sprawę Pani przejedynie Hogendorfa żyna ta wycofała się z dotych- nówek pow. Kutno 10 6 m„ kazaliśmy Państwowej Inspekcji
rocvn:vm se12:on17 sz~ść zaszczyt- zmian,
zeracki, Hoły<> Nowak, Bara1·1· nych
'
•
ł.
M'
.
tytułów m11Strzow Polski w
Odpis listu przestaliś
Handlowej.
gm.
Miszczak
~eczys aw
przenucamy Il? starą pozycJę, czasowych rozgryweli:.
ski, Kacała, Ratajczyk, Kor ·rni.a.rstWie.
Łask my również do d.yrekejt MHD w
pow.
Pabianicka
Goxika
Perkowski,
Chojnacki,
sak,
celu przeprowadzenia dochodze- 11,8 m.
nLa 1 zwrócenia Pant n•ależnego
Kulesza i Rządkowski.
PrzyclJz;ia!u. O wyniku l;;:terwencji
P<>wiadomimy.
Nie został Pan
L, Różycki przyjęty do pracy z wtasnej winy, gdyż nie stawił Pan się na
egzamin. Jak nas P<>lnformowal
n8.C2el11ik Wydz. Kack" BPBP zostanie Pan zatrudniony od 1 listopada. Należy więc zgł~ć się jesz
cze w końcu bm. do Ref. Kau~.
życzymy owocnej nauki 1 pracy,
Lesk - Interweniujemy w Dyre·kcjl „Filmu Po!SlkiUo". O wyniku powladomimy.
Pracowni-cy WPHG „Centrogal"
- Inte•rwe11i-0wallśmy By! to wy
tątkowy wyJ?adek, który ;wynikno_t
z nleprzew•dzlanej nieobecności
pracownJ•ka. zajmującego slę tą
sprawą. Dyrekcja zapewnia Was,
wypadedt nie powtóże podobny
rzy się nigdy.
nlerucbomnścl
Admlnl.straicja
przy ul. Piotrkowskiej 101. - Jale
Chwy>efł d0'7Jorcę za raim,lę.
Wklekł~ć. te tak ~ę dal nabrać nl'enam wyjaśnia Prezydium Rady
Minęło pół godziny. Agapit wpatrrony
- Noo, zda.le się u dT. ~ryl*lego.
maJo,m emu wyzwt>llła w nim dmwną
Narodowe-i, komitet domowy wi- Panie, t;u j.est prz;eJścle na drugą
- żaden tam ltonduktor ni-e mles7Jka w okno oezekhvał na sygnał. Zaczął się
późnLej
a
grani.cy,
nllcę?
do
Najpierw
energię.
proszę
nien zwrócić się o przydział poogóle
w
A
.d0>zor<:a.
odburkną!
mipiętinaści·e
dalsze
nlepll'kcńć. ninęlo
pomyślał. JesZC1le
też się ja.koś zrobi - Ano jest.
trzebnych mater!·alów budowlami się tu nie kr<;·"lć - dodał, krytycz:nut. W koń<:u wszenł do bramy, a póź
raz sprawd?J!ł r•>Zkla.d jazdy. Pociąg wyW ten sposób Agapit został ubo~ o
nych do Zrzeszenia Prywatnych
nie zlustrowawszy stan garderoby Aganiej na n pię•To. TabHczka na drzwiach
przy
Nieruchomości
doświadczenie
Właścicieli
<:hodzlł na szczęś-cie wieczorem. Agapit
30 zł, bogatszy o Je-dno
l~rylski".
Bogusław
pita.
ltrzmlala - „dr
ul. Piotrkowskiej 33.
kupi-! pe-ro'llówkę, od.cze-k a! gdy po·dS<ta·
Ten zrezyg111o'Wany o-dwr6cH i:-łowę 1 i ni<: n.Le bliższy swego celu.
Zbiegi na dól i za.l)nkal rJ.o do210,rcy.
Nlic w te.1 Warszawie nie wymyślę Mgr K. Kowalsika - Uwagi PawlLI po-ciąg, ws'koezył do w~gonu I nim
Naprze.:iw weJśda do bramy
zdębiał.
- Czy tu rn'·e•'l:ka jeden kon.duJ:ttor?
wsiadł pierwszy p·a>saże«, szybko ukrył
n! przekazallśmy Dvrekcji PKP il;
&twierdził 1 pruuasiierowal na dwonec •.
zobaczył drugą.
- Jaki? Gdlll·e?
się po,d lawkll•
czeltamy na wyjaśnienie.
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