=-------

--

-- --- -

-

.

Na swym drugim posiedzeniu
Rok VlD nr 181 (1591)

Ł6dź,

sobOta

n

Jhtopada. 1952 r.

Sejm jednomyślną uchwałą powołał
rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Pr.ze mówienie Prezesa Rady Ministrów
~-

BOLESŁAW A
w

w dniu 21 b.m.

•

czasie
-

Pragnę w imieniu wybranegt> przez Was, obywatele posło
wie, rządu Polskiej R.reczypospoli.tej Ludowej złożyć gorą
ce pod:męlrowanie za to jednomyślne i mszczytne zaufanie,
którym obda!rzają ten rząd uchwały Sejmu i wypowiedzi
prredstawiclcli zespołów pooelskich. Nakłada to szczególny
obowiązek i szczególną odpowiedzialność na Radę Ministrów, na ikażdego z crtlonków rządu, na podległy .kiierownktwu tego rządu apairat państwowy. Chciałbym zapewnić Wyroki Sejm i cały naród polski, że rząd, któremu ma~
zaszczyt przewodniczyć, w pełni zdaje sobie sprawę z wagi
obowiązków, wloŻiOD.ych nań mocą uchwały Sejmu.

budowa wielkiego Parządu mdziieckiiego dla Warsawy łacu Kultury i Nauki (oklaski). Niech mi więc bęcl:zie wolno
z tej trybuny naszego Sejmu, przesłać narodom radzieckim

i ich Wielkiemu Wodzowi gorące uczucia wdzięczności
i braterskiego pozdrowienia w imieniu naszego narodu

_(burzliwe i długotrwale oklaski).
Realizacja Programu Frontu Narodowego wysuwa przed
rządem jako czołowe zadanie nieustanne pogłębianie p>:"zyji.żni i współpracy z narodami państwa socjalistycznego i krajów wyzwolonych z jarzma kapitalizmu - jako najważniej
szej rękojmi zwycięstwa w walce o utrwalenie pokoju i zabezpieczenie niepodległości Polski: Ludowej.
Stojąc na straży historycznych interesów narodu, jego bezpieczeństwa i suwerenności, uważamy równocześnie za swój
najświętszy obo'-viązek czynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby podnosiła się stopa ży<:iowa człowieka pracy, aby jego

potrzeby materialne 1 kulturalne były zaspoka,ane COl'1IZ peł
niej.
Od czego zależy tempo naszych osiągnięć w tym kierunku?
Zależy ono od czynnego poparcia przez cały naród· wysił
ków rządu zmierzających do uruchomienia wielkich rezerw
tkwiących w naszej gospodarce, w naszym życiu.
Szybki rozwój przemysłu jest główną dźwignią rozwoju
wszystkich dziedzin gospodarki narodowej i zwłaszcza rolnictwa, które odziedziczyliśmy po dawnym ustroju kapitalistyczno-obszarniczym w stanie szczególnie zacofanym. Podnoszenie poziomu sil wytwórczych we wszystkich dziedzinach
gospodarki narodowej - to warunek szybkiego wzrostu dobrobytu materialnego i kultury całego społeczeństwa. Praktycznym zadaniem prowadzącym do tego celu jest:
Stałe podnoszenie wydajności pracy zarówno w przemyśle, jak w rolnictwie i innych działach gospodarki narodowej;
rozwój współzawodnictwa socjalistycznego i przodownictwa w pracy, umacnianie ofiarności i odpowiedzialności całej załogi zakładów przemysłowych za terminowe wykonanie planów produkcyjnych;
(Dalszy ciąg na str. 2)

Po nri pierwszy, po~łany do lderowan.ia pańs~m rząd
otrzymuje tak jednomyślne i wszechstronne poparCJe całe-:
go Sejmu - jako najwyższego organu władzy pafu;twowej
i wyraziciela v.>0li narodu. Jest t.o dobitnym W)"razem nowej sytuacji, no~o układu stosunków społecznych i politycznych w naszym kraju. Wybory w dni.u 26 paż~emL
ka, w których wyniku rozpoczyna swą dria.ł.a.lność Sejm obecny oraz wyłonione z jego woli ~culne QI'gany władzY
przełomo
i adminlstrecjoi. państwowej, były ruezwykłym,
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wi naszemu możność taki.ego wyrażenia swych uczuć, s:wiej
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siły wewnętrznej, swej jedności moralno-politycznej, swej
Nowak Zenan
Na posiedzeniu obecni byli pracowania regulaminu Sej- Wiceprezes Rady Mlltlstrów
postawy wobec naj-donioślejsey"ch spraw i zagadnień bytu członkowie Rady Państwa z mu.
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narodowego. Ja611le jest jednak, że ta potęma i doniosła
i Minister Obrony NarodoW głosowaniu Sejm przy.Jął
jej przewodniczącym Aleksanmanifestacja niezłomnej jedności i solidarności naszego nallokossewskf Konstanty,
wej
sprawozdanie i uchwalił regudrem z1:wadzkim na czele.
rodu stwian.a ncwą syttm<:ję społe<:z:no-pol!.tyczną, a zatem
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Loże Ciyplomatyc.zna, praso- lamin.
stawia przed powołanym dziś przez Sejm rządem nowe mTrzeci punkt porządku dz.ienwa i galeria dla publiczności
dania, nakłada nań 67JC:Zególną odpowWedz.ialność.
nego przewidywał wybór stawypełnione były po brzegi.
1'DNISTROWIE:
Prugie posiedzenie Sejmu łych komisji poselskich.
Jak wyrMić główną treść tych zadań? Sądzę, że naj6łusz..
Izba w głOS<>waniu zatw.ier- Mmister Bezpieczeństwa PQ.:.
niej będzie 6formubować te zadania jako real.imcjq progra- Polskiej Rzeczypospolitej Lublicznego
dowej w dniu 21 listopada br. dziła kolejno skład wszystkich
ltadkłewlcz Słanlsław
mu Frontu Narodowegc:>.
Minister Budownictwa Miast
otworzył marszałek Dembow- komisjL
Pod6tawą ideologiC.zną wyborów paźdzliern.!k~h, sztani Osiedli
Piotrowski Boman
darem, który zdo1lal &kupić i z.je&noczYć cały _na~ód - był ski, proponując następujący W 4 punkcie porządku dziennego: projekt ustawy o kontroli Minister Budownictwa Pr.zeporządek dzienny:
program Frontu Narodowego. Sejm o~ny Jest wyra.rem
Bąbłńsld Ozesla.w
mysłowego
komlsJi państwc;e~ ~ ~.a~~ał lłos
całkow1tego i powmeclmego zwycięstwa idei FI'O'Iltu Naro- , ' 1. Sprawozdanie
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dowego.
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Minor Ma.rłan
·
opraeoWUtla regulaminu Sej- Izba odesłała rządowy projekt
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na mu I uchwalenie regulaminu. ustawy o przysiędze wojsko- Minister Handlu Zagrcm.iczWalczymy o szybkie upmemy1Słowienie naszego
Dąbrowskt Konstant)'
nego
3. Wybór stałych komisji wej.
bazi-e nowoczesnej techniki. Jest to jedyny i niei.awodny
żemajtłs Kiejstut
W następnym punkcie po- Minister Hutnictwa
poselskich.
sposób likwidacji wiekowego zacofania naszej gospodarki,
Strzelecki RyszarcJ
c. Projekt ustawy 0 kontroli rządku dziennego: zatwierdze- Minister Kolei
warunek stał-ego pod.n~ wzwyż nasrLej siły, naszego
nie dekretów, wydanyc1: prz~z Minister Kontroli Pa.ństwodobrobytu, naszej ikultury. Szybkie uprzemysłowienie ln"aju
państw1>wej.
Jó~ak (Witold) Franci·
w oparciu o ne>wą technikę to podstawowy -warunek ni€'U·
wej
S. Projekt nstaW7 9 przy- rząd po upływie kadencJi SeJszek
stannego wzrostu sił naszego państwa ludowego, zaś uma-·
mu Ustawodawcz~go -: ma7- •
ilłędze wojskowej.
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.
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· t er Leśnictwa
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6. Zatwierdzenie dekretów- że zostały odesłane do komi~ji
ni-epodległośOi i S'Uwerenności Polskiej Rzeczypospolitej LuPodedworny Bolesław
~
WY d anych J>l'Z~ rząd po u pły spraw ustawodawc:zych nastę- Min" te o· · ty
dowej, to stałe podnoszenie jej roli, jej znaczenia, jej wkła
Ja-rosiński Witold
~st err P~ta
Mims
dekrety·· a) o obowiazwie kadencji Sejmu Ustawo- oujące
du w ogólnoświatowe dzieło wallti o pokój.
ans wowyeh Go:
·
d awczego.
pod ~tw R In h
kowych dostawach złemmaChełchowski Hilary
Żyjemy w okre.sie pogłębiającego się w całym świecie rozo yc
ar_
s
. kl
ł
k-• ni
ow, b) o prawie. OWiec m. Minister Poczt i Telegrafów
; '1. P ow,~a e rządu.
Szymanowski• Wacław
klaidu starego systemu gospodarki kapitalistycznej. Klru;y
Po przyJęciu porządku d.zlen- c) o gospodarowanm artyku- Minister Przemysłu Chemiczpasożytnicze w pogoni za najwyższym zyski.iem sam-e zaonego
nego Sejm przystąpił do pieni'.- la.mi obrotu towarowego i zaoRumiński Bolesław
strza.ją i przyśpieszają kryzys tego systemu. Grabiąc bezliszego punktu. Sprawozdame patrzenia., d) o zmianie nic- Minister Prziemysłu Drobneg\)
tośnie podporządkowane sobie narody, imperialiści rozpętują
i Rzemiosła
mandatowej złożył których przepisów postępowakomisji
żebrowskl Adam
gorączkę zbrojeń, organizują bloki wojenne, szerzą zbrodniczą
nia karnego, e) o stosunkach Minister Przemysłu Lekkiego
pos. Kłosiewicz.
Stawiński Eugeniusz
psychozę masowego ludobójŚtwa, odbudowują rozbite szcząt
W głosowaniu Sejm uchwa- słu:i:bowych nauczycieli szkól Minister Przemysłu Maszynoki hitlerowskiego wehrmachtu w celu podszczuwania do
łą .komisji. jednomyślnie przy- podstawowych I wychowaw- - wego
Tokarski Julian
nowych napaści, między innymt i na nasz kraj. Ale naród pol
ponraw- Minister Przemysłu Rolnego
jął a tym samym stwierdził ców w zakładach
ski nie je.st dziś izolowany i bezbronny, j.ak przed wrześ-:
i Spożywczego
ważność wyboru posłów i za- czych O?\az schroniskach dla
Hoffmann Mieczysław
niem 1939 roku. Naród po1ski jest dziś czynnym współtwór
stępców posłów n.a Sejm Pol- nieletnich, f) o utworzeniu U- Minister Rolnictwa
Dąb-Kocioł Jan
które
cą nowej epoki ':'ielkich przeobrażeń społecznych,
skiej Rzeczypospolitej Ludo- l"zcdo lltinlstra Przemysła Ma- Minister Sprawiedliwoścl.
Swiątkowski Henryk
globu i oddziaływują na cały
ogarnęły już trzecią część
or~z Minister Spraw ZagraniczBudowlanych
t.eriałów
__,.
we.1.
świat, pobudzając do w_alki wyzwoleńcrej uciśnione naronych
W drugim punkcie Porządku Tirzedn Ministra Przemysłu
Skrzeszewski Stanisław
dy. Naród polski jest dziś czynnym współuczestnikiem najMini•ter Szkolnictwa Wyt..dziennego pos. Lan~e ·złożył Drzewnego 1 Papierniczego.
potężniejszego ruchu po.5>tępowego w dziejach ludzkich
sze.go
sprawozdanie komisji dla oRapacki Adam
wielkiego ruchu obrońców pokoju, który ·ogiarnia swym zaMinister Transportu Drogosięgiem olbrzymią większość ~udzkości. Naród polski szczyRnsteckł .ran
wego i Lotnk7..ego
ci się· dziś niezłomnym przymierzem i przyjaźnią z narodarządu
Skład
Szta('hi>lsld JerT.I"
Minister Zdrowia
mi wielkiego Związku Radzieckiego i krajów demokracji luPopiel Mleczysław
W ostatnim punkci-e porząd-1 mał od Preze;a Rady Mini- Mini. ter żeglugi
dowej, nigdy w swych dziejach. ojczyzna i:.asza ni-e by~ tak
strów B?les~awa Bieruta pismo Minister _ Szef Urzędu Rady
ku dziennego: powołanie.
jiak dziś potę7..nie i niezawodme sprzym1erzona z naJberMinistrów
du marszałek Dembowski za- następuJąCeJ treści: ·
MlJal Ka.7.łmierz
dziej postępowymi sił.am.i świata, broniącymi nowych zasad
komunikował J?;bie, że otrzypoke>jowego współżycia międzynai;-od?wego, ~zq;erej współ
Ministrów Przemysłu Mięsnego i Mleczar~kiego or<'l7. Pracy
pracy, całkowitego równouprawmema, wzai~nego. poszaW ars z a w a, dnia 21 listopada 1952 r.
i Opieki Społecznej proponuję powołać w trybie art. ?-9 ui:;t. 2
nowania i braterskiej pDmocy. Dzięki przymierzu i przyDo
Konstytucji Polskiej Fl7.eczypospolitei Ludriw<'i. A7. rlo po<ijaźni z na~·od.ami ZSRR Polska Rzeczp<ispolita ~udowa czuje
Obywatela Mars;;ałka Sejmu
;ecia uchwały przez Radę PańRtwa kierownictwo tvmi minis±ę ni-e tyllm ba.rdziej niż kiedykolwiek v.:bezp1eczona ,P~ed
Polskiej Rzeczypospolitej Lodowej
sterstwami będą sprawować wyznaczeni wiceministrowie.
napaścią imperialistów, neohitlerowców i ich amery~ansk1ch
przedZgodnie z po'vierzonym mi przez Sejm zadani
patronów, ale korzysta z wielkiej, bezinteresowneJ, serdePrezes Rady Ministrów
zeczystawienia wniosków co do składu rządu Polski-ej
cmej pomocy wielkiego Kraju Rad w rozwoju swego. przepoS1politej Ludowej, proponuję następujący skład Rady Mimysłu, swej gospodarki, w przyswajaniu sobie wspamalych
(-) BOLESŁAW BIERUT
Szczególnym, braosiągnięć nauki i fechniki radzieckiej.
nistrów:
pomocy narodów raterskim i niezrównanym wyrazem
Po odczytaniu komunikatów Marszałek Sejmu zarządził
WICEPREZESI RADY l\fiNISTROW:
dzieckich, przepięknym przejawem serdecznej troski wielprze~-v..-~ do godz, 17.
Cyrankiewicz Józef
Wiceprezes Rady Ministrów
kie.go przyjaciela Polski ·- Józefa Stalina - o szybszą rozJDal~ ciąg na str. ~:
budowe .D&SZ~~~~ ~~-).. .s.<lacb.ek.<iPr lV~~ J:i.ady_Iv,tinistr6w. ..-.. . OwarakowsWJVładl'.sław
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Sejm Polskiejlłzeczypospoliłej bldowej
działalności
o trwałą podstawę zaufania narodu
skupionego we Froncie Narodowym
opierać się będzie w

swei

(Dokończenie ze str. 1)
ruchu racjonalizatorów 1 wynalazców, najlepszego wykorzystania urządzeń przemysłowych i nowej techniki;
vvalka z marnotrawstwem surowców, materiałów, paliw
i energii;
dzieli się za polityką'i;da.l«eg!>
Obywatele Posłowie!
walka z brakoróbstwem l o coraz lepszą jakość wytworów
Wlll'O!itu uprzemysłowienia. . po:Jski,
Kłosiewicza
posła
produkcji;
wyokonuKomisja manutowa,
dalszy.eh prn;tępów bud.owaict""J.
rolnicw
szybki wzrost mechanizacji i wytszej techniki
Przeważa.Ją.ca. większość p01Słów
Sejm Pol.sklej Rzeczyp<>spolltej
jąc zlecone Jej przez Sejm zadasoeJallzm;n w mieście 1 :na wso,
twie przez rozwój spółdzielni produkcyjnych i państwowych nia Z!l.P<>7'nala się suzegóh>wo ze Ludowej wybrany w dniu 26 pd- tj. 315 posiada odzna.czenla pań pCJ.litylq prO'W'A,dzącą do prJ:eośrodków maszynowych;
sprawozdaniem z przeblegu wy- dzlern!~a liczy 425 posłów, 173 SIPO stwowe, G posłów je,st odznaczo· kS'Ztaleenla
nagzej ojczyzny 21
umacnianie spójni mię<lzy miastem i wsią;
b()róW oraz sprawdzHa wsZ)"Stkie śr6d nich J.est poeho·dzenla r1>bot- ny·ch najwyil..ozym oozna.cze11iem krajou zacofanego, slli,bego 1 bc-c•
BudowniOTlderem
państwowym,
walka ze spekulacją i wszelkimi pozostałośclami wyzysku materlaly przekazane SejmO'Wt nl-czego, 155 chlopi;klego, & pozoJakim b)llla dawniej
bronnego,
mas pracujących;
prze!l: Państwową Komisję Wybor- stałych 97 wywodzi sl.ę w ogrom- czy-eh P&lski Ludowej, 46 posłów pot!Ji;ka, w kraj żelaza, . betO'D.n l
walka o zwycięskie wykonanie wielldch historycznych czą. W meze<gólrnośd komi<;;ja 11ej w!ęklszoś.cl z lntelLgeneji pra jest odZdla.czonych orderem Srzta.n- stall, kraj przoouJąee:J:J przeZajętych w pn:emyśle dar Praey 1 lub % kla:sy, 16 po- mysłu I ro:lnietwa.
mandatowa sprawdziła. wszystlkle bjącej.
zadań naszego Planu 6-letniego.
Droga, którą kroczyć będzie powołany dziś rząd, będzie J>'t'Ot<>kóły przyjęcia. zgłoszenia Jest 113, vr tym 11'7 przy wars:z:ta- si ów j'lst laureatami na.gród pań
GlO<Sująe za l1s!tą 'Plrontu Na.ropracy. stwowyd1.
przodownl·kÓ'W
ILst kandydatów na po-słów 1 za- taeh będzie drogą
drogą codziennej troski o człowieka pracy,
wyborcy wypowledzlell
d owegn
wyż
pel:ne
posla.da
posłów
136
reprezentowane
posłów
Wśród
stępców oraz wszystkie pro~óly
nieubłaganej walki ze szkodnictwem i wszelką wrogą dziasze wyk~tałcenle, 12 p&slów nie- się za lt0•ntynuow:l!Jl.lean ~lltyki
są podstawowe o~dzlały klasy rokomisji
okręgowy.eh
gl<>SO'Wa.nia
łalnością, będzie drogą stanowcz.ego tępienia bezmyślności
prowad~ą.cej de ro~tn kultury
botniczej, a mianowicie górnicy pełne, St średnie u.koJ\.ezone, Z7
i tępoty, bezduszności i biurokratyzmu, które wciąż jeszcze wyborezych w ilośd 67.
dobro~11
wzrostu
nleukońezon.e średnie, 159 posia- 1 nau'kl, do
meta1%,
hutnicy
posłów,
16
Na p1>1lstawle sprawozdania I
tyle szkód powodują w naszym życiu.
ludzi pracy.
za~resie
w
wykształcenie
da
ko21,
przecllstawionych przl!'ló Państwo lowcy - 23, włókniarze
Prowadzić będziemy nieubłaganą walkę z wszelkimi agenGłosując za listą Frontu NaTolejarze - 14, .chemicy - 7, oo- .szkoly pCJ.dstawoweJ,
turami, które usiłują pod opywać siłę i zwartość naszego wą Koml.sJę Wyborczą materiaPod względem wieku skła.d SeJ- dowe-go wyborcy wn>owledzte.Jl
S.
dowlanl
po1;ty1d
ludowego, ze wszelkimi ekspozyturami wrogich łów, koml.sja mandatowa stwler·
państwa
się następująco: 7 się za ko.ntynnowan!em
2atru.dinlonych w rolni- mu kształtuje
noś~
dzlla, że wybory et.o S e·jmu Polprzyjainl z wl.eł•
ośrodków imperialistycznych: amerykańskich czy watykań
2l niewzruszonej
ukońeeyło 25 lat,
nie
postów
trockistowsko- skiej Rzeczypo,,polltej Ludowej, ctwie wynOIS! 65, w tym 34 ehlo- znajduje się w wieku do 30 lat, kim Zwlą1Jk.iem Radzlecldm 1 kra
skich, winowskich czy wuerenowskich,
lndywLduaJ.nych; 26 człon
w dniu 26 październlika 1952 r. od pów
·
titowskich czy sjonistycznych.
do ł9 lat, 168 o Il Jam! demokra.eJl }ludowej, polltyprodnk>Cyjnych, 112 Uczy od 31
były się we wszystkich 67 okrę ków &półdzlel11I
i l do 50, Sł - o4 51 do 60 i 23 po· kl nleu&tępliwej waJkl o pokój na
Naszym niezawodnym oparciem we wszystkich wysiłkach gach
wybOO'czych w pelln.ej zgod- 5 pracowników POM I PGR.
e umocnieni&
świecie,
całym
wyżej 60 lat.
na tej drodze jest rosnąca wciąż aktywność społeczna milio- ności z K0<nstytuelą Polskiej
Obok posław zostało wY11ra- obozu po'koJn, · demokracji 1 so~
nowych mas pracujących. Coraz powszechniejszy czynny Rzeezypos.poUteJ LufloweJ 1 ordy- W Sejmie znalazła. się szeroka
repr.ezentacJa. inteligencji p.ra.cu- nych lSS zastępców posłów, wśr6d cjalizmu.
udział milionów Polaków w twórczym życiu i rozwoju nanaeją wyborczą do Sejmu.
Jąeej, 11.cząeej 94 posHnv. Wśród
Naród pol!lkl, zJedno.czony we
nich mamy 75 robCJ.tn~ków od war
szego kraju, w umacnianiu naszego państwa, w kształtowa
publicyKomisji nich Jest 30 literatów,
Państwowej
Ani do
niu naszej przyszłości - to największa zdobycz i najpotęż Wyborczej, ani ·do o.kręgowy.eh stów 1 artystów, 19 prMesorów ! sztatn - przodowników pracy, Fronc!e Narodewym watki o poniejsze źródło sił naszego narodu. Masy ludowe coraz licz- komisji wyborezych nie wpłynę ńaU\k()W.CÓW, 20 pra.c&wnikóW m- 62 chłopów I pra.cownlików POM koj.owy :rozwój l o świetlaną przy
szłość naszej oJezyzny kroczy na•
niej skupiają się pod sztandarami walki o całkowite zlikwi- ły skargi lub zażalenia, które iynleryjno-technkznych1 17 na- l PGR.
22 zastępców posłów relm"atuJe przód pOd wodzą swe.go wlelkleg~
dowanie wielowiekowych krzywd społecznych, walki o no- poclodawatyby w wątpliwość pra- uezyclell 1 I lekarzy.
EOLESLAWA BIEpracu- .nau<!2ydeła
wy, lepszy i sprawiedliwy ustrój społeczny, pod sztandara- widłowość aktu wyborczego w 111.· 80 posłów rekrutuje s!ę spośród się z szer.egów IJIJte.JJgeneJI zastęp
RUTA, aby 'Zdecydowanie ofiarjącej. litość kobiet wśród
mi budownictwa socjalistycznego. Rośnie świadomość polity- kimtrnlwiek o>kręgu ezy obwodzie. czlom.ków naczelnych
orga~ów ców posł6'w wynosi 39.
nym wysi~klem I walką reallzoczna milionów Polaków, - dawniej gnębionych i okradanych
państwO<WeJ 1 dzlala.czy
wa6 program Frontu NarodoweWyl>Qry eto Sejmu Pol&kleJ Rze- władzy
wiidoezn~ Bu·
!eosit
Selmu
Skla4
z elementarnych praw obywatelskich.
.go, pro.gram mmocnlenta zjelbloodbyly rad narodowych.
Ludowej
czypMIJo!Itej
stracJą przemian, Ja\kłe aię 4okoWzmaga się coraz bardziej świadomy i czynny udział naj- się w allmooferze ogromnegoo en131 posłów pracuje w kf.er0Wt1iczoneJ ojezyzny, program rooz.kwiszerszych mas w rządzeniu swoim państwem, państwem lu- tuzjazmu I niespotykruneJ dotych- c2:ych organach stronnictw poll- nały u nas 011 chwili 111Stanll'Wle- tu 1 siły Polskiej Rzeczyp0S1Po!.lnla ustroju dean<>U-acjl ludowe•j.
du pracującego. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Lu- czas aktywności.
lla.)szerszych ty=nych, zwt~ków za.w<>dowych, Nie ma w Sejmie pned!Staiwl.ctell teJ Lu·dowej.
ChłDIP
Samopomocy
ZW!ą*11
dowej stała się już niewzruszoną ostoją i natchnieniem warstw narodu.
ltomłsl a.
powytnllł'o
Wobec
obszarnlków 1 kapltaltstów, któZwlą7Jku Młodzte:!:y P0<lwielkiej mobilizacji mas obywateli w ich dążeniu do utrwakt6rzy 'W%lęll s.klej,
Dość obywatell,
rzy zasiadali w sejmach przed· Wtl0$!:
lenia i rozszerzenia zdobyczy ludu pracującego. Bezspornymi u.dział w wyborach wyniosła sklej, Ligi Jtobłet i w łnnydi ma- wn:eśulowycll I kierowa.li nimi,
Wy>Sold Sejm raczy powziąć na.spoleezorganłza-cjaoh
i wspaniałymi przykładami tej mobilizacji jest udział wielo- 15.495.815, tj, 95,03 proc. ogólnej sowycll
wrogiej stępujlt<Cl\ · u-chwałę:
nie ma pr:!!edstawtcleU
milionowych mas naszego narodu w wielkich plebiscytach ilości 11ipra.wnlG'llych do gt~wa nych.
„1) Sejm przy)mnJe do oz:atw1erln·doWi lma>erlaJl9tyczneJ agentu%73 po.łów Jest C?Jłonkamt Pol- ry,którzy
na rzecz sprawy pokoju, w szerokiej, powszechnej niemal nia.
snintO<l!H!<J dzają.ceJ wiadomokl &prawoz,daw
choć
Cyfry te są wy1Jsze Gd osiągnię skiej · Zle11noczonej Pairtll Robot- mnlejiszoki znale:!:ll llię ~ w nl.e Państwowej Komis.Il Wy'bordyskusji ogólnonarodowej nad Konstytucją, wreszcie
czeJ z wyboll'ÓW do Sejmu Poltych kledy'ltołwłelll: prsed tym w nicze~, 90 naleły do Zjednoczone- popreednlm Sejmie.
potężnym swą niezrównaną wymową wyniku wyborów do
go Strllłtnlctwa Ludowego, 25 do
NO'Woobra.ny Sejm, nowoobranl skiej RzeczYJ>ospołiteJ LudO'Wej •W
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na platformie wyboraeh sejmowych w P~.
Dem.okra tycznego, po„lowie, to krew z krwi 1 koi!~ dniu 21 patdzlernf.ka 1952 r„
NI gdy przed tym 1łl1tzla.t wyb or- stronntctw&
Frontu Narodowego. W tym powszechnym wzroście aktywTO
polskiego,
z kości. ~udu
2) na podstawie art. 75 n!Ptawy
eó.w w wy'boraCh do Sejmu nie bMJPartYJ!nY'Ch Jest :n pos<Iów.
zdolności mobilizacyjnej mas,
ności społecznej, w rosnącej
.z dnia 1 elerpnla 195% r. - łlll'dy
w pogłębiającej się jedności narodu - tkwi niezwyciężona był tak powszechny Jak w tych n~e pe.stów członków PZPR PRZE'DSTAWICIELJ!l TYCH, CO nacja
Pe>lwyboreza do SeJmn
ŻYWIĄ I BRO·
wyrazem prz<>duJąceJ roll PRODUKUJĄ,
Jest
wybora<:h.
siła naszego ustroju, siła naszego państwa ludowego. Coraz
LudoweJ
REPRE- siklej Rze-czypospoliteJ
NIĄ, TO ,PRAWDZIWI
Wybory przyniosły 7ldecydowa- tej pa.rill, świadczy zarazem ona
liczniejsze miliony obywateli naszego kraju łączą się w dą
fe cały naród skupiony ZENTANCI NARODU POLS.K.m· - Sejm stiwlerdza watność wyne I bezapclacy.tne zwydęstwo 11- o tym
żeniu do budowy coraz bardziej dostatniego, kulturalnego,
borów· do Sejmu Polskiej RZe-c?.Y·
Na.rodowym widzi w GO.
Fr:i.n,cle
we
ścle Frontu Narodowe&"!, na któpełnego godności i dumy życia człowieka pracy w naszej
Ludowej w dniu 21
;pospollt.eJ
pogłębiatrle

W.

Przemówienie

w

umiłowanej ojczyźnie.
Pogłębiać tę rosnącą jedność l aktywność milionów Polaków, umacniać ze wszech miar ich czynny i świadomy
współudział w budowie nowego życia - oto wielkie l naczelne zadanie polityczne wyłonionego dziś przez Sejm rządu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z potężnych 1 niewyczerpanych ttódeł rosnącej energii społecznej mas rząd ten
czerpać będzie siły
Pragnę zapewnić

w swej codziennej pracy.

Was, Obywatele Posłowie, że powołany
przez Was rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czynić
wszystko aby nie zawieść Waszego zaufania, aby
będzie
narodu. Wspólnie
oprzeć swoją pracę na pc>parclu całego
z milionami robotników i chłopów pracujących, w oparciu
o rosnącą aktywność tych mas, o współudział w życiu naszego państwa milionów mężczyzn i kobiet, w oparciu o
wspaniały entuzjazm twórczy milionów młodych budowniczych Polski Ludowej, w oparciu o pogłębiającą się wciąż
czynić bę
jedność moralno-polityczną naszego narodu dziemy wszystko, aby wytrwałą, ol!arną pracą dla. ojczyzny
wspólnym porywem.
budować
umacniać wciąż jej &iły,
naszych gorących dla niej uczuć 1 codziennego dla niej wyszczęśde l wielkość Polskiej Rzeczypospolitej Lusiłku . ,;. , ,
dowej (długotrwale burzliwe oklaski).
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PolskleJ Zjednoczonej Partii Ro-.
ozoławll isllę, której
botntczeJ
zawdzięcza swe
przewodnictwu
dotychczasowe hJstoryczne osiąg
nięcia 1 kt6r& lderuJ·e Jego walką o zbudowante socjalizmu, o
szezęśl!wą przyszło§I! ojczyzny.
znaczna llołć posłów do se'Jmu
to luilzle, którzy prze·byll pdną
ofiarnej, bo·haterskl-ej wa.Lkl 1
zmagail dil'ogę o wład.zę robotników 1 chłopów, brali a~tywny udział 1 kierowali w rewolu.cyj;nych
wałkaeh pąłskleJ kl\l"Y robotniczej, w walkach chlopsildeh, z
caratem, z polską buTtuazlą 1 sanacją, z okupantecm hitlerowskim
- prze'll ea.rsk!e więzienia 1 kazamaty prze.szło s, w walce s polską burtnazJą 1 sanacją brało udział 2H, było więzionych w wlę
zienia.eh 1 o·boza.ch sa.nacll 8%, w
podzf.emneJ walce 1 ruchu oporu
z hitlerowskim okupantem brało
PTZez obozy
udział 170 s tego
koncentra~yJne 1 kaźnie geStapo
przeszło 65, - i l posłów przeszło
bojowy szlak I 1 n arm!! Wojska
Polskiego. zua.cma czę~ć postów
wyrosła. ju:!; na dzi~łaczy w warunkach Polski Ludowe!.
do
Po raz drugi w wyborach
Sejmu wzlę!\ udział żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, stoJące
go cznJ;nle na straży niepodległo
ści naszej Indowej ojczyzny ł bez
pleezeństwa JeJ granie.
W M<lad Sejmu wybrana została grupa pn:ecllstawlclell l dowódców Wojska Polskiego na czele z
War·
synem- robotniczego ludu
BOHATEREM STALIN~zawy,
GRADU - MARSZALKIEM KONROKOSSOWSKIM
STANTYill
(burzliwe oklask!).
nośf kobiet wybranych do Sejmu wyn1>sl 74. W skład poprzedniego Sejmu wchOdzllo !6 koble-t.
Jak widać z tych Uezb Ilość ltoprawie
wzrosła
blet posłanek
3-krotnle. Wzrost ten Jest odbl·
ciem znacznego I stałego zwlęlt
s7.ania sił) aktyWn<>ścl kobiet w
naszym tyciu po!ltycznym, pa1ispolecmiym, zawodostwowym,
wym 1 kulturalnym.
.Jest on wyrazem realizacji zaKonstytuejl
-rwarant.owanego w
fot.. CAF Dąbrowleck.l i;:6wnou,pr~wnienla kobiet.. ' .

15.459.849 głMów, tJ.
rą oddano
99,8 proc. og61neJ llokl wainych
glo.sów W ten sposób wybory do
Se)lniu stały się potężną manlfestacJą Jec!;nośc.1 na.rodu, skupionego wo,kól programu Frontu Narodowego, !ednoścl. Ja.klej nie onairód polSkl na. )>rT..esiągnął
strzenl całej mtnloneJ s'\Vej hlstorll.
Wyniki wyborów §wiadczą o
tym, ~e uodzony z tych wyborów najwyższy organ władzy pań
stwow.eJ - Sejm Polskiej Rzeezy.
pospolitej LudoweJ, będzie Qę opierał w swej działalności o najtrwalszą podstawę, o :zaufanie całego narodu, skupionego w szeregach Frontu Narl>llo·wego wokół swego wtelklego 1 umiłowa
nego pn:ywód.cy 1 nauezyelela pierwszego budO'Wnlczego Polski
Lu11oweJ Bolesława Bieruta (burzliwe 1 długotrwałe oklasBci).

11.rof, Jan Dembowski.

U._.

Droga rozwoJ!l'Wa wielu z nich
to normalna w na.szym 'ltlltroJu
droga awansu społeczne.ro, !koga
PO<llsoe Lu,stoją.ca otw·orem w
doweJ dla wszystkich lu.dz:l }lil'a.CJ'.
Obywatel& Po-słowie!
Wyni·kł wyborów do Sejmu dowiodły, ~e naród po-19kl jednomyślnie wypowiedział się za programem Frootu Na.rodowego.
W akcie wyborczym. Ja.'k w
zwle!l'dadle ukazało się prawdziwe obli.cze narodu, Ujrzeliśmy
szereg! Indu polslklego_
zwarte
kt6ry wys&ko niesie IS2ltandar wo!
noścl l pokoju, iszta.ndar nle.zawlsłoficl l suwerennokł narodowej.
Głosując na kandy4at6w Frontu
Narodowego wYborcy wypowie-

1952 r. we wszystkich okręga.ch wYbON:eych 1 obwodach głO<Sowa·n!a,
3) na. podstawie art, 16 ust. %
PolSklej Jtze-c~·po
KonstytueJI
Ludowej Sejm stwleTSPOlllteJ
dza waźno§ć wyboru wszystkkh
posłów I zastępeów posl6w w wy
Rzeborach do Sejmu Polskiej
ezyposPollteJ Ludowej, wymlenio
nych w e>bwlema:en!n Pańshvo
wcJ Komisji Wyborczej z dnia zs
w sprawie
pddzlernlka 195% r.
wyników wyb~:-6w do Sejmu PolRzeezyp~lltej LudowP.J
.skleJ
w dniu 29 października 1952 r.".
Po!Skl nr A-91, poz.
(Monitor
,paźdZ!eml1k&

lł14).

Obrady Sejmu
ze str. 1)

podchwycone p<.T.ez Wszystkich obecnych okrzyki na cześć
Wznawiając obrady po przer- Prezesa Rady Ministrów Bol~
ukochanego
wie obiadowej, marsz.ałelt Dem- sława Bieruta bowski otworzył dy~kusji: nad nauczyciela i przywódcy ludu
wnioskiem Prezesa Rady Mi- polskiego, na cześć Rządu P-1nistrów w sprawie składu rzą- skiej Rzeczypospolitej Ludodu Polskiej Rzeczypospolitej wej.
Marszałek Dembowski prosJ
Ludowej.
W dyskusji przemawiali pas. Prez~a Rady Ministrów '
pos.: Ochab - w imieniu Pol- członków rządu o zajęci~
skiej Z]ednoczonej Partii Ro- miejsc na ławach rządowych.
botnkzej, Ozga Michalski - Gdy członkowie rządu z Prezew l:::.1iemu Zjednoczonego Stron sem Rady Ministrów Bierutern
nictwa Ludowego, Kulczyń- na czele zajmują miejsca, na
w im!cniu Stronnictwa s;ili zrywa się ponownie serski Der.1okratycznego, Horodyński deczna owacja.
- w imieniu posłów katolic- Marszałek udziela następn!e
kich oraz Osmańczyk - bez- głosu Prezesowi Rady Minipartyjny. Wszyscy mówcy za- strów Bolesławowi Bierutowi
deklarowali gorące poparcie (Tekst przemówienia Podaje~
dla zaproponowanego przez my oddzielnie).
Przemówienie Prezesa Rady
Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta sktadu człon- Ministrów było gorąco oklaskiwane. Po zakończeniu przemóków rządu.
w głosowaniu Sejm jedno- wienia wszyscy posłowie wstnmyślną uchwałą powołał rząd ją, długo 1 serdecznie maniPG1sldej Rzeczyposvolitej Lo- testują na cześć Bolesława
dowej w składzie zapropono- Bieruta i rządu Polskiej Rzewanym przez Prezesa Rady czypospolitej Ludowej.
Następne posledzenłe Se!mu
ll'.Unistrów. Ws7;yscy posłowit>
powstają z miejsc. Pnez dłu:i- Polskiej Rzeczypospo!itej · Luoklaski dowej odbędzie si~ w dnJu 22
trwają
chwilę
szą
(Dokończenie

,Z
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O „dwójkach",

„t roJ,.kac h"

•

I

„potoku"

Szybciej rosną domy

Na

historycznym posiedzeniu

niej awansowałem na majstra, dziś jestem majstrem
budowy gmachu dla Prezydium Rady NModowej przy
ul. Swiętokrzyskiej.
Nowe
metody pracy, przenoszone na
Przed rozpoczęciem obrad, w
nasz grunt ze Związku Radzieckiego, zrobiły ze mnie ku!uaraeh sejmowych toczyły
się oływione rozmowy między
nowego człowieka.„
posłami.
Niejedną
z tych
metod
wprowadził już Zawadzki w
Na 2ldJędu: Prezes Rady Miżycie n.a swej budowie.
Nic
ni·strów BOlesław Bierut w
rcnnnawle z przewodniczą
Murarz praea(Ją.cy dawnLeJ w ,,p1l'JedY'ftJkę" wyk0<nywał przy dziwnego, że jego zespół wyUltląda.'liu jednej ce.g'ły 21 odrębnych rnooów. l\lurarz pra.cują.cy
konuje od 140 - 180 proc.
cym Rady PańS>twa. Aleksand:i:.lś ze~polowo, wzorn.i.ąe się na radzlecldeh me!Jo.daeh, wy<Jrn·nuje
normy.
drem ZawMl.zklm i posłem
PNY ułożeniu dwóch cegieł tylko eztery ruehy.
Łódzcy murarze budują nie
Marianem czerwlń~kim.
Przed oczami zgrOl!llad-.oonyeh w k!U'bie raejonaJizaeJI teehnlkl
tylko
systemem
dwójkowym
Z.jednoezenla Bu·downktwa Miejskie·go przewwaJą się obrazy
CAF - fot. Baranowski
Ulmu pt. ,,Ze5poło-we me·tody praey w bud<nvnictwie''.
czy trójkowym, ale podobnie
Dziś budowla.ni łód-zcy
nie patrzą Ju:I: na ten film Jak na no- jak w Związku Radzieckim
wość, gdyż nie ma już w nas'ZYt!D mieście bu·dow'.ll, na któri!J nie
potokowym. Dyrektor I
pra,c()waloby slę wed:ług nowyeh systemów, Ale jeszcze kl~a la·t oddziału ZBM
- Antoni Tom
tem li było lna.eze·J,
czak,
którego
pamiętamy
- Nie wierzyłem - mówi downictwa
Miast i Osiedli jeszcze jak był majstrem na
Władysław
Zawadzki
z ob. Krajewskiego. Tłumaczył budowie szkoły na Stok.ach,
oddz. I ZBM - że murarka nam wtedy, że tak budują w opowiadał
o
za.stosowaniu
zespołowa
jest tak wydajna, Związku Radzieckim, gdzie systemu poto:kowego na budopóki nie zobaczyłem takiej tempo budownktwa jest ol- dowie tuczni w Krogulcu.
murarki w wykonaniu „trój- bnymie. Od tego czasu pra- Robota szła tam jak w
ki" obecnego dyr. departa- cuję tylko zespołowo. Począt
zegarku.
Budowaliśmy
np.
mentu w Ministerstwie Bu- kowo byłem pod.ręcznym, póź
sześć chlewni. Brygada kopaczy kopała fundament, za nią
posuwała
się brygada muraMieszkańcy miast pomagają
rzy, która wykonywała fundamenty, a następnie wznoprzy wyko.okach buraków cukrowych siła
mury. Za nią postępowała brygada cieśli.
Z budowy jednej chlewni prze5uwano się na drugą. Dzięki
temu systemowi pracy, posiadając tylko 75 proc.
wymaganej za·logi, ukończono budowę w terminie zgodnym z
harmonogramem. A kierownik budowy Wójcik otrzymał
tytuł najlepszego kierownika
w ramach całego Zjednoczenia w ·kraju.
-A nasza brygada - mówi młody brunet, technik buHl9tory~
chw'l11\ ..,, czasie
dowlany Antoni Mączkowski
sesji Sejmu Polllklej Rzeczy- jest brygadą młodzieżową.
P09POliteJ Ludowej był moment
Budujemy blok mieszkalny
wyboru Pierwszego Budowprzy ul. Dwernickiego. U nas
1111czego Polski LU·dG"W&j Bow.szystkie brygady współza
lesława Bienta
na Pre"USa
wodniczą między sobą,
przy
Ra.dy Ministrów.
czym
:instruktor,
również
Celem Jak naj.sizybszego przemłodzieżowire,
udziela przez
Na zdjęciu: p11Słowie -&CJ'Jprowadzenia wyiko<p'ków bu.racały eza.> trwania pracy fa:at e wita.Jl\ w3"bór BO<l.esła:wa
wygą
ków cukrnwyeh, Oi)Óźnio·nyeh
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cy. Przy zmniejszonej o 10
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Zygm. 'Wdowlńskl
bierze U•dzial .mł()dzież SP,
szybkim, przewidzi.a,nym W
wotS>ko oraz r<>botnky i praharmonogramie tempie.„
eow·nk~ różnych za,'kładów
Murarze łódzcy na wzór
pra.cy i linstytucji.
swych radzieckich towarzyPrzypadkowo trafiła do na- Na zd,Jęciu: tun~zki te69kleJ
szy z dnia n.a dzień ulepszają
s;:ego krótkofalowego głośnib.rygady SP pomagają w wymetody pracy, podnoszą jazespoły
ka radiodepesza, którą pe;vn.a kopkaeh buraków culkrowych
kość i zwiększają tempo roamerykańska firma, speCJali·
W PGR Leszno.
bót przy budowach socja-1 Obrady SeJmia prawa.d-ifł. J~omy§lnłe ob.rany nt lltallnr1Sko
zująca się w płytach patefoCAF - fot. Motii! jlistycznej Łodzi.
Ma111za.mta SeJmn, prot. Jan Dembowl!lkl, przew~· hlnowych i w magnetofonowych
Wacława Kasprzak
5k.lego Komitetu Obrońc<nr Pokoju.
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Zanotowaliśmy ją
urkow D:al.eży do. na~w radzie zakładowej czy
dosłownie i publikujemy po·
popularme1szych 1 naJpartyjnej organizacji, pisarz
Komisja WspóblaWOdnłetwa
niżej, w formie depeszy obardziej aktywnych pimusi wchodzić w życie ludzi Pracy przy Zarządzie Główtwartej,
bez najmniejszych
sarzy radzieckich.
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kuchennymi schodami. Ina- nym Związku Zawodowego
zmian, niektóre słowa nawet
Mając 18 lat poeta brał
Złe
czej poznajemy cyferblat ze- Włóknian;y po przeanalizowaw brzmieniu fonetycznym:
udział w Rewolucji Paździer•
garów, nie widzimy nato- niu WYDików pracy zespołów
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mister Pinay, Pejrłs. Stop. niczył w Wielkiej Wojnie Oj~
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Das'l:ego starego A jka ( e'a, stą, redaktorem pism „Litie- stała rewolucJ'a kulturalna·. M
.
. . h pisarze podjęli temat robot- PO TA z przę za1n 1 cen
oa 1enkow, przy osiągmęciac
Eisenhowera. dop. r ed.), raturnaja Gazieta" i „Ogo.
niczy
(Garbatow, Gorelik, przęd nej oraz zesp ół maj s tra
które
Wasza
Ekscelencja niok", sekretarzem general- 50 milionów uczących się, nie widzieć braków. Zasadni- Jewdokimow, Rygaczow, Ko- WŁADY SŁA WA LESNIAKA
· dnioprzędn ej
morowo przedstawiła Ja.ko nym Związku Pisarzy Ra- jedna czwarta ZSRR! ·Zycie czy brak, to niski poziom czetow, Bek, Bylinow, Kater- z przędzalni ste
•
siedmiomilowymi ideowo - artystyczny licznych
SAWICKIEJ
- otwonyć cudzysłów
dzieckich
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uczestnikiem skoczyło
la, Granin). Wypełnili lukę
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krokami
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poloz'ył
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DAMA
„orędzie przyjaźni ~o na.roświatowego ruchu pokoju.
·
literaturze
radzieckiej zespół ma s a
A
intensywnego w
In ci k
du francuskiego"
stop,
Z Polską Ludową Surkow ra w stosunku do nowych konieczność
en o,
potrzeb uczyniła za mało. kształcenia
ideologicznego ostatnich lat, ale postacie· bo- FUKSA j z przędza i
za.mknąć cudzyslow gra· zadzierzgnął serdeczne sto- XIX ZJ'azd KPZR w refera- k d
.
k' h 1
d
haterów wypadły schema- przędne.
tuluJemy serdecznie, stary sunki dwa lata temu, odwiea r pisars ic
po nosze- tycznie.
W ZPB Im. J. STALINA WITOLDA
oszuście
i oferujemy· na dzając kolegów po piórze. cie Malenkowa, w wystąpie- nia jakości formy, majsterz
błędnej
teorii
braku
zespół
maj stra
.
·
u ltrak onk urencyJnych
wa- Obecnie po raz drugi znalazł niach Fadiejewa i innych dał stwa.
konfliktów w społeczeństwie WENTLA z· prz ędzaIni śr e d mo
runkach Inne zleżałe prze- się w Wafszawie, w środowi- krytyczną, szczerze bolszeTrzeba umieć rozeznawać radzieckim pochodzi także przędnej Zakładu „B".
• -' · Ajka. stop. M ogą sku literackim, by opowie- wicką ocenę zdobyczy i bra- 81·ę w gąszczu wyd arze n.
· · ko
W ZPB im. F • DZIE...
~N mow.ema
niemoc dramaturgów i satyn.L<i
„_. iń s t wa dzieć o stanie i zadaniach li- ków literatury. radzieckiej, m·eez na J'est busol a - nauka- ryków,
b yc' z w-es
""' nego _..ee
którzy nie dają pel- SKIEGO-zespól ma j s t ra HIE pełne Jąkania, łez i śliny, teratury w świetle XIX Zjaz- wytyczył nowe drogi.
marksizmu-leninizmu. Pisa- n.okrwistej produkcji. Odbija RONIMA KAŻMIERCZAKA z
stop, które Wasza Eksce- du WKP(b).
Zdaniem Surkowa literatu- rze w, teren! I - pisarze do się to również w pewnej przędzalni średnioprzędnej olencja mogłaby z powoNa mównicy wśród długo- ra radziecka jest najbardziej nauki marksizmu! Dopiero te mierze na twórczości poetyc- raz zespół majstra HIERONIdzeniem nadać jako orędzie trwałych oklasków zjawia się narodową literaturą świata. połączone studia mogą dać kiej i filmowej.
MA KAWECKIEGO z przędza.I
numer dwa do - otworzyć człowiek prawie średniego Realizuje w pełni postulat dobrą książkę, mogą być poZjazd po bolszewicku wy- ni odpadkowej.
oudzysłów - „narodu fra.n- wzrostu, o włosach już przy- Lenina („Organizacja par- mocne talentowi.
krył przyczyny niedomagań
W ZPB im. REWOLUCJI
cuskiego''. Stop, za.mknąć prószonych siwizną, lecz zza tyjna a literatura partyjna" · Jak ująć temat? Jak przed- w sztuce, przekreślił falszy- 1905 roku - zespół majstra
cudzYsłów.
okularów błyszczą młodzień- 1905 r.) powiązaRia się pisa- stawiać bohatera pozytyw- we teoryjki, hamujące roz- WŁADYSŁAWA · DISTLERA
Gdyby Ekscelencja
n~e cze niezmęczone oczy. Sur- rza z życiem wielomiliono- nego? Surkow zwrócił uwagę, wój twórczy i wezwał arty- z przędzalni średnioprzędnej.
miał dolarów, stop, nic me kow mówi. Mimo głuchego wych mas. Pisarze radzieccy że niekiedy dzieło obfituje stów do stworzenia dzieł,
W ZPB w PABIANICACH
szkodzi; stop. Przyjmiemy tonu głosu wystąpienie jest ukazali gigantyczną walkę w znajomość życia i autoro- godnych wielkiej stalinow- - zespół majstra STANISŁA
W za.mia.n stare przemówieznakomite w formie. Sformu- ludu 0 władzę, o zbudowanie wi nie brak politycznego wy- skiej epoki realizacji komu- WA PRZYBYLSKIEGO z przę
nia Waszej Ekscelencji z łowania zrozumiałe,
jasne nowego ustroju. W myśl kształcenia, a jednak powieść nizmu.
dzalni średnio-przędnej.
okresu Vichy jako radcy i dowcipne. Oszczędna gesty- wskazań Stalina potrafili wypada słabo, bohater rusza
Sprawiedliwa krytyka W ZPB w OZORKOWIE nieodżałowanego
Petaln'a. kulacja wspiera myśl ~awar- przedstawić pracę jako spra- się szablonowo. Zawiniły tu zakończył Surkow rodzi zespół majstra JOZEFA MIStop. Dla nas wielka war- tą w słowach. Ale przede wę honoru, sławy i dumy, błędne teorie, które rozgro- u
prawdziwych
twórców CHAŁOWSKIEGO z przędzal
tość nie tY.lko archiwalna.
wszystkim
za
krasomów- zdołali nadać książce olbrzy- roił XIX Zjazd. A więc: teo- ambicję i zapał. Zjazd po- ni odpadkowej,
Stop. Z należnym szacun- stwem znakomitego 'p oety mie w skali światowej rewo- ria rzekomego braku kon- może i nam, i literaturze bratW ZPJG im. WROBLEWkiem
czuje się wielką dynamikę lucyjne wychowawcze zna- fliktów w społeczeństwie ra- nich narodów do stworzenia SKIEGO-zespół majstra MANorth Atlantic Bluff ideową. To nasyca formę czenie.
dzieckim, walki tylko między dzieł jeszcze lepszych, jesz- RIANA
CICHORSKIEGO z
Organisa.tion Ltd*)
przemow1enia żarliwością i
Pisarze radzieccy byli do- dobrym a lepszym, idealne- cze bardziej
znakomitych przędzalni średnioprzędnej,
Depeszę odnotował gorącą namiętnością bolsze- boszami, którzy szli zawsze go wyobrażenia (upiększania) aniżeli te, którymi słusznie
Wszystkim wYTóżnionym zeSŁA W
wickiej epoki. Surkow mówi w pierwszym szeregu. Ale życia.
szczyci się już literatura ra- społom majsterskim przyZDano
o rzeczach wielkich, ale mó- szereg z roku na rok biegł
Pisarz musi pisać prawdę dziecka dzieł prawdziwie\nagrody pieniężne w wysoko"l Pótnoono-atlantyclka org.anlwi prosto i serdecznie, trafia- do natarcia. żyjąc w epoce i oddawać toczącą się w ży- wielkich na miarę najwięk- icl po 5,000 zL na każdy zezacja bluffu, EOPÓłka z OITT"aniczo- jąc do serc i umysłów słu- szturmu pisarze
radzieccy ciu walkę. Nie może ograni- szei w dzieiach epoki.
spół.
ną od,i:>owiedzlaln~cia !Ltd-Llmi. ._ chaczy.
„ "Podnieśli wielkość -· swoich czać si~ do · Wywiadów np•. ~ ~RZEGOfZ TIMOFIEJEW
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Przemówienie posła
Oskara Lange
.
w spraw1e

regulaminu

Sejmu

Mówca stwierdza, że regulamin musi być zgodny z du· li s ty cznego d emoh
c em SOCJa
kratyzmu, który przenika całą strukturę ustrojową naszego państwa ludowego. Powinien on ułatw.!ać masom zrozumienie treści I sensu prac
ludowego przedstawicielstwa
oraz ułatwiać im del!lokratyc:mą kontrolę nad pracami

posłów.

·Przemówienie pos. Francis_zka Jóźwiaka-Witolda

oprojekcie ustawy okontroli państwowej
Pos. Jóźwiak stwierdza, że kontrolowanych jednostek. Re 'l zgodą P.rezesa Rady Miniwniesiony pod obrady Sejmu, alizując te zadania kontrola strów lub rzeczowo właś
ze wspólnej inicjatywy Rady państwowa dąży do nieustan- ciwego wiceprezesa, kar dyPaństwa i rządu, projekt u- nego podnoszenia dyscypliny scyplinarnych na tych pra:..
stawy o kontroli państwowej państwowej, gospodarczej i cowników, którzy popuścili się
jest wYTazem zmian, jakie za- finansowej, w szczególności do jaskrawego naruszenia dyscyszły w strukturze organów wdrażania do oszczędnego go- pliny finansowej, lub wprowawładzy państwowej w kierun - spodarowania i umiejętnego dzili w błąd kontrolę państwową.
ku ich ujednolicenia i dalszej wykorzystywania rezerw.
Dzięki usprawnieniom i zaKontrola państwowa nie mo
demokratyzacji.
Podkreślając dalej, że na u- że ograniczać się jednak tyl- kresowi pracy kontrola pańIzbie ko do stwierdzenia uchybień, stwowa w toku wypełniania
stawie o Najwyższej
Kontroli z dnia 9 marca 1949 naruszeń, względnie nadużyć, S"\\'YCh obowiązków poznaje
r. ciążyły jeszcze przeżytki Głównym i podstawowYm ce- kadry poszczególnych instytuburżuazyjne, jak np. to że lem socjalistycznej kontroli cji, ich zalety i wady, ich przy
NIK jest organem ~ rządu jest głęboka analiza stwierdzo datność do danej pracy, ich
niezależnym, mówca wskazu- nych uchybień, ustalenie źró- dojrzałość do kierowania poje, jż wniesiony obecnie pro- deł i przyczyn i.eh istnimia, wierzonymi im jednostkami, a
jekt ustawy ma na celu dal- aby w ten spooób pomóc w u- jednocześnie ujaw.rńa biurosze usprawnienie oraz stworze sprawnieniu działalno,ki kon- kratów, nierobów, nieuków,
brakorobów i sabotażystów,
nie z organu kontroli państwo !rolowanej jednostki.
Mówca podkreśla, że k~n- bądź też braki organizacyjne,
wej integralnej części składoludowego aparatu pa11- trola pańsbwowa ma do spel- wskutek których powstały niewej
nienia odpowiedzialne zadanie domagania.
stwowego.
Na tym wszys.fkim polegają
Kontrola państwowa w pań- wychowania kadr w atmosfestwie ludowym powołana jest rze wysokich wymagań, w po- zadania organów kontroli pańdo operatywnej działalności w . czuciu odpowiedzialności za stwowej w walce 0 terminowe
zakresie ochrony mienia socja- własną pracę i pracę innych. I dokładne realizowanie uDla kieroWników instytucji chwał rządu, w walce z bezlistycznego, do walki z nadukontrola troskim i formalnym stosunprzeds:iębiorstw
życiami, walki o poleP-Szenie i
pracy aparatu państwowego, o państwowa winna być dodat- kiem do ustaw państwowych,
Mówca stwierdza, że projekt
wzmocnienie nadzoru ze szcze- kowYm czujnym okiem ujawgólnym naciskiem na kontrolę niającym braki w pracy i źró- referowanej ustawy stwarza
wszelkie możliwości uczyniewykonania uchwał rządu. Cho dla tych braków.
Poważnym instrumentem wy nia z naszej kontroli pa1'lstwodzi o ciągłe podnoszenie dyscypliny państwowej, gospo- chowawczym w rękach mini- wej wzorowej, socjalistycznej
ustaw,
wykonania
darczej i finansowej, aby w stra kontroli są przepisy pro- kontroli
ten sposób przyczynić się do jektu ustawy, nadające mu u- wytycznych i uchwał rządu i
zwycięstwa naszego budow- prawnienia do stosowania za part.ii:
'
nictwa socjalistycznego.
Tak podjęta rola kontroli
111
paóstwowej - czyni kontrolę .
U
.
częścią składową wielostronnych funkcji zarządu państwo
•
wego, która nie może pozosta-'wać w izolacji od aparatu kiezarządzającego
rowniczego

Skład osobowy
stałych komisJi poselskich
zef Kleszczytu;:ld, Antoni X~
dkl, Antoni Ku~igowski, Stani9ław Łapot, Konst11nty Łubie6skl,.
p~.
1tom~3.ll
Pn:ewc•dntczący
NahajoW!lk.i. J'ózef Ozga
Paweł
Jerzy J·C>Clłowskl, za.stęP'ca prze- Mkha!slki, Edmund PmJczó?kowwodnioc~cega komi<'!\11 pM. Antoni skl, Stan~aw Stachacz, Il.llchalilla
Kullgowsiki, zastępca. przewomit- Tatarltówna-Majkow31ta.
komii;Jl POii. Wa.claw
~zą;cego
Sehayer.
SKŁAD KOM!l!łJI
CzłonlcO'Wle lkombJl Ms. pas. :
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Celina Budzyńska, Bernat'<i Bugdot, J'óze! Chaba, Kazimierz Dulkoan!&Jl pos.
Przewodnlczący
Horodyń·ski, Staru„law KU:l~ńi!!1kl, .za.i:t~pca
bow•siki, Domi·nlk
Stefan Kalinowski, Adolf Kita, prze'\vo.d.nlc~cero komlsjl !rl>S.
Henryk Korotyński, J'arr;y Mo- e>stap l>łuskl.
raw1ski, Lucjan Motyka, Ali.cda
pos. pos..:
Członlto'Wle koanlisjl
Muslalowa, E-dmund Osmańczyk, Antoni Bigus, Irena Domańi;.ka,
Wito.id Aleksander J'USZkiewkz, Anton'
Ale!{sander Rozmiarek,
P iotr Korzyokl, WładySław Matwtn, J'óSpychalsl'.d,
Władysław
J'e.n ref OlsrzeW!ik!, Edmund Osmań
Jan St.elma·ch,
Sw!~mk.
StaniSzkop, Tadeusz Toczek,
J'cl:ZY'!~. J'Ć'Zef Ozga Michalski,
staw Waifl, Zofia WasLI'kowska,
rzy Putrament, W'łodz!m~en: ReGrzegorz
Wieczorek,
Tadeusz
czek, Miea:y-sław WągrowDki, J'a·n
WoJciechowSlki.
Karol Wencie, A.-idrztj _Wojt.k<>wKOMISJI SPRAW
USTAWODAWCZYCH

SKŁAD

Nowe oblicze Sejmu przejawia się w strukturz.e jego
organów. Kierownictwo prac
Sejmu spocz;i.wa w rękach,
działającego na zasadzie kolegialności, prezydium, składającego się z marszałka i
SKŁAD KOMISJI BUDZETOWEJ
o.-ganem
wicemarszal:ków.
pomocniczym prezydium jest
Prze'Wodnic~y komlsJt pos.
Rada Seniorów, składająca się
e>.s!rnr Lange, za.stęp.ca. przewrntz przedstawicieli wojewódznlczącego 1totni•s!l po,s. Ln„domlr
kich zespołów poselskich. W
staslak, drugi zastęJ;Jca pruw<>dskład zespołu wchodzą wszysnicząee·go ko.mtsJl pos. Jan Rallacy posłowie wybrani na tereno."l\oski.
nie danego województwa nieCi:łon.1mwte komlsJl pos. P<lf!.:
zależnie od ich miejsca zaFranciszek
Adamowski,
Leon
mieszkania, pracy zawodowej
Apryas, Witold BiernaWISki, Winwzględnie przynależności parcenty Chabu;ra, Stanisław Cieślak,
tyjnej. Wojewódzkie zespoły
Marian czerwiński, J'an Dumaposelskie wybierają ze swego
nowsiki, Edwaro Gierek., J'u:lian
grona prezydium, składające
EI<>chfeld, Helena J'aworska, Masię z przewodniczącego, jego
rian J'aworn<i, Leon Kasman, J'ózastępcy i sekretarza oraz de~
legują swego ' przedstąwiciela
do Rady Seniorów. Utworze'\Al
nie wojewódzkich zespołów
~V
poselskich stanowi nowość w
formach działalności Sejmu.
Zespoły poselskie tworzą się
D
lY
na podstawie wspólnych zadań pracy, łączących posłów
czechosłowa.ck:e;o
danego województwa. System państwem.
Projekt ustawy stawia na
wojewódzkich zespołów poselPRAGA (PAP). - w CZWARTEK, DNIA 20 BM. ROZPOCZ.\l.
pracę czele kontroli państwowej miPod"Czas op-racowywarua proodźwierciedla
skich
jektu plan.u pięcioletniego i w to
Frontu Narodowego na tere- nistra kontroli państwowej, SIĘ '.PROCES PRZECIWKO KIEROWNICTWU ANTYPA:r:tSTWOwchodzącego w skład rządu, WEGO OSRODKA SPISKOWEGO z RUDOLFEM SLANSKYM NA
ku jeg-0 Tealizae;li, spiskowcy ze
jest wyrazem rządowi podległego i składają- CZELE.
nie Sejmu,
Slanskym na czele, stoooowal! :najwspółpracy posłów, należą- cego rządowi sprawozdania,
rozmaitsze metody sabotażu w
Na ł1rwle oSkarł.onych zasiedli: J tury imperialiści two.nyll w ~
cych do Polskiej Zjednoczonej spostrzeżenia oparte na ważct.rugą celu podważenia wysUków partii
kontroli' i' Ru"1olf Sla.nsky, Beltrk!h Oemtn- nie partii komunlsty07!nej
Partii Robotniczej, do Zjedno- ni'eJ'szych wyn1'l•a~h
.
.
der - b. kierown1.k m1ędzynaro• ~
l na~<>du, zmie·rzająeych do zbuczonego Stronnictwa Lud<>we- przedstawiającego rządowi u- dowego wyd7.ialu sekretariatu KC agenturę, rekrutuJącą się ~&ród dowania socjall2ltnu w Republice
go, do Stronnictwa Demokra- wagi do sprawozdań 0 wyko- KPCZ. Ludwik Fre,łka - b. prze- zdrajoów klasy robotn>czeJ. zna- Czec-he>słowac'kleJ. Planowanie goreferatu gospodarki jąc silę · partii komunistycznej,
wodnicząey
tycznego, jak również posłów naniu budżetu państwa.
tę spoda~e prowadzone bylo w spo
przy"otowywali
narodowej kancelarii prezydenta impArialitd
k
bezpartyJ"nych.
0
~
Ze względu na wyjąt owe republiki, Jó;;et J;'ran.k - b. zasób szkodliwy dla kraju.
Praca posłów odbywać się znaczenie planów w dziedzinie stępca sekretarza genernlłlego KC agenturę Już w okresie republhkl
„ W toku śledztwa ustalono w terenie. rozwoju naszej ekonomiki, KPCz, Vlaidimir Clemen~is - b. przedm<>nachljskiej i, przywiąz.u stwierdza
również
będzie
dalej aikt oskarżenia Polegać ona będzie na przyj- kultury, sztuki i obrony na- ~~~'fe~ ReT~~w- ~~gra_;=~~~ jąc do ni.ej szcze~ólne znaczenie że SlalllSlky aiktywnie podej!l!lowal
mowaniu interesantów, odwie szego kraju kontrola państwo- ster obrony, Karel sva.b - b. wi- w swych planach powojennych, środki, a.by Skr6ci~ tycie prezydzaniu Rad Narodowych, za- wa ma szczególne zadanie w ceminister bez,pieea:eństwa nar<>- umacnlall ją w przeddz.ień ór'u- dem.ta
Klemmta
Repu'bUk! kładów pracy, szkół, ośrod- wykonywaniu kontroli nad re- do.wego, Artur London, b. wice- glej wojny światowej".
ni'ka z aktu osknr:t.e."'lia GottwnJ.da.
J"ak
mmister spraw zagranl~n.y·ch,
•
wy
ków zdrowia, gromad wiej- alizacją narod<>wych planów vavro HaJdu - b. wtcemm1ster
W tym ~elu dobierał an dla nle
Ev:ten wywiady tmperialisityczne przy- go leka·I'ZY ze ŚT<><Iow.!Gka wrogo.eh
zagranicznych,
spra\v
skich przejawi się w wystą- gospodarczych.
działalności
wrogiej
do
ciągnęły
handlu
wicemj,nister
b.
Loebi
mimo
te
podkreśla,
Mówca
·
f
, ormu3ących lud. · h m
h
d
zagrani.cznego, Rudolt Margo!Ls elementów o podejrzanej przep1emac
ność o polityce władzy ludo- różnych przeżytków i nalecia- b, wiceminister handlu ugranicz przeciwko naro owi czec os1owa- szłclcl i nawiązał z nimi ścisłe
wej i w składaniu sprawoz- łoścl nasza kontrola państwo~ neg-0, Otto Fi9Chl - b. wicemin!- cklemu Evżen Loebla, Otto Slln- kontakty zamierzają<: wykorzywa od pierwszych dni swego ster finansów, otto Slin.g - b. ga, Ludwika FreJke, vavro Hajstać ich dla swych przest~ych
dania z działalności w SeJ"mie.
du, An<lre Simon{! i Hme osoby, planów".
~
w spo- sek re t ar :t komitetu okręgowe"'o
Powstania różniła sio
KPCz w Brnie oraz Ailldre Slmo"
lski "-""
oł
Z
troc'kispośród
się
rekrutujące
Pra„Rudego
redaktor
b.
ne
bur
kontroli
od
zasadniczy
e """'ą zwra sób
esp Y pose
Do przygotowań kontrrewolustów, syjonistów i Innych zdrajva".
uwag~ na żuazyjnej.
caly szczególną
cyjnego pt"Zewrotu w CzechosłoObrońcami s urzędu 811 adw<>- ców narodu czechosłowad<iego, wacjl lmperia!J.śct amerylkańscy
Pos. Jóźwiak wskazuje, że
pracę terenowych organów
kontroli kaci: dr w. Bartosz, dr. w. Po- . Na c:z:ele tej zbrodniczej szaj·k i włączyli ta.kże faszystowską ltl1kę
pracownik
władzy państwowej i poma- dobry
w usprawnieniu państwowej winien być wy- szmura, dr I. sztiastny, dr W. s:- złocey1\ców, która mi ała znhz- Tito...
gały im
Republikę
czyć czechosrowacką
chowany w duchu głębokiej nek 1 dr J. RuZli=ka.
pracy.
te
Akt oskar~enla stwierdza,
W sali sądu zna)daJą się !k:mi Lu<lowo-Demo-kratyozną, o !le nie
Pos. Lange omawia następ- więzi z masam!. Ty~ko bowiem
fJPiskowcy zostali irozgro„gdy;
ni zadania i sposób pracy nn.. §c!słe wsp~łdz1alame z masa- przedstawi.ciele ·m as praeull\<!Yeh uda slę to Beneszowi, postawili mieni i wię:<szość z nich !!:Ostała
....~-· m1 pracuJącymi ' z kontrolą oraz dzlen.nl•ka.rze ez~hoołowaecy !mperlaliścl ameryk21\scy Rudo.1komisji będą.;zc:z:ególnych
osadzona w wlęzjeniu, imperialicych dalszym organem po- ~połeczi;ą .rad. narodowych da- I zagra.niem.I. Ode-z;ytany na ple.r- fa Slansky'ego ,który zdemaOO<:o- ści amerykańscy rz:rozumiel!, :te
J~ rę~OJffilę, ~e ~parat _kontro- wszym posle4zenlu 5ą/du akt OSkar wany został jako stary agent bur
mocniczym prac Sejmu.
kierownl'kowi spisku Rudolfowi
h panstwoweJ nigdy me prze- tenia stwierdza, te Rudolf Sla11- źuazji, n,lkczemny zdraj<:a naro- Slansky'emu
. .
.
grozi aresztowa.nle.
SeJm me Jest obowiązany rodzi się w aparat biurokra- sky l je.go W!SPóln!.cy „ja.ko tr04l- du azeełloslowaoltlego.
jak ustalono w totet
Dlatego
imwybrali
przypadkowo
Nie
syJ<>nlsty.ca:tlto"isicy,
kistow9ko
cechojego
pracę
do oosyłania każdego projek- tyczny, że
oni za
tu ustawy czy uchwały do wać będzie głębokie poczucie ni, bur7.uazyjno - nacjcma'11stycznl periat:ści Slansky'ego. P-0<:hodząc ku śledztwa - usilowall
S'lVYCh organów
pośrednictwem
właściwej komisji, ale może odpc-.wiedzialności, ścisła łącz- zdra.J<ey l wrogowie narodu cze- z rodziny bogatego kupca, Slanwywiadu we Frankfurcie njMerozpatrzyć je na posiedzeniu ność z życiem l pracą kon o- ohoslowaeklego, U1StiroJ11 ludo'Wo- sky wkradł się do partii komuninem zorganizować ucteczikę Ruplenarnym. Wszystkie nato- lowanych jednostek i należy- de:mo·kratyeznego I socJallmnu, po stycznej. Na zewnątrz zachowySlansky'ego z Republik!
dolfa
weprzedłożone te zrozumienie swoich obo- zo.staJa,c na służbie lmi)erlalbt6w wat się ja.X komunista, leez
mlast dekrety
czechostow ackiej ".
amerykań:skicll, po.d klerown:c- vrnętrznle eałe swe życie pozo,
Scjmowi do · zatwierdzenia Wiązków.
„w ten spo;sób - stwierdza akt
W myśl projektu ustawy twem wrogleh wywla.dów za- stawał wiernym sługą burżuazji.
bezpośrednio
przesyłan.e są
bezPo wyzwoleniu czeehos!owacji oSkarżenia - dowiedziono
przez prezydium Sejmu do kontrola państwowa obejmuje chodnlch utworzyli a.ntypańrtwo·
spornie, te wszy~cy osl<menl z
organa w-.; oolrodek spl.sk~, podwatall przez Armię Radziecką gdy S·l an- Riudolfem S.Jam;kym na ezele doustawodaw- ministerstwa ł inne
.romisji spraw
naczelne administracji pań- uS1tr6J ludowo-demokraty.czny, u- sky został sekretarzem gene.ral- puścli!l się naJdętszyeh zhro.dnl
czych.
5041jal!:mnu, nym Komun!:stycznej Partii Czebudowę
stwowej, podległe im przedsię trudnlall
r~szerza on swą przeciwko państwu l nar<>dowi„."
Regulamin poświęca osobny biorstwa, urzędy i organizacje szkodzili gospodarce narodowej, chosłowaeJI,
dział wyborowi Rady Państwa go.spo.1arcze. W okresie bttdo- uprawiali szplegostw-0, podwatali aktywiną działalność ol>sadzając
i powołaniu rządu,' powtarza- wy podstaw socjalizmu pod- jedno~ć na.rodu ezecll.oslowa.ckie- kierownlcze sianowisika w partli
jąc odpowiednie przepisy Kon stawowym zadaniem kontroli go 1 e>bronność republiki w -ceł1! 1 apairaeie państwowymi wrogami
państwowej jest czuwanie nad odt'rwanla. JeJ od trwa.lego so·Ju- narodu czecn-oolowackiego,
.
::.Lytucji.
„Po sttumieniu w czechoslowaInny dz.ial ustala porządek ochroną własności społacznej, sz.u l przyjaźni ze zwią:r.klem Ral
go dzleoldm, w celu zlllkwldo·wanla ej! ko.n·trrewolucyjne!?o
. po- przestrzeganiem legalności,
. d , t ry b zwoływarua
- puczu w
l
·
•
oora
0 - w czcehoslowa.cJI usliroju l'l!ldo- lutym l948 r. i po r-0z-omicniu
1
AgencJ· a
MOSK\V A.
i celal
„.
ł · dz'
k zt nosc1
ł rzete
•
.-.. edzeń wnoszenia i rozpa- spodarności,
Związku
w
że
'e,
J
""'da.
TASS
stwierd'za
pa.rtli
reakcyjnych
cratyczuego.
l
wo-.demc.
ia
cie
a
s
o
ca
W
wosci
.,...
o'ed
h
l
t
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l
ś
itp.
ustaw
Lrywania projektów
pt"Zedstawlcielem dalej akt oskarżenia - imperiali- Radzieckim budowany J"est gi
„Głównym
J n
on roil owanyc rostam·
t kc
Mówca podkreśla znaczenie no
1
Wołga
wa
~ amerykańscy postawili przed gantycZl!ly kian:a.ł
i agentury imper1allsty'C1lnej w Cze ś~1
YJ·ne"'
' · z....prze
d {a
t
w myśl którego s e oraz
Prz episu,
chosłowa·c;li po wyzwoleniu Jej swymi czechoslowaoltimi s!ugam', Ural. Kia.nru ten długości 609
„o
apara u a mmisv,·ac
prezydium Sejmu czuwa nad biurokratyzmem, a więc do- przez Airmię Rad.zleoką w 1n; r. że s1anskym na czele, zadanie km b1ec bę<lz,ie od Morza Sta
wykonywaniem przez posłów skonalenie pracy. 8:paratu. pań- - stwierdza dalej a·kt o;;kartenta znl.S>Z'Czen.ia republiki ludowo-de- lingr:adzkiego do rzeki · Ural.
obowiązków poselskich, zwłasz stwowego i adm1mstracyJnego, _ ~ał·a się klika zxkajeów naro- m<>kratycmej drogą kontrrewolu- Zbudowanie tego kanal'U ucza zaś obowiązku zdawania umacnianie jego autorytetu, I du czech<>słowackiego, kierowana cyjnego sp!OO:u wewnątrz partii możliwi nawodnienie 8 milio
przez stazych agentów Zachodu: komun!stycmej i fizycznego usu- nÓ\V hektarów ziem1.
sprawy v.7borcom ·ze swej umacnianie wła~y ~ud~ej.
Prace budow1ane są w pełJednym .z naJwaznieJszych Edwarda Benena, Petra Zenkla, nięcla wodza narodu c:zechoslopracy i z działalności Sejmu.
Go-ttwalda". nym toku. Nowy kanał będzie
Klementa
wacklego,
LauszBohumila
Ripkę,
Huberta
kontrolę
na
nałozonych.
zadań
3est kontrola
W imieniu komisji pos. Lan- państwową
kontakty dwa razy szerszy i sześć razy
Splśowey nawląułl
.
go- mana, J:l!la Szramka i Józefa Letge wnosi o uchwalenie przed- działalności produkcy1nej,
niplego~skle :z: amibasa·d~em ameldłu7.szy od ka1I1ału Woł·ga
łożonego projektu . regulaminu spodarczej, finansowej i orga- tricha.
~. im. Lenina. Za.kr~ pra~
admini$_tr~cyjueJ ~ ;eqi~e .. ~~ . WJ Ja.wnet ann. .u~suinhu.4.WD.J
wraz: z poprawkami komisji. nizacyjno

. 1I· z I1k WI.d ow.sc'
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UStro'J• ludomo • demol:rratncznn
Proces zdrajców narodu
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ski.

SltŁAD 11'.0llDSJil
OSWIATY,

NAUKI I KULTURY

Pruwod~

LeGn

lkOllJl4sJi

])OE'.

zastwca prze
lkomilsji POI. Cze-

Krum1kO<Wśk1,

wo4mlczące:go

Claw Wyceeh.

CZlło.n'kowle lkombJ! ])OS. pos.:
Janina Balcerzak, Franciszek Fledler, Paweł Hoffman, Domin 'k
HorodyńSkl, Jaro!llław Iwasz.'k!ewicz, Władysław J"agumtyn. Stan!Slaw Kaliszewski, Dorota KłuJan Aleksander Król,
szyńs.ka,
Eustachy Kurocz.tco, Jadwiga LekczyńS!ca, Pelagia Lewińska, Stanislaw Mazu<r, Gustaw Morcinek.
Zofia NalltowSka, Kazimierz Wy!ta, Stefan Zólkiewflkl.
SKŁAD

ltOMill.JJ

OBR.OTU TOWAROWEGO
Prze-wodni~

lóa.el

lltClllllJI«

Ozga Mlcha.tsld,

prze'Wodn~2:ą1'ego

p~.

astępca

lit-i.n

pos.

C2!lonkll'Wle komt1sn pos. pos.:
Blenlelk, ?dl!ltołaj Dachow, K'onstanty lJu'bieński, s ·tanisław Ga.brył, Jan Klecha, Józef
Koszutskl, BTonlollaw Marla!, PaAdolf Owczarwe ł Nahajowski,
czyk, J-07.ef. P!Sko:rskl, J"an Sendek, Zofia Slaros, Olga Zwierzyna.
Stańisław

SKŁAD KOMIS.JJ
GOS.PODABKI KOMUNALNEJ

I MiIESZKANIOWE.J
Pl.""ZO'Wo.dlnl~
n~ezącego

lkomlsfl

pa.;.

prze.we('
komlsj:i P<><So Zy&mun

1erry AlbTedlt,

zastępca

AIO$kWa.

Czloukowle lkomb!t pos, pos. :
Drobner, Eugenia Fur
J"ullan lł'orodeck l
man!a•kowa,
J'ózef Kilis, Jadwiga Lew~<a
Juliusz Ma.Jevmld, J'ózef Mllrk<>w
Jan Mrooh~, Irena Piw<>wa·rska
Zygnmnt Skibn!ew5kl, J'erzy Te
liga, Stanisław Totwińsk.l, J"ar
Bolesław

Dobraczyński.

PRACY I ZDROW"IA
PNew t>dniczą.cy 111:oanJsn :po.i:
Pal\•et Wojas, za$tęP;C& ~nc'WO·~
nlcząeego komlsJl P<JS. Marla Ja·
S2lczukowa.
C2lłOill'kO'Wle komlsJt pos. pos.
J'ó:z:ef Dechnfill:, Adam Dol!ńslc
Bole,,.taw Fietko, Zygmunt Krzy
Stan1
wańSkl, Jan Franiltowsk!,
Na
sław Nowocień, Władysław
wadufu..~i, Piotr Pacosz, Eugen'
Pragerowa, Jadwiga Prawdzl<:o
Iren ·
wa, stan~sław Sadow.siki,
Tł)ffi'='ZYk
Zofia
Sztachelska,
Walenty Titkow.

Nowy gigantyczny kanar
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:ciemnych będzi€ 8 razy wi<>k
"
szy niż ppv
-„ budowie „Wołgodoostroju".
Na tra~i'e kanału pracować
będzie 17 gigantycznych kokilkaset
po.irek kroczących,
?Tu"liejszych koparek, ko"PM"ek
elektrycznych, dźwigów, setki traktorów, samochodów iid.
kroczą
koparek
Kilka
cych przybyło już na teren bu
dowy i rozpoczęto ich montaż.
Kana~ Wołgia dłu
,} · Ural•· będzie
go
że~1O"'_NllY na ~3 ęJ S):Y_eJ

jci.J

•

Akcja skupu

A. Barsilio

Pobożni

Nieznaczna

poprawa

w skupie
ziemniaków

Proporce ZG ZMP

eksporterzy niewolników

wl<>Skiego parlamentu,
mfosięey kończy się kadencja
partia klerykalna. W tej chwilll
sprawowała
rządy
Partia
Włoehy są więc w ok.resle pełnef kamipanij wybor.czej.
kleryikaJna przez ten cały cza.s rozpaczliwie poszukuje sp01S0bu
utrzymania władzy_ którą dala jej w ro.ku 1948 ja.lW'.la ln.terwencja USA i Waitykanu w sprawy wewnętrzne Włoch. W ciĄglll bo-

Za iktlka
w lkt6rym

dla przodujących załóg młodzieżowych

nie. Prosimy rząd o pozwooenie
powrotu do krajłll, gdyż wolluny
we Włoszech
być ber.roboitnymi
nit · pltttiewlcranyml prze"' wszyst
kich więźniami w Australli".
N astępuj.e st.o podpisów.
W ten sIJ()Sób runął hani~bnie jeszcr,e jeden fałszy
wy mit, w który przystrajał
silę rząd de Gaspedego.
na to :klerykałowie?
Cóż
Och, ci mają miedziane oblicza i w dalszym ciągu wyszuk:uj ą nowe kłamstwa i wy
myślają coraz to inne, rozpaczliwe wykręty, by utrzymać
się przy władzy.
wykręty,
kłamsitwa,
Ich
drobne oszustwia czy wielkie
łajdactwa z pewnością ~e
przyczynią się do odzy.skarua
z powrotem tych miliQnów
głosów, które utracili w c~ą
gu pięciu l:at ban.~ruck1ch
rządów nad Włochami.
------------

.Jam.
Wczoraj sala świetlicy Zalkiła-1 ZPB im. MarchleW'!iklego
Bawelnfanego Ka<:Zmarka o sklerowa·n.le go do
Pnremysłu
F. Dz:ierżyńskiego w Łodz:i pracy na najtruónlejGzych odclnim.

dów

za.pernlta się po brzegi, młodzieżą kach walki o plan w przemyśl&
pn:ybyłą na uroczy.stość wręc:z:e- metalowym.
---""
nia pt·oporców przechodnich dla

Faszystowski proJ·
Pinay'a

wiem czterech lat swych opła.kanyeh rzą·dów k.Ierykalowie &traekł
przodujących załóg młodzierocili co najmniej Jedną trzedą głosów swych dawnych wyborców.
wych w przemyśle bawełnianym.
Ale Ich Zia passa je<S7lCze się nie skończyła, gdy1: nie ma tygodnia,
aby jakiś nc.wy skandal. nie postawił w klopotallwej_ sytuac·J! bą1!ź
- w trzedm kwa.rtale w pne- rządu
pie~ze
bawełnianym
myśd.e
partii chade·Ck.iej, bądź t~ lud z.I, którzy Ją reprezentv.Ją.
PARYZ. Prasa francuska do
zajęła mło-dziet ZPB im.
mle.j>sce
Jednym z na•jbatdziej kom- be"Lt>ie.eznym ukryciu, gr<ęadzą
zdo\>ywaJąc po nosi, że ministrowie Bruno I
Dziedyńskiego
promituJ'ących d1a rż"dU wy- pieniądze, '.ktare przynosi Im ta
krew I te zbrodn[.e. Wypowl:llda"
raz drugi proporzec: pru-cho4nl Ma.rtinaud-Deplat przedstawiJ"akiA
a·~rzen',
~~" ostatru·o, my walikę tym ezakalom i c~je
" za~~i-..
~
Zebrani na saU ok!as1kami na- li członkom rządu opracowany
my s·ię związani z narodem vleit
je.st skandal z emigracją.
przez nich projekt ustawy o
namsklm, wlooikim, francU1Sklm,
cent.
gradzają zwycięską młodzież.
zwalnianiu z urzędów i fabryk
Wzorem burżuazji innych ze wszystlklml damokratami świa
W obOwiązkowych dostaPrzemyisłu nawel· państwowych pracowników na
Zakłady
wach bydła województwo prze krajów włooka klasa rządząca ta''.
nfanego im. Ma.rchle'WISklego u leżących do partit komunisły
rozwią
usiłowała
kroczyło w dniu 20 listopada zawsze
mle~ otn:Y- czneJ lub organizacji uznanych
zajęcie drugiego
br. plan dzienny 0 68,6 proc., zać problem „przelud~eni.a"
:poro'PO.r'Zec zarz;\dJu przez nąd za komunistyczne.
muJą. drug!
za§ pow. łęczycki osiągnął ~och drog~ „eks~rtu , lecz
Głównego, który do tej pory poProjekt tej ustawy m:ał być
~
362,% proc. Jedynie dwa powia me produktow rolmczyc_h czy
sia.dały ZPB Im. Stal!111a oddział rozpatrywany
na środoWYm
ty: Łowicz - 69,9 proc. i Brze- .przemysłowych ale ludzi, rąk
„C". Na t.Mlecim mleJttu uplaso- posiedzeniu francuskiej rady
ucichło jeszcze echo
Nie
ziny - 90,5 J»"OC. nie uzyska- do pracy.
wały się zakłady Im. 1 MaJa.
listu z Vietnamu, kiedy wyministrów.
ły limitów dziennych.
P ·ekt zmierza do wprowabuchła nowa „bomba" w Auprezydialnego pod:OO stołu
Szkoły
chodzą delegacje zakła~w Dzier- dzenia do ustawodawstwa fran
* * *
stralii. Australia jest jednym
pisze „Ce Soir" W dostawach ziemniaków
z tych krajów, które propażyfulkiego· 1 Mairchlewmclego, ·któ- cuskiego widzimy nieznaczną poprawę.
re otrzymują zdobyte proporce• . za-sady dyskryminacji polity•
nazywał.a
rządowa
ganda
cznej; sprzeczn.,ej zarówno z
W dniu 19 listopada br. plan
Rząd de Ga.sperioego nie jeszcze do wczoraj ,,rajem na
- Będz.le:my się staTać, aby pro konstytucją jak i pragmatyką
dzienny województwo jako ca zerwał oczywiście z tą trady- ziemi" dla emigrantów. EmiW niedzielę 23 listopadą porce te stały się nas'Zą włas.no- służbową pracowników pań
porządy zaj- grujcie do Australii łość wykonało w 33 proc. a je- cją i jeżeli inne
ści ą na zawsze - zapewniły de- stwowYch.
~ godz. 11 odbędzie się w
rząd
dyny powiat radOmszczański mowały raczej bierną posta- wt.ar.z.al ojcoW1Sk:i
legacje dwóch Przodujących zaświetlicy Miejskiego KoDziennik wskazuje, że proprzekroczył dzienny limit o 28 wę pozwalając Włochom wy- tam wasza praca zagwaranjekt rządowy jest naśladownic
mltetu PZPR w Tomasza- kładów.
proc. Najgorzej skupywały I-ar jeżdżać, by nie umarli z gło- towana jest . przez kontrakt,
Burzą o'klasków pnyJęła ze- twem ustawodawstwa amerywie narada szkoleni-Owa.
tofle Skierniewice - 3,2 proc. du, to rząd obecny sam wzy- który zawarliśmy z rz4dem
•____________________ brana młodziet prośbę ślusana kańskiego,
a. Piotrków w ogóle Ich nie wał ludność do emigrowania, australijskim.
Można sobie wyobrazić obu
kupował.
zakłada specjalne szkoły dla
szkołach rzenie opinii publicµ1ej i zmie
·W
Plan listopadowy woj. wY- emigrantów.
obserwałor1"um
finansowanych przez szanie rządu, kie<ly ·przed kilkonałp w 29,9 proc. a powiat tych
pl.an' Marshalla, prowadzi się ku dniami w prasie pojawiła
48,9 woc,
siera~zki Plan roczny woj. łódzkie wy propagandę emigracyjną, aby się wiadomość o zajściach mię
konało w 65,2 proc. zaś p0w. wypędzić jak najwięcej ludzi dzy emigrantami włosk:lmi, a
granice Włoch. Pra~- po~icją .australijską. Rz~ wło
łowicki, który przoduje w te- poza
spcsob ski usiłował zbaga.te~ować
„ojcowski"
dziwie
renie - 83,3 proc.
rozwiązania problemu 2 ml- te fakty i w ~!--o7:tmµen~u z
ich rządem au.straliJskim stwolionów bezrobotnych
* •. *
dochód z eksploatacji
te rozpocznq
Dziewczęta
Ich pradziadowie handlorzyl nową wersję, według
rodzin!.
, . której z.ajścia te miały być wali niewolnikami, urządzali niebawem „działalno§ć" w „good-time girls" wyniesie
.
W planowym skupie zboża
funtóio
1.000.000
przez „ele- polowania na Murzynów bocznych uliczkach Mavfair, okrągłe
większos~ .wt'ganirowane
tło dnia 19 listopada br. woje- Na , 1ncz~cie,
sprzedawaLi Paddington i Westminsteru, szterLingów z uwagi na liczafrykańskich i
'Wództwo łódzkie w planie ro- Włochow .rue z~ca uwagi menty wywrotowe'\
ich amerykańskim plantato- w pobliżu lokali, w których ny naplyw turystów zagra•
ZnaCZl1Ym uzyskało 84,2 proc. a po .rui; .zal.ee~ premiera.
rom do „chaty wuja Toma". bardzo wiele sję mówi o tak nicznych. A funty szterlinwiaty przoduj&,ee osiągnęły - 1ezli się Jednak tacy, którzy
udało
Byli to zresztą ludzie poboż zwanej „moralności". Zacze- gi działają jak środek usyRadomsko - 9'7,3 •Jo, Skiernie- połknęli przynętę, zarzuconą
ni, purytanie, którzy nie zno- piać będą przechodniów je- piający - sq w stanie uśpi<!
wice ·- 95 3 proc Wieluń - przez noW'OCZesnych handlazatuszować
sili „grzechu" i dlatego stat- dynym zdaniem, jakie znają sumienie największego „moPiotrków - 94,2 rzy niewolnik.ami.
94,6 proc.
ralisty" angielskiego.
ki pelne przestępców wiozły po angielsku.
Wszystko zapowiadało się \ do Australii Tównież i lekkoproc.
O calej transakc'}i wie do„Want a good time - mi·
pięknie - już mczynano za- myślne dziewczta.
UJąCJ
ster?" (czy chce pan spędzić skonale zarówno francuska
sprawie.
pominać o całej
.
angielska
,,Surete", jak i
dobrze czas?)
Dziś Ameryka nie kupuje
O.Statnio w lro]:.a(;h enu~- Tymcza.5em jednak do redakCzu myślicie, 'Że władze „International Police Comjuż niewolników, gdyż zdogłównych
wszystkich
:zaszły wydarzenia cji
.cyjnych
angielskie po pTzeczytaniu mission". Wszystko zostało
dla rządu nader kompr~tu: dzienników włoskich nadszedł twwa ich sama. Anglia natotych Tewelacji zareagują od- uzgodnione aż do najdrob·
~iast musi importować ... lekjące, które WJWady wielki list emigrantów z Australii komyślne dziewczęta, gdyż powiednio? Ależ nie, Wszyst- niejszych szczegół6t0. Ba.
zaopatrzony w setkę podpiwpływ na opinię publiczną.
na skutek amerykańskiej ko odbywa się jak najlegal- „Reynolds News" przyniósł
We wszystkich pismach de- sów. Dzienn:i:krl. zmuszone byW
niej. Dziewczęta otrzymały nawet „sylwetki" dziewcząt,
podaż kmjowa nie
mokrat;ycznych opublikowany ly list opublikować. Treść okupacji „zapotrzebowania".
już bądź paszpoTty obywapokrywa
które sprowadza się glównie
ZOIStał list 30 Włochów, jeń- je~ daje bliższe pojęcie o
nały
·oto, iak doniósl paryski telek angielskich, bądź też z Marsylii.
ców annii !ludowej Vietna- „raju kapitallstycmym":

dniu 20 listopada br. województwo nie wykonało dzien
nego planu w skupie trzody chle
wnej uzyskując 8'7,9 proc. przo
duje powiat skierniewicki _.
18'7 proc, przed Łęczycą-143,2
wlecze
•
pr
· OC• N a szarym k oncu
su~ PGW. brzeziński - 36,2 pr-0

w

W e.migracyjnym
„raju"

dla emigrantów

Uwaga kore.SP0ft dlftCI'

!

-------------------------·
naszego
z-----------------------------------------------------
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„Profesi a pani

Komproml"I •
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za kła dy

ze

si•

Nie

i

Warren''

1•ISI
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p rzemysł u
Chem1·cznego
Pabianicach
Wyko

plan roczny
W sobotę, dnia 22 listopada
Zakłady Przemysłu Chemicz.

.

nego Pab1aru~e wyko~~ły 39
dni przed termmem swoJ roczny plan produkcji. Wartość
k
d k .
.
d o d a tkoweJ pro u CJ 1 uzys anej dzięki wykonaniu planu
wynosl 13 proc. całego planu
rocznego
1
·
k
. ·1
Z o~aZJ WY onama 'P a~u
odbYł się w zakladach wieczor
artystyczny, który w niedzielę
dnia 24 bm nadany będzie
.
: .
przez rozgłosn1ę łodzką.
z. Poleski.

mu.
Byli to emigranci, którzy
dali się oszukać fałszywym
de Gasperie"O a
· tn'
~- •
obie icom
potem, z nędzy, wstąp11:f do
francuskiej Legii Cudzoz1em,_, . L" t ten wywołał praw
l
.
.
S;ueJ. is
dziwy skandal gdyz pe en
jest niedwuzna'.cznych io.skiarżeń pod adresem rządu.

I

I

dać 'WY'fU:" -

pisze
30 jeńców p.rzy końcu listu ...
„naszym ucrudom buaitu 1 protestu przeciwK;o . barbarr.yńcom
bet czci i sum1ema, którzy kat.ą
m·lodym ludziom przelewać krew
1 po.pełniać zbrodnie, a sami, w
„Chocemy

l

„SIDNEY, 30

pa~dzłeindka.

~,Nite,J ponpiisa.nl emig.ran.cl, od
maestęcy pozostają.cy bez pra.cy

wbrew kontraktowi zawartemu
przez rząd wł05\ki 1 a.ustral~kl,
1n1ormują włoską opintę publiczną o zajśclac.h, kt?rych byli uczestnlkami. 30 pazdzl·ernLka, sto
Jąc w wielkiej grupie przed kon
sulatem włoS1klm w Sldllley zo.sta!lśmy

b~talnie

_ na.padnięci

przez au.strall)'5iką P<>hc.Ję. Po.Ilc,J\nd uzbrojeni w żelazne pałki
z łańcuchami nucili się n01- nas.
Wielu naszych towanyszy Zo-staIo aresztowa.nych. Prosimy rząd
wło·skl o intc.rwencję, gdyż jesteś
my właściwie wlęźniaml, znoszącym! stale upokorzenia. b~ Pracy i bez nadziel oa Jej otrzyma-

„Reynolds
koTespondent
News", trzy syndykaty brytak
ekspl.oatujące
tyjskie,
zwane „good-time girls" spTo
wadzają z Francji 200 dziewcząt, dta których przygotowano luksusowe pomieszczenia na West End w Londynie. Wprawdzie mieszkania
takie przydałyby się robotnikom angielskim, wegetują
cym w straszliwych waTunpodlondyńskich
w
kach
„slums", jednakże kto widzial, by robotnik wprowadza? się do wygodnych mieszka11.?

a siły ich pęcznieją i napinają się
do ostatnich granic. Tylko czekać, skoro się u kogoś zała
mią. Wtedy zwycięzca runie i zmiażdży przeciwnika jednym
uderzeniem! ..•
Barbara w pierwszej chwili zakryła oczy. Lecz potem je
otworzyła i ter az patrzy zdumiona. Porywa ją walka, rozognia. śledzi każdy ruch Ondraszka i „Bucefała"; przeżywa
ich walkę i niepokoi się o jej wynik. Oto widzi, że siły Ondraszka wyczerpują się, że ulega strasn1emu naporowi potęż
nego cielska zabijaki. Powzięła okrutną myśl!.„ Oczy jej
zapłonęły, serce biło, gdy ujęła krzepko Ondraszkowy obuszek i jęła się skradać za plecy zabijaki. Dostrzegł ją On.
draszek, zrozumiał. Barbara uderzy zdra<lziecko tylcem obuszka w plecy zabijaki! Lub tnie go z tylu w głowę!„.
- Odejdź! - krzyknął wściekły.
- Mnie podaj! - syknął Juraszek i wyciągnął dłoń po
obuszek.
· Barbara nie podała, gdyż stała się dziwna rzecz. Okrzyk
Ondraszka jakby poraził „Bucefała". Zrozumiał bowiem, że
groziła mu niechybna śmierć. Drgnął, zwolnił na krótki uła
mek czasu swój uścisk ramion. Ondraszek na to czekał. Wywinął się skrętem jak piskorz, uchylił, skoczył znowu i. co
sił trzasnął go pięścią w podbródek. Zabijaka zachwiał się...
Drugi raz! Od dołu! Mocniej!... Teraz trzeci!... Czwarty„,
„Bucefał" chwieje się, macha bezradnie ramionami jak cepami, traci równowagę, a podbijana głowa kołysze się ... Ondraszek trzasnął ostatni raz! Uderzenie było tak mocne, że
zabijaka rozłożył ramiona i runął na wznak!...
Zerwał się w tłumie ogromny wrzask. Ondraszek wyczuł
w nim pochwałę swojej zręczności i przewagi. I gdy zabijaka gramolił się na podłodze, stał nad nim nachylony, dyszał
ciężko i czekał.
- Uderz! Uderz! - krzyczeli kamraci.
Ondraszek nie uderzył. Wciąż czekał, dopóki tamten nie

siębiorstw.

Ba, dla osób z profesji pani
WaTren nadchodzi okres ,,zlotego Tuna". W maju 1953 r.
odbędą się uroczystości koronacyjne i już dziś obliczono,

144}

wstanie. Ujrzał w końcu przed sobą skrwawioną, strasmą
twarz przeciwnika, podobną do odrażającej maszkary. „Bu„
cefal" zakołysał się na rozstawionych nogach, zamruczał
chrapliwie jak rozjuszony niedźwiedź i znowu runął na Ondraszka. Ondraszek odskoczył. „Bucefał'' stracił równowagę, zatoazył się, upadł i zarył twarzą w podJ.ogę. On<iraszek podszedł do niego w ogłuszającym wrzasku tlumu i pomógł mu wstać. A gdy tamten po raz trzeci skoczył, Ondraszek dostrzegł w jego dłoni nóż. A, tyś taki? To ty z nożem?„. Uchylił się przed ciosem, podbił mu ramię, chwycił
oburącz za przegub dłoni z nożem i ścisnął straszliwie. Zabijaka zawył z bólu i wypuścił nóż. Wtedy Ondraszek grzmo..
Zamroczony „Bucefał" zachwiał
tnął go pięścią w ciemię.
Ondraszek porwał go w pół, uniósł ponad
się, przechylił.
głowę jak wór grochu, postąpił do okna i cisnął!„. Posypało
się szkło z brzękiem, wyłamały s'.,ramy z trzaskiem, zabijaka wyleciał jak zmięty tłumok na 'Ydwór.
Bójka była skończona!
ogłuszający wrzask, wiwatowania
się teraz
Podniósł
zbójników i chaśnH~ów, dziewczyny piszczały . uradowane,
gazdowie klaskali, a Ondraszek stał wspaniały i dumny
na środku izby i dyszał ciężko. Barbara podała mu obuszek na dłoniach. Ondraszek przejął go i patrzył 11ijany
jak wszyscy krzyczą
zwycięstwem i słuchał z lubością,
i głośno go uwielbiają, jak dziewczyny piszczą i jak najbardziej · arze się Braciszek i wywija złamanym krzyżem.
- Niech żyje nasz hetman! Niech żyje! - wrzeszczał i
podskakiwał z rad~ści.
' - Brawo! Br.:ivis~imol - 'lcrzvr.7.nł Ferdinando.

ikę

żije
górę.

At

-

Sapią z okrutnegó wysiłku, stoją w m1eJ-scu, czasem prz:-

suną się ciężko, stękają,

zaopatTzono je w paszportu
turystyczne różnych państw.
zatrudniające
Syndykaty
te europejskie gejsze są dointeresem zaTobskonałym
kowym, toteż wladze bTyty1skie, które lubią mieć do
czynienia z ludźmi dobrze
zarabiającymi, nie będą czyniły żadnych przeszkód tO
dalszym Tozwoju tych przed-

w

nuz Ondrasz!

Oto jak angielski dzienni~
najohydniejszego, najcyniczniejszego handlu ,,żywym towarem". Lecz
obojętne
kapitalistów
dla
jest czy handlują „mięsem
armatnim", „żywym towarem", bombami, bakteriami
dżumy, kadzidlem, czy paciorkami. Byle spTzedać, byle
zaTobić.„ Oto oblicze ich „moktóra ma tyle
'f'alności",
wspólnego z moTalno§cią ludzi uczciwych, co cuchnąca.
wod11
czystością
kaluża. z
odslonił kulisy

źródlanej.

Grot.

~wolał Rużic7Jka

i

ciskał

czap.

- Slava, Ondrasze! - pomagali mu słowaccy towarzysze.
zawołał ktoś w tłumie
- Ondraszek między nami! urzeczonych chaśników.
piszczały dziewOndra.szek! Roztomiły Ondraszek!
czyny i wydzierały się do niego.
I znowu powstał okrutny zamęt radosny, wiwatowania
i wyskakiwania, gdyż oto widzą przed sobą osławionego
Ondraszka, hetmana zbójnickiego z Łysej Góry, wspaniałego vudcę, niezwyciężonego herszta!„ ••
Zapómnieli o swych przyrzeczeniach, że zabiją On&:-aszka, gdyż on ponosi winę za cz.a·r ny mór, zapomnieli o ce-.
sarski-ej nagrodzie za jego głowę, sto talarów diabli, wzięli.
a dobrze uczynili, bo oto przed nimi stoi hyrny i przekrasny Ondraszek, hetman zbójnicki, rycerz nad recerzami, o
którym przecież już pieśni śpiewano, a który pobił najmocarza z okolicy, zabijakę nad zabijakami.
większego
Zdenko Popyrtala, niezwyciężonego dotychczas przez nikogo!...
krzyczeli teraz
- At żije nasz Ondraszl At żije! wszyscy opętani radością, tłoczyli się do niego, dotykali
jego wałaskiej cuchy, którą już mu usłuż.ny Juraszek zarzucił na ramiona, dotykaJ.i zaczarowanego obuszka z mosiężnymi ogniwkami, a dziewczyny wciąż piszczały i chi·
chotały draż ącym śmiechem, starzy gazdowie zaś, siedlacy i chałuptlicy klepali go po ramieniu, ściskali i przepijali gęsto.
Przerażeni pod.czas bójki muzykand, 'kryjący sd~ za l'l&cami chaśników, wy.skoczyli teraz na deski i zaczęli dmuchać w trąby, buczeć na basie, piskać na fletach, dudlić
na skrzypcach i walić w bęben, że uczynił się taki radosny
1'.armider, iZ zdało się, ludzie poszaleli.
(cd n.)
0
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Codziennie od wie.cl za POT

33 · tysiące

r5oo~o

Śledź

e

„Dziennik" szykuje

niespodziankę

Czy wiecie ile osób dziennie I cjalne stoisko, .gdzie sprzeda-

,
.
zazalen sklepu Mf!D
przy Pl. Dąbrowskie-

Ksiązka
Nr 373
2
go •

łodzian łódź wybierze delegatów

dla.„
• Książki życzeń i zażaleń z prawdziwego zdarzenia

abstrakcyjny
Ś fedź
k onkr etny
. .

Na konferencjach dzielnicowych

starają się

włókienniczego

i
najwięks zy wane będą komplety podar- wykupić atrakcyjniejsze towaten
odwiedza
punkt sprzedaży w naszym ków na wszelkiego rodzaju ry, jak .wełny !OO-procentowe
męskie na ubrania, materiały
mieście - PDT przy ul. Piotr- okazje.
pościelowe itp. Przyr.zekamy
• * •
kowskiej 60 ? Ilu klientów zaże wyślemy naszego fotorełatwia ·obsługa tego Domu?
Dyr. Kalukin wyjaśnia, że portera, by przez kilka dni
Wreszcie ile osób przybywa
tam jedynie po to, by obej- na każdym piętrze PDT znaj- z rzędu robił zdjęcia tych inrzeć stoiska, nie decydując się dują się w kasach książki ży- teresujących grup. Uda nam
które
czeń i zażaleń, ·do których się chyba · stwierdzić,
jeszcze na kupno?
- Prowadziliśmy i prowa- klienci wpisują swoje uwagi twarze się regularnie powtadzimy tę ciekawą statystykę lub skargi. Jeżeli ktokolwiek rzają i opublikujemy je w na- oświadcza w toku rozmowy uczynił adnotację w książce, szym piśmie ku uci~sze ludzi,
dyrektor naczelny PDT w Ło- sprawa jest natychmiast ba- którym przeszkadzaJą w zaku(Sk)
dzi - ob. Kalukin. - W ciągu dana przez dyrekcję, a klient pach."
miesiąca nasz PDT zała twia otrzymuje po zbadaniu spra400.000 klientów, co stanowi wy wyjaśnienie na piśmie w
35-40 proc. ludzi, którzy prze- ciągu 24 godzin od momentu
nasz Dom, uczynienia adnotacji. Najczę
wijają się przez
czyli miesięcznie odwiedza go ściej skargi dotyczą · kolejek
prawie milion osób. Codzien- przy kasach. Wytwarzają się
one w pewnych godzinach silnie daje to cyfrę 33.000.
nego ruchu.
* * •
Dyr. Kalukin wyjaśnia nam,
Już w dniach najbliższy.eh
uruchomione zostanie specjał- ctekawe zjawisko gromadzenia
ne stoisko rybne. Łodzianie się dość dużej grupy osób
będą tam mogli nabyć ryby przed wejściem do PDT przy
śnięte, ul. Piotrkowskiej 60 tuż przed
żywe,
słodkowodne
mrożone, konserwy rybne i jego otwarciem. Są to przeważnie spekulanci i paskarze,
ryby wędzone.
Pewien obywatel, przejeżdża
/którzy pierwsi wbiegają po jąc przez granicę, miał w wa• • •
Jutro otwarte zostanie spe- schodach przeważnie do działu
lizce obraz. Na pytanie polskie
go celnika : - Co to jest? To jest porodpowiedział: tret mego dziadka!
„dziadka"
Olejny portret
poddany szczegółowemu badaniu, okazał się cennym dzie_
łem sztuki, które ów obywatel

na li Ogólnopolski Kongre.s.
Obrońców Pokoju
Przy· DzlelnieowYch Komitetacll
w t.odzi odbyod 21 do 25 bm.
konferencje, na których dokonany będzie wybór delegatów na
II Ogólnopolski Kongres Obr<;>ń
ców Pokoju wyznaczony na dzień
30 bm. w Warszawie. Spośród de
legatów wybrani będą na Kongresie pr,.edstawiciele na Kongres Narodów w Obronie Pokoju,
który. odbędzie się 12 g,rudnia br.
·
w Wiedniu.
Konferencje odbędą się: na
Balutach - 22 bm. godz. 18 w
świetlicy robotniczej ul. Cieslel·
ska 8, dla dzielnicy Wi·dzew .24 bm. godz. 16 w świetlicy Centrali Zbytu Artykułów l Tkanin
Te<:hnf.czmych, Plac zwydęst.wa 2,
Ruda Pabiamk:ka 22 bm: godz. 17
Obrońców Pokoju
wają się w dniach

w świetlicy Zakładów Annll Lu-

dowej, u'I. Pabiantcika 184-186,
Dzielniea StarooniejSlka M . bm.
godz. 17 w sali Prezydium WRN,
uL OgrodO'Wa 15, dzielnica Gór na 22 bm. godz·. 14 w świetlicy
ZPB im. Dzierżyńskiego ul. Piotr
kowSl<a 293-95, , Górna-Lewa dn.
25 bm. godz, 16.30 •świetlica Zw.
Zaw. Budowlany.eh, Uti.. Ptotrkow
ska 23Z, Górna-~awa 22 bm.
godz . .lł św.ietlica ZPB im. Kunic1ciego. ul. Piotrkow:ska 204,
dzielnica Sródmi<!-jska S2 lbm.
.godz. 14.30 świetlica PDT u:l. Pio·tr
kowSka 60, Sródmleśele-Lewa d,-,.
24 bm. godz. 17, lokal Zanządu
Dzielnicy Z~P ul KHiilskiego 124
.i Sródmleśoie-Pra.wa 22 bm. gcxlz.
16, świetlica CBT ul. Andrzeja
19-21. (k)

„Co to jest? - Portret mojego dziadki;."

KLIENT
Łódź,

dnia 8. X. 1952 r.
„Kiienci narzekają, że
obsluga sklepu wydaje .Hed zie z beczki rękoma, a nie
za pomocą szczypiec".
W. Pawlak
L. Kalisz

O Wi.zyła u przyszłych pracowników ad·minisłracji celnei
O 1O.OOO eksponatów w muzeum szkolnym
nik to nie tylko człowiek walO Idealne warunki nauki

czący z · przemytem, ale także
WOP-u nad ochroną intere- ważne ogniwo naszego handlu
sów państwa i społeczeństwa. zagranici;nego. Wszystkie towa
ry eksportowane i importowaMHD
W Łodzi mieści się jedyny ne przechodzą przez jego ręce.
względnie
„Szczypce,
w Polsce Ośrodek Szkolenia Trzeba przyzn?ć, że Min. Hankleszcze do śledzi z beczek
Administracji d.lu . Z~ranicznego, któremu
Pracowników
niekoale
są potrzebne
Celnej. Organizacyjnie związa szkoła podlega, · stworzyło uczą
nieczne, gdyż artykul omany on jest z Technikum Han- cej się tutaj młodzieży dOskowiany podany ręką nie kodlu Zagranicznego. Zadaniem nale
Organizacja
warunki.
iiduje z przepisami sanitego ośrodka jest szkolenie szkolenia - . oparta na metopodlega botarnymi
dzie samowychowawczej i sze
wiem płukaniu i odzierasamorządzie szkolnymro.kim
1'tiu ze skóry. Zatem cech
może być wzorem dla innych
zien~a
jakiegokolwiek wykroczełódzkich uczelni.
nia sanitarnego w tym
Przed kilku dni.ami „Dzien- watną paszteciarnlę. PrzyjUczeń z · chwilą . wstąpienia
wypadku nie dopatrzylem nik" poddał krytyce niewłaś mował tu swych znajomych,
do tej sr.koły otrzYJnuje od ra
się.
ciwe podejście MHD do spra- przeważnie z inicjatywy pryzu pensję praco~ika adminiKierownik Lustracji Han- wy organizowania przy skle- watnej i gościł ich wqdką
stracji .. celnej. Nauka, interpach komitetów spOłecznycb. oraz zakąskanń zabieranymi
dlowej MHD - Sródnat, wyżywienie są beZPłatne.
Zaniedbanie tak ważnego za- bez zapłaty ze sklepu. Kąpiel
mieście."
Ucmiowie i uczennice w 97
gadnienia odbija się fatalnie ski ani nie sprawdzał ilości
proc. to · SYllOwie .robotników i
UY
niektórych dostarczanego przez konwodziałalności
na
chłopów. Młodzież męska - to
Rzecz jasna, że śledź na - placówek MHD. Jest ono jed- jentów towaru, ani w ogóle
· zde;hobilizowani
przewaźnie
wet jako artykul „oma- ną z wielu przyczyn braku nie interesował _ !lię sklepem.
po odbyciu służby
żołnierze,
wiany" i podany rękq, !'tie kontroli nad petsonelem skle W wyniku „ takiej
prały"
czynnej.
a co za tym idzie Kąpielski do dnia 25. VII. ~r.
może kolidować z przepi- pów Wiele korzyści wynoszą uczsami sanitarnymi, bo to powstawania mank. A oto spo wodował manko w wtsoniowie :ce współpracy z żołnie
nie leży w jego możliwo- klasyczny przykład.
kości 109 tys. zł.
rzami i oficerami jednostki
właścidel prywatnej
Były
ściach.
wojskow€j .(pogadanki, impreW dniu 20 bm. sprawa KąNatomiast śledź jako ta- rozlewni win Edward Kąpielzy artystyczne i sportowe).vNa
ki posiada specyficzną i ski został kwietniu br. kie- pielskiego znalazła się na worady z dziedziny zawodowej
silną woń, która przez kon- rownikiem sklepu MHD nr 328 kandzie śądu Wojewódzkiego
organizuje dla szkoły przedsię
dla m. Łodzi i rozpatrywana
sumentów niechętnie jest przy ul. Stalina 52 - sklepu, była w trybie doraźnym. Wybiorstwo państwowe „Ce-Tetolerowana w innych arty- w którym nie ma komitetu rok dla przestępcy brzmiał:
:Be" w Łodzi; jest to druga for
wsi Małaszewl-ce k. Teze
chfopa
córka
Mk-osława Seler5'ka
kulach. jak chleb, bulki, opiekuńczego.
respola I Michał Kwaśnik z Kolbuszowa w czasie lek·cji poma opieki' na tą · szkołą.
Kąpielski od początku za- 8 lat więzienia.
czy wędlina. A jeśli poglądowej. W tym wiaderk11 o P?dwój,nym _dni.e usiłowano przekadry pracowl'li.:.
Przyszłe
mycić przez granicę złote pien1ą,dze.
Sprawa ta powinna · być
sklep jak
daje się rękoma wyżej o- czął traktować
ków, któ.re wyjdą z tej uczel:fot. Olejniczak
przedsię- ostrzeżeniem również dla dyto swoje prywat.ne
śledzia,
mawianego
ni, napewno nie przyniosą ujz tych samych rąk zapach biorstW'O. Przede wszystkim rekcji MHD. Chodzi . z jednej' usiłował wywieźć za granicę. młodych, wychowanych w no- my polskim placówkom celna.Jszybs~e A z „dziadkiem" miało to ty- wym duchu kadr pracowni-:- nym.
jak
jego może przejść na inne „pożyczał" sobi.e z kasy p~w- strony . o.
L. J.
ne sumki, ktore ·w koncu wzmocruerue kontroli placo- le wspólnego, co Bacciarelli, ków urzędów celnych. Przy
artykuly spożywcze.
a przede wszystkim nadworny malarz króla Sta- powiększonych granicach pań
Poza tym szkoda rqk utworzyły kwotę 800 zł. A- wek,
trakcyjne artykuły sprzeda- wprowadzenie kontroli społe- nisława Augusta, z owym .p- stwa i w . związku z tym
ekspedientki.
postaci komitetów bywątelem.
wał z zasady „od tyłu" swo- cznej w
punktów
ilości
zwiększonej
d t k
N
l·m znaJ·omym. W ma1·u, przed\ sklepowych. Z drugiej zaś o
a po s · oresp.
Inna historia zdarzyła się z granicznych potrzebujemy cią
lak
W P
zmiar:1 cen na wódkę i cu- intensywniejsze · niż dotych- wiaderkiem, które widzicie na gle nowych pracowników cela.
· aw
- - - - - - - - - - - - - - kier, ukrył 100 kg cukru, 3 czas szkolenie kadr kierowni- zdjęciu. Emaliowane wiadro nych. _ •.
łódzkich
pudła landryn i 7 i pół I. kóW sklepów, co uchroniło by służyło chłopu, mieszkającemu
W.. ub. sezonie zimowym
wódki. Wszystkie te artyku- od przyjmowania na te sta- nad 'granicą, jako naczynie do
Łódź posiadała tylko jedno loprzypadko- przeńoszenia „kontrabandy".
ły sprzedał następnie po ce- nowiska ludzi
dowisko dla dzieci przy ul.
chowając wych, a nawet jak w wypad- Miało dwa dna. A w środku
nach wyższych Żeromski.ego 26. Lodowisko to
ku Kąpielskiego, wrogów na- złote pieniądze.
,,zarobek" do kieszeni.
było jednak niewielkie i nie• •
W magazynie przysklepo.- szego ludowego państwa.
(kas)
wystarczające dla potrzeb nawym Kąpielski urządził pryTrudna jest służba pracowni
szego miasta. W ·tym roku po-·
................................................................................._ ____. ....,„.............................. ków administracji celnej. Na
dodatkowo
jeszcze
wstaną
z balettJ" punktach granicznych drogo„Dziewczęta
di\
dwa . nowe sztuczne lodowi1
0
i
morskich
kolejowych,
wych,
SOBOTA
ska - ogromne w Parku Lv.lotniczych, noc i dzień czuwadowym oraz w Parku Struga
dozw. od lat 12
- -\!
mtodszych: „CzaroclzleJ SOJUSZ cNowe Złotno) ją oni wraz z żołnierzami
1....L"\ All. ,,.., 8 "
na Julianowie.
0
,,Na arenJe dod. uZbie
ski młynek"~ „7 czaro„
~ • ~T
Dzieci będą mogły na miejra.my makulaturę" pla.tków",
dz1eJsklcb
Ll!'\T< >PAL>
sc1,1 w)'pozyczać łyżwy i sa„Młodzi budują pokój"
DZJS
:.IOWY ( W1ęckowsk1ego 15) •• OdwiPdzln:v w mos.
1:Q,Ą1>10·.
g. 18.30 dozw. od lat 7
zespół na wYStępach w ktewsklm ZOO" g. 11,
neczki. · Wydział Oświaty, kt óCecylll
SOBOTA, 22 LISTOPADA
1Ktlt0.k1ee<
·TVl .OWV
12. 13, 15. 16
terenie
JUTRO
ry , wspólnie z-Miejskim PrzedKlemensa
Wiadomości: 7.55, 12.04. 17 oo.
POW,.,.t..>CHNV (Obr Sta MLODA GWARDIA dla 123) „Skrzydlaty doroż11iębiorśtwem Ogrodniczym umlodz1ezy - <Z1e1ona 2) karz" dod „w kraju 21 00 23 50
lingradu) g. 19 .•z iskry
rządza te lodowiska, zaangaprzez
mikrofonem
„z
(t.)
.
„Górą dziewczęta", „za socJallzmu 7-51" g. 16.
płomień"
rozgorzeJe
7 20
WAZNE TELEFONY
nad 18. 20, dozw od lat 7 miasto 1 wieś" 7.35 (t.) wiadom.
bytki architektury
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14.30 Audycja z cyklu: .,Rocznikl
od lat 12
ews "
;,Aleksande-r
skiego 15) g. 19.15 praMi ejski Ośr. Infor. 159-1~
premiera „Optymlstye-z g. 16. 18. 20, dozw. od TATRY <Slenk1ewlcza 4-0) pielgrzymstwa Franciszka Liszrocórka
P!Udowska,
Halina
„Opowte~t o prawdzl- ta". 14.50 Pieśni ludowe. 15.JO botni·k a kolejowego z Tereslat 12
na tragedia"
opow. Czechowa.
wym crlowi~ku" "- g. „Amuta"
(P!otrl<ow k•
<Traueutta nr 1) POLONIA
D~ZUD~ ~At.V
pola studmJe walizkę o 1>0d·
audycja pt.
- g. 16 18. 20 dozw od lat 12 15.30 Dla dziec!
67) „Nauczyciel" 20
g. 19 lS „Domek trzech
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Porządek
posiedzenie.
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party.I na"
Lódzkie Towan:ystwo Naszk! 48) dyżuruje co- Gl.HNIA cPizeiazd nr002 i „Legitymacja
W dużym muzeum sz.kolnym, ukowe organizuje dn. 23.11 br.
(na se~ns o g. 13.15 - •• Przy sob<lcie po robocie". 21.30
g 15.30, 17.'30. 19.30 .
. FP<t ' "'"' f' i' -.,ów
wszystkie miejsca po Audycja z cyklu: ,Najp i ękmeikumentaJnych „Mongo- dozw od lat 12
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dla .uczczerua pamięci
zebranie
RepubUka lu- REKORD (Rzgowska 2) zł 1.35. o g, 20 seans sze sonaty fortepianowe" 22.00 liczącym ponad 10,000 eksp0- Victora Hugo. Uroczystość odbę
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Ukradł wMHD

• • •

ponad 100 tys. zł

o Od fronłu sklep społeczny - od łyJu
prywa!na paszłeciarn;a o 8 lał wię
dla „mankowicza"

Nowe

lodowiska

dla dzieci
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Wieczór
Krótkie spięcia

artystyczny
w klubie MPiK

przyjęto

/

Za tr:ly Gill w salach „Zachęty" w Wuszawle otwarty zostanie
kowaniu prac nadesłanych. To
największy d<>roc=y El}>Tawozdawczy
poka7: "'l'JSPÓ}C7)e9lej s~lkl
·
POlsldej - III OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLASTYKÓW.
wieloosobowe ciało sędziowAby zorientowae naszych czyte·lnlików 0 stanie osta~nleh ju:t
skie miało do pokonania ·nieprzyg1>towań do t<>J wielldej wystawy, o jeJ cha.r3'kterze i u,dzlale
zwykle trudne zadanie. Musiaw nie.I arty.rtów łód7lkich - zwróciliśmy się do artyisty-pla.styka,
ło
ono mianowicie dokonać
Głod j
m-·„
win
prof. Wy:ls2ej Szkoły Sztuk P1astycz:nyeh w Łodzi I ezl<>n·ka Zarz.
u llCJ"
.....usi. po
n1 . Głównego zw. P1>lsktch Artystów Plastyków TADEUSZA
przeglądu ... ponad 2 tys. obrabyć najzdrowszym!i ludźmi świa-i GRYGIELA, który :r>rzywlÓ7:1 właśnie z Wa11szawY najświeższe
zów malarskich, nie licząc już
ta. Mieszkańcy Krety, żywiący! „nil'Winki" o Wy&tawle.
rzeźb i grafik oraz politycznych
się trawą ezy też• chłopt hlszpań
Wystawa--0powiada nam/ członków warszawskiego jury karykatur nadesłanych do „Zns cy gotujący korzonki - to, na-. prof. Grygiel - ;>;apowiada się _ wspaniała rzeźba w gipsie chęty" przez wszystkie oddzia
tu ralnie, okazy mrowia...
naprawdę niezwykle interesu- prof. Horno-Popławskiego z So ły Zwiąfku Plastyków w krającoJ i ciekawie. Zobrazu1·e ona potu. Rzeźba ta (reprodukcJ·ę za ju. Jak gęste musiało być „siTaki oczywisty•wnlosek nalety
wysnuć z arty!kJułu dr. Maurice w przekroju· aktualny stan na mieszczamy obok) przedstawia to " tej ostatecznej eliminacji
S~J· plastyki i· pozwoli· dać od- pełna. boleści· po stracie swego skoro zadaniem komisji było
L lndblada pt. „Wysoki dobrobyt
d
s zkodliwy dlla zdrowia". Artykuł ),10wiedź .n a pytanie: w jakim bohaterskiego syna, postać ma opu ś ~1·c do wystawy z tego ~I
ten ukazał się na łaanach orgaopniu nasi artyści zbliżyli się tki Bellojanisa, znanego na brzym1ego transportu zaledwie
nu szwedz.kl.Ch &<><:jal--Oemolk.ra- dC> sztuki :ealizmu socjalisty- całym świecie greckiego bojo- około 270 ob~azów, .bo ;tYlko
tów Morgen Tlndningen"
' cznego, w Jakim stopniu zdoła wnika o wolność i postęp. Ar- tyle są w stan1!'. pom1eścic sa• "
'
IL się wyzwolić z nawyków mi ty st a zdołał w tym dziele zakuć le „Zachęty" · · Pierwszego „odLekan: „~allstyczny" twier-- aionego okresu, a więc nawy- w materiale rzeźbiarskim o- s!ewu" OCZY\V:iście dokonały spe
d i:i : „W~'ka konłuotttur.a I nad ków formalistycznych lub na- braz straszliwego dramatu ma CJalne. komisJe okr.ęgowe. Nambr pieniędzy u;tcm11le oddzla . turalistycznych, jak dalece po tki bohatera, pokazać w ry- s~a w1ęc w~wnętrzna komisja
łuJą na zdrowie h•d'zkloe'',
głębił się wielki przełom w pal sach jej cierpiącej twarzy u- łódzka przeJrzała 111 prac zgłoskiej plastyce współczesnej.
czucie straszliwego bólu, a je- s~onych przez pl~:Łyków łódzDalej czytamy:
,.Pl"ZYCZlimll
Nasze
pokojowe
budow- dnocześnie dumy ze swego 'sy- kich, a zakwall!ikow~la do
wszelkich chorób Jest W)"llOki nictwo przemysłowe mieszka na i nienawiśei do jego faszy- przeglądu warszawskiego 70
1
dobrobyt - przyezynia sł.ę GA do niowe wielki historyczny
akt stowskich morderców.
prac: No, i„. w ostatecznym
powstawania cho.rób serca, W'\· wybo~ów do Sejmu Rzeczypo- Jak się odbyło sędzlowa- y.rymku ~.-dn.iowych rozważ~ń
troby l nerek, znacznie skraea spolitej, zdobycze społeczne, nie w Warszawie?
l dyskl!sy., JUI"Y warszawskie
przeciętny wiek tycia".
ja! 1
· t
·
t
- Przez pełnych 9 dni do- zakwaltfikowało na wystawę
c ec~~ckw~ i wł cdza_s~, ema- słownie od rana do wiec'zora 17 prac naszych plastyków łódz
Tak więc oflc:Ja~ym proera- tyk a wieJs a 1 m o z1ezowa - b ł ,
.
.
' kich
mem „zdrowia" ~al-demokra-i znalazły swe odbicie w pra- Y em świadkiem gwałtow···
t ów jest obnitenle poziomu i'Y'- cach naszych plastyków.
nych nieraz i zażartych dysku
- Jak brzmią ich nazwiska?
cla, głód _ jako droga do „prze.
s,ii w łonie blisko 30-osobowe-1- zapytujemy.
Wie1e tematów dostarczy- g ·u
t
k
!"fi
cllużenla życia lu<l:zJdego",
ła także
nasza stolica , a zwłasz o J ry wys awy przy wa l Mamy tych nazwisk 15.
w tym aspe'kcLe naJ.eży oczy- cza jej piękna MDM, no i po
wiście rozpatrywać „pomoc ame raz. pierwszy ~~k silnie. wystęrykańską", która „uzdrawia" na PUJący na ogo.nopolsk1~h wyzachodzie miliony Iudzt pracy, sta.wach - temat walki o po"'2
1 kóJ,
poz!om !eh tycia.
KUBAYJSKI Z. - Swit.
eze
z naj
stawa obecna b--Azie -ię
Powieść. będąca debiutem pro- bardziej wartośeio"\VYCh
pozycji
w zorem będzi ÓW ....,,_..an.,
Wy
„ _ _..„
<i"
„~
zatorskim
autora,
mówi
przellteratuzy
dla
mł<>dzieży.
0
dzy innymi dowodem. jak mianach na wsi po!Sk!ej w latach
0
który usiłował od.zw,,czalć sw~
łt
.
• .
BBEZA T • . uczta Baltanra.
gwa OWT11e i gorąco zareago- 1949 50
Powieść.
go konia od jadania own. Co- wali nasi plastycy na cierpieNAŁKOWSKA z. - Granłea. Powieść o !Przemianach Ś\\'iatod ziennie zmniejszał swemu ru-· nia bohaterskiej Korei odpie- Wyd. 9.
poglądu intelll.genta. Akcja rozmakow:i poreję ob!ro'ktt i rzecz,.. rającej amerykańską agresję
Na tle powszechne~o dramatu grywa się w 11147 r. na terenie
wlścle po dwu tygodni cb. osiąg
· rodzinnego w prowincjonalnym warszawy 1 Wyl:>rzeta. Książka
a
Tematowi temu poświęcono miasteczku autorka przedstawia odznaezona Nagrod'\ Pańmwową
nął nlebYWałe wyntkl. Koń wiele obrazów. Wśród nich naj rozmaite warstwy &J>Ołeez.ne. u- za rok 1952.
przez cliły dzień nie zjadt ani potężniejsze bodaj wrażenie karuje prawclrzlw11 ~ywn."tość
KLIMAS • Bł.ARUTOWA M. _
ziarenka owsa.
wywiera
pt. „KoMia.sto pod
- Odzwyczaiłem konia <14 Je-· zedo•, pędzla artysty malarza łeczne.
Interesująca
powłe6ć z terenu
1
clzenla _ w<>lał dorożkarz.
i rysownika „Trybuny Wolno?r.~1:~fsk~
~~:;gu!e
w d:~:
.„
Maj
"k"
W
NEWERLY L - Archlpeta: lu· I
k
ji i
Ut k
I
j
0 upac
Ale piętnastego dnia tej kural
ew~ lego z
arsza
dzl
otizyśkanyclt.
Opowieść
his
e
w:a
ę
onsp
racy 1 wy. Ale za jedną z najwybit. storyczna
ej! koń zdechł.
z roku 1948. Wyd. s.
ną na terenie huty kierowaną
niejszych prac na wystawie a
Powieść dla sta.rszej ml<>dzletv przez PPR.
zd~:..;negdo~i;.ę poftwłęcamy „u- jednocześnie najbardziej suge- Ju.lu:~~~~ ~~i,s'k;~ ~~n.i~! ~~t pl!~u;:;rd<>":SJU L. - Pawle
•czow azw~dzk:lemu, pa~ stYwnych pod względem za sy Mazur, świeżość spostrzeteń,
Po'..~teść ~ iat ....,..,rzed-zają.....,ch
nu doktorowi L!nd.bladowi.
.
.
_,
wa r' te j w niej
Slły wyrazu _
trafnie scllara!kteryzowo.ne posta wybu-ch pierwszej"""
wojny śwlato
Grot
uchodzi i to powszechnie wśród cle z Domu Dzleeka. Wielkie zna wej ukazuje ple~ próby Ol'czen!e polityczne 1 wychowaw- ganl~wania się ruehu ludowego.

Dziś w sali JOu1111 Ml~
dowej Pra.sy I Kslą:IJkl przy ul.
Pi<>trkowsklcj H o godz. l i odbę
d?.ie się wle.czór Utera>dko-nn1Z?CZ
ny p.n. ,,Mlel:lew!C'l! - J>tts2Jkin".
W wieczorze we7imą n·dzlał: Z<>
fia Petri 1 Ryszard narycz - re
cytacje, Romana Sobalda I Wl e·
ra GawrońSika-Llbo - śpiew, Zo·
fia .czarecka &kompanla.ment
oraz Elżbieta Ilfa tysiak - &łjlwo

Dr Lindblad
i dorożkarz

wią7,ą-ce.

Wstęp

• k SI•0:9 a rn •I
o k n Ie

l

<>bniżaj~

duże płótno

ksią~i czynią ją jedną

~~{ie;cu n1:.';:~:~~e~:i'łfiict~u·:~:

łun'-

Śc

1

t

Pracownicy poszukiwani

LEKARZB

woLl!y,

tylko jedna" zaPSS pisząc o
przedmiotów
gospodarstwa comoweg&.
PSS Informuje nas, że opozmenie
w uruchomieniu
drugiej wypożyc:ialnł nastą
piło na skutek zbyt dług-o za·
„Dlaczego

pytywaliśmy
wypożycmlni

łatwianycb
formalności
w
związku z przydzieleniem lo-

kalu.
Obecnie PSS otrzymała potrzebny lokal i uruchomi najpóźniej 15 grudnia drugą WY·

,,MATKA BELLOJANtSA"
rzeźba w gi]>Sle dłuta prof.
Horno . • Popławskiego

pożycza.lnię.

.
M. in. więc dopuszczono az ~
obrazy l\:'Onstantego Macldew1
cza duży olejny obraz Albina
Łu b' n1ew1cza,
. ..
. dn o z naJw1ę
. . kJe
sz.ych płócien na wystawie obraz młodego i u"talentowanego artysty, asystenta Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w
- Andrzeja Stru
miłly, Nosi on tytuł „Za prawo do pracy" i przedstawia
fragment walk rewolucyJ"nych'
•
łodzkiego proletariatu. Zakwa
lifikowane również zostały na
wystawę obrazy o podobnej te
t
Zd • ł
Gło
kie
ma yce
.zis awa
wa~ go oraz Jozef& Kowalskiego,
którego praca nosi tytuł „.Czer
wony
Dalej do
prac. autorów łódzkich m. 1n.
n~lezą - dzieło
portret Leonarda da
Vinci Zdzisława Sik
k"
d
b
d
ors iego, :"u. arwny r~ew~
ryt pt. „Kaz1m1erz nad Wisłą
- prof. Ludwika Tyrowtc za
oraz praca rzeźbiarza Wac1a_
wa Wołosewicza•
,

Łodzi

Żyrardów".

Rozmawiał: Z. Nowicki.

R,·

~i&@
•

3•,!•

i(ł

rr"DĄ _
-~-li:'.

w sprawie nie·
lamp ul:lr.:llnych na
ul. Zachodniej (odcinek od ul.
ogrodowej do ul. LlmanowskleA. Swierik _

palą-cych się

fr~~!nt~~~~i~ta~7~~dn:kr~~?;

informowaliśmy naszych czytelni

ó w, że o zak."'""'niach
""w dz!a?a
nlu s1ed ele·ktryc7llly-c~ nalezy
sygnallzow·ać
p0gi>tow1e
sled
nr tel. .2211-89, które je5t czynne

k

całą dobę.

w. Czerwl.ńskl Llst o studencldch abonamenta-ch tramwajowych przelkaz.aliśmy do MPK.
J, Bury - s2-.czegółowych 1 wY
cz.erpujących informacji w spra-

~~lls~;~~c~a o'f:r:~:~0~;

nla zawodowego, ul. Protrkowska 125.
Prac.ownley Zakł. Pn:em. D21ewlarsklego 1m. M. Kasprzaka centralny
Zarząd Przemyslu
Dziewiarskiego dokonał zmian w
godz . ./racy ~ad sk~ek dzarząjdzen1a
rez.
a Y
aro owe m.
~dz.I..
R,ady Zakładowe winny
więc zwr<>e 1 ć 111ę do Rady Narodowej z ewentualnymi uwagami
na ten temat,

LOKALE

ZA WIADOMIENm

Dr KOWALSKI specjallEmeryta kolejowego, obeznanego z załatwia- sta skórno - weneryczne
n: c m przesyłek wagonowych zatrudni natych- 5-7, Piotrkowska 175
miast Łóclzkie Zjednoczenie Instalacji Prze· Dr WOLllOW\'SKI spe·
myslowych Łódź, ul. Zachodnia 44. Zgłoszenia ~Jallst.a chorób skóry
3003-K <'11!1<'11nonlA S7 m 3.
do Działu Kadr.
Dr med. W, BALICK A
To karzy, ślusarzy-monterów na maszYDy przę specjalista skórne, wen e
d·:alnicze zatrudnią natychmiast Zgierskie Za. ryczne, Sienkiewicza 52,
(14505-G)
tel. 132-75
k lady Remontu Maszyn Przemysłu Włpkienniczego w Zgierzu ul. Dąbrowskiego 15-17. Or \VOYNO specjalisto
·ho rób skórnych. "'-1 ene·
Z •tos zenla oso~iste przyjmuje Dział Perso- rycznych, zaburzeni"
m1Jnv.
)!Clowe, Nowotki 7. front
(14RR9-0l
11\-11 IR--18
lnzynlerów.chemlków t technik6w-cbemłk6w Dr SIENKO specjalista
or a z robotników nfewykwallfikowanych, go- skórno-weneryczne 4-6.
Kiliń•klego 132
spodarczych, transportowYch zatrudnią naDr Jadwl•ga ANFORO·
t;\'chmiast Zakłady Przemysłu Barwników WICZ
skórne, wenerycz„Boruta" w Zgierzu ul. A. Struga 30. Zgłosze- ne, kobiece 15-19 Prócll(14895-G)
n i a osobiste przyjmuje Dział Personalny.
nlka 8
2996.K Dr KUDREWICZ specja·
lista weneryczne skór·
Przewoźników zrzesz'Onych ł małOrolnych za- ne B-9.30, 3-li P\otrkow(\4982-G)
trudni natychmiast Zal'Zl\d Budowlany nr. 3 ska 106
specjallDr
ZAURMA.N
w Łodzi ul. J. Strzelczyka 21 Referat Tran15466-G sta skórne, weneryczne
sportu.
8-9.30, ~ Narutowicza
(15213-Gl
nr 2
Sl>3Waczy, blacharza, planistów oddziałoWYch, Dr ROZYCKI specjał Ista
pracowników do straży przemysłowej oraz akuszeria, choroby · ·ko·
hotników 1r9spodarczych i trans]){lrtowycb blece. niepłodność przyj
z"'tmdniR natvchmiast Zgierskie 7.akłady Prze- muje 4-& Piotrkowska 33
specjalista
tn ysłu Wełnianego im. Jan11. Pietrusi(1skiego Dr REJ CHERskórne,
płclo
weneryczne,
Zgierz, ul. 17-go Stycznia 43. Zgłoszenia oso- we (zaburzenia) Plotrkow
b tste przy jmuje Dział Personalny.
3017-K ska lł czwarta - siódma

-

aooo_K

.

Wyltwaliflkowanych tkaczy met.a.lowych I rol~UPNO-SPKZEOAZ
bfłtników gi)spodarczych zatrudnią natychMiast Łódzkie Zakłady Tki>.nin Drucianych w WAGI! wypożyczanie nie
Z ~ierzu ul. Dąbrowskiego 33. Zgłoszenia oso- mowlęcych, naprawa
stemplowanie, kupno po
~i ~t2 przyjmuje Dział Personalny.
3015-K łamanych Piotrkowska 9
SPRZEDAM umeblowanowej sypialni. ZaT c ka.rzy, ślusarzy, t~taczy, pracowników do nie
kątna 45-211
(W podwóstra:i:y przemysłowej f p. poia.rowej oraz ro- rzu)
(15273-G)
IYJtnmów gospodarczych i transpOrtowych za- \VOL.Kl spacerowe. gtęDo
trudnią natvchmiast Zgierskie Zakłady Prze- l<le. rowerki, hulajnogi
mysłu Welnlanego im, Jarosława Dąbrow- !Meczka dla dziec!. ładne
modele ptJleca Roman Lin
Ełdego w Zgierzu ul. Waryńskiego 8. Zgłcsze- l<nw•kl. Plntrkowok• 12n
n ia osobiste przyjmuje Dział Personalny.
SNOWADLO mechantcz3012-K ne. ewentualnie nie komp!etne z. tkalnl-dziewiarStolarzY do Zgierza i 07.orkowa zatrudnią na- nl kuplę. Oterty !>kładać
Biuro Ogłoszeń Plotrkow
tychmiast Zgierskie Zakłady Przemysłu Tere- ~ka 96 „Dena"
nowego Zgier'?: ul. Gen Sikorskiego nr. 3. Zgło- wOZEK sportowy czeski
Sienkiewls.zenia osobiste przyjmuje Sekcja Personalna . sprzedam.
3008-K cza 26 do-z.orce

-

-

-

URUCBOl\UĄ DRUGĄ
WYPOŻYCZALNIĘ

I

w

tm'J)l'ezę

na

zamówienia na choinki świetlicowe można

KA W ALER poszukuje po
m\eszozen1a sttblokaborskiego Dzielnica obojętna. Oterty składać Biuiro
Ogłoszeń P iotrkowska 96
pod „15343"
(153~3-G)

zgłaszać do dnia 1 grudnia 1952 roku do

ZAMIENIĘ

)yrekcja M. H. D. Łódź-Północ zawiadamia wszystkie instytucje i organizacje, że

wyźej

wymienionej Dyrekcji przy ul Ko-

ścielnej

6 (sekretariat),

SPRZEDAM domek murowany
je<inorodzinny
(przy tramwaju) w dobrej dzielnicy.
Oferty
składać
Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 9ó „15374"
KUPIĘ
kuchenkę elektryczną (3 paleniska, pie
.karnllk) 120 v. tel. 119-79
MASZYNA do szycia „singera" gabinetowa do
sprzedania. Tel. 185-23
KUPii'; utywaną maszynę do pisania (długi wałek). Zgłoszenia Katowice
StarowleJSka 9 Elżbieta
.czekay.
(15478-G)
KUPNO, sprzedaż apara
tów radiowych, fotoaparatów, motorki.
W!ęc
.kowsklego 31 Ęsiężniak
PLYTY gramofonowe ut.ywane, dute (ze śple·
weml w rMmych języ
kach kuplę. ZgiCTSka 38
m. l8.
(15435-G)

15475-G

SPRZEDAl\ł'.
amerykań.Slti

tanio

koc
lejbik blbretowy kanadyjski, lejbik z kretów, buty męskie nr 211. Oglą
dać od 16-18
Mlelczarsklego 15-16 ·
p
EKINCZYKA
.3-'?nles.
czarnego (suC7lka) sprzedam, 22 Lipca 29-14
biały,

chinią,

3 pokoje z ku

łazieruką,

roa:kła

dowe. słonec,.,ne na 2 po
koje z kuchni~. O!erty
składać Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96 „Kalina"

Dnia 21 listopada 1952 roku zmarła
po długich i ciężkich cierpieniach

S. t P.

II

ZAMIENIĘ 4-lzbowe mle
szk:an!e w Pabianicach na
3-iz.bowe w Łodzi. O!erty składać Biuro ogło
s z eń Plotrltowska 96 „Wy
gody"
(15191-G)
STUDENTKA poszukuje
pomieszczenia. Oferty Biuro Ogłoszeń Piotrkow
ska 96 „15341"

ZAMIENIĘ 3 pokoje z ku
ma- chnlą 1 wygodami w cen
szyn.kę
do podnos,.,Cflia trum na 2 pokoje z. kuch
ocze·k . W!en\awsltlego 38 nią. Wiadomość tel. 173·01
m. 2
(15457-G)
ZAMIENI!'; poltój duey,
kuchnia, przedpokój na
ZAOFIAROW, PRACY
2 pokoje, kuchnia, ewent.
pokój, kuchnia, wygody.
Wiadomość ul. Llmanow
POT'ltZEBNA sumtenna, sklego
48 fotograf.
śre<inlm wieku d<>ehodzą
ca lub stała pomoc do ro S'.l'ARSZY mężczy;ma na
dz\ny z małym dzieckiem stanowisku poszukuje po
mles,.,czenla niekrępujące
W!ęakowsklego 58-7
go z wygodami. Oferty
składać
Biuro Ogłoszeń
POTRZEBNA pomoc do- PiotrltowSka 96 pod „star
mowa na wyja.z<i do War szy"
(15!Wl-G)
szawy. Wiadomość, NoSTARSZE
m!lłżeństwo
SAl\fOCHOD dolna Olim wotki 92 m. 28 godz. 15
(15447-G) beroz!etne poszuku;e po
pia do sprzedania Kiliń do 19.
mieszcze.n ia z używalnoś
skiego 166
(15430-GJ
clą kuchni. Oferty skła
KUPIĘ wyjazdowe szory POTRZEBNA gosposia do dać Biuro Ogłoszeń Piotr
na parę koni. Wiadomo. ść dziecka 5-letniego. Że kowska 96 pod ,.Soliqnl"
tel. 104-33
(15440-G) romskiego U-17
POMIESZCZENIE J' U•
SPRZEDAM nowe t'm-m.y POTRZEBNA pomoc do- tri:ymanle dla pracuja,cej
1 urządzenie do plisowa- mowa z referencjami _ lub uczennicy wzamia.n
ni a I obciągania guzików Piotrkowska 114 m. a
za opiekowani e się dz'.ec
Oferty Prasa, Kraków,
klem. Tel. 128-74
23416
Rynek 46 nr "
"
POTRZEBNA pomoc doNAUKA I WYCHOW•
SPRZEDAM
okazyjnie mow!I, umiejętność goto
motocykl „Vlctoirla"
wania niekonieczna. WaMASZYNOPISANI.~,
ste·
stan bardzo dobry. Piotr \ runkl dobre. Łódź, Wojnografli biurowej Kursy
cowska 261 m. 40
ska Polskiego 13Sa
Stowarzyszenia Stenogra
fów-Maszyntstek. Zapisy
Piotrkowska 83. Klllń·
Zakupimy 6 S'tt. tłoków do Forda U.S.A.
skleF(o 50
(!5113-Gl
zerowe lub na szlif, średnica 85,3 mm.
3-MIES, Kurs Kroju 1
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Wł.
Modelowania IPR. JaraBytomskiej ul. Wodna nr. 23, tel. 209-06.
cza 7 Zapisy g. IS do 20
KURS kroju męskiego
Zaopatrzenie.
3004-K
IPR Stalina 7

WYDZtERZAWIĘ

~..G.a!...~JL...i'm!''""' t.Oaż.. ,µ!.._j_Wl,f.!~L11.o

... Fapier.a

~ł'. _.P..lal,.OO ir~

-~~~~~.

DANUTA CHMIEL
w wieku lat 33
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
z kaplicy Starego cmentarza katolickiego ul. Ogrodowa nastąpi w niedzielę
dnia 23 listopada o godz. 14, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu
15498-G
RODZINA,

iMa•mmr.H••••mmmmm••••••mi
KURSY kierowców samochodowych IPR. Wólcza:'l.9lta 27. Zapisy do 26
listopada
(3003-K)
fl.OZNE
F-ma Jan PUJpAK UZBRAJA, naprawia 1 od·
~wieta
NARTY i inny
sprzęt sportowy. Ostrzenie f.YZEW, Tel. 126-62,
Klllnsklego 15. czynny
godz. 10-15
(15339-G)
BUCIKOW zamszowych,
płaszczy, galanterii skó·
rzanej odśwleżalnia-far
b!arn!a. Piotrkowska 9
(podwórze).
(153.~5-G)
NAKLEJENIA
oprawy
dla fotografów. „Bazar"
Sienkiewicza 67 tel. 157-99
ZGUBY
ZGUnJo~o
kartę
mel·
d•mkow11, 1egit. Zw. Zaw.
leglt tramwajową. odpis
notarialny
świadectwa
szkolnego - Wład~aw
SobcZ,Uk. ul, :Beniowskie
go 26
(15346-G)

ZGUBIONO skte<rowan!e
do protezowni dentysty-'
cznej. Józef Maj, CZE'.-GIO
chowska 22
(16464-G).
ZGUBIONO
leglt. Zw
Zaw. Józef Leśniewslq
Ceglana 24-4
ZGUBIONO leglt. Ubezp.
Społ. na nazwisko Stan!
sław Szlawski Zgierska 8
m. 28
(1S412-G)
ZGUBIONO wejściówkę
fabryczną Zofia Pesz, Hu
tora +l ·
(15448 G)
ZGUBIONO prawo jazdy
traktorowej, pokwitowa
nie na złożone dokumen
ty Kurt Cymerman POll'C
140 Rąb!eń
(15449-G)
ZGUBIONO leg!t. Ubetp.
Społ.
Pelagia wesolow
ska, Zawiszy 24
ZGUBIONO
legit. Zw.
Zaw., wejściówkę fabrvcz
ną
Jadwiga Trzcianow
ska, Polna 10
ZGUBIONO
legli. zw.
Zaw. Nazwisko Franciszek Kiplce, Marynarska

nr

60

(15Ui4-G)

~11111111111111!11111111111111111111!111!11111111111!111111!1111111!111!111!11111!11!1111

§

WYDAJE INSTYTUT PRASY CZYTELNIK
1 AdmtnlstracJa t.ódt, ut. Piotrkowska 98.
stel. Centrala 283·00 Red nscz. 125·84 godZ -przvJ:
§12-13 Sekretarz odpow 204·75 godz. przyj . i0-:1z,
:dział gospodarczy lłł-10.
dz.l&ł sportowy 288-25,
5
dział m!eJskl 114-3% dział ttstów 143-80
!;Redakcja rękopisów nie zwraca za treść t terminy
SE
ogłoszeń nie bierze odoowledzlalnoścl.
:Dział oglos?.eń Piotrkowska 98 tel. 111-50 1 114-75
:!
cz.ynny 8-16. w s<>boty 8-H.
SPrenumerate mlesteczna Zł 4 OS, kwartalni! zł 12 IS
§ >ólrocz.n!e zł 24.30 przyjmuja wszystkie Urzędy
s' Agencje P<X'ztowe oraz llstonosze mlejs-c:v l wielE'l<:Y na terenie cale' Pnlskl w terminie dÓ u; kat·
§
dego m-ca na okres następny.
REDA GU YE KOLEGIUM REDAKCYJ'Nl!:
§Redękcja

.DZIENNIK_~_oDZJq nr ;81_ (Z597)
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Jutro ligowy mecz bokserski

.CWKS walczy z OWKS (lubHn)

Włókniarki wygrały

mecz

z gimnastyczkami_ FSGT
Cwiczenia wolne zakończyły
ten interesujący mecz. Spotkanie wygrały gimnastyczki
FSGT
228.25,
Włókniarza
222,i5. Indywidualnie najlepsza w zespole polskim była
Rakoczy 39.60 a w .drużynie
francuskiej Gally 38.30.

Wczoraj w ŁodZi rozegrany!

mecz gimnastyczny mię
dzy reprezentacjami FSGT
(Francja) a Włókniarzem.
Gimnastyczki Francji po zeszłorocznym pobycie w Polsce
postępy.
maczne
uczyniły
został

Nasze gimnastyczki walczyty bardzo ambitnie. Wśród reprezentantek bezkonkurencyjna była mistrzyni świata Helena Rakoczy, która zbierała
liczne oklaski. Bardzo pięknie
Kurzanka.
również
ćwiczyła
także
się
spisały
Dobrze
młodsze zawodniczki.
Mecz przeciągnął się niemal
do samej północy. Sala MDK
zapełniła się szczelnie publiczktóra z zapartym odnością,
dechem śledziła przebieg poszczególnych konkurencji.
Po oficjalnej części meczu
zawody rozpoczęły się od ćwi
czeń na równoważni. Zwycię
żyła Rakoczy 9.80 pkt. przed
Marcińcza
Kurzanką 9.75 f
kówną 9.50. Najlepszą zawodniczką FSGT okazała się Gally - 9.35 pkt.

Gimnastycy

radzieccy
w Berlinie

COLLETTE FANARA
gimnastyczka FSGT

Do Berlina przybyła 24-osobowa ekipa gimnastyków radzieckich z mistrzami olimpijskimi Czuliarinem i Gi>roehowską na czele. Sportowcy radzleccy odbędą wspólne treningi z gimnastykami NRD
oraz wystą_pią w kilku imprezach pr<1pagandowych.

bardzo wysoką notę 9.!l5.
Rakcczy zaimponowała pn:ede
zamawiać.
wszystkim brawurą. Drugie
miejscf> zajęła Kurzanka 9.8\
a na trzeciem miejscu znalazła
~ię Gally 9.70.
Włókniarz miał już po tej
W związku z spotka.niem mię
113.25 pkt. a dzynarodowyru Hełsin,kJ-Ł6dź w
konkurencji
FSGT 109.10 pkt.
które odbędzie się w
boksie,
jąc

Jak

bUe!y na mecz

CHRISTIANE IUCRARDOT
gimnastyczka FSGT

Helsinki-tódi

przecie
Wzbogacił się u nich
wszystkim repertuar .poszczególnych ćwiczeń. Jednak w
dalszym ciągu wyczuwa się u
zawodniczek brak precyzji w
ostatnich fazach wykonywanych ćwiczeń.

W skokach przez konia
pierwsza była Rakoczy 9.95
pkt. przed Richardot 9.80 i
Wscisło 9.80.
Przewaga Włókniarza w'zrojeszcze bardziej - 171.90
a FSGT - 166.35 pkt.
sła

Motocross

dniu 9.12. 52 r. w hali sportowej
w WLdzewie zs Wlólrniarz
Pafl.snvowe Prze·dJslębiorstwo Im·
do
podaje
Sportowych
prez
wiadomości,

że

~rze-daź

blleł6w

w cenie 15 1Zlł, 12, S oraz ulgowe
w cenie 5 zł dla młodzieży sl'Jkolnej I szeTegowyeh WP odbędzie
2lłotonyeh do
się na po·dstawte
dnia 2.12. 52 r. zblo•rowyeh zapotrzebowali p.rzez zw. zawo.clowe,
zrzeszenia <$Portowe, org. SP<>łecz
ne, lu.stytueje 1 S7lkoly. Zgłoszenia
zbiorowe na bilety n&leży nadsyłać do sekretariatu Łódl7Jklego Ko
ml~tiu KuJtury Fizycznej, Łódź,
ul. Komuny Paryiskiej 111r S.
które wpłyną po
Zgłoszenia,
wywa.czonym "terminie nie będą
Sprzedał biletów
uwzględniane
na zlotooe· zapo'trze·bowanla odbę
dzie się w dnlaeh 5 I 6.12. 52 r.
12-1& w sekreta.rla<le
od godz.
Bilety
łÓdZ>klego KKF w Ło.dzl.
nie odebrane w wyzna.oe:.:onym teT
minie rozsprzedame będą w dniu
zawo.d6'w w kasie hall 51Portowej
zs Włókniarz.

Jutro w hali na Widzewie
rozegrany zostanie ligowy mecz
bokserski mięfizy CWKS a
OWKS Lublin.
Na ringu zobaczymy szereg
znanych zawodników. CWKS
przyjedzie do Łodzi w swoim
najsilniejszym składzie, wojskowi prowadzą w tabelce ligo
wej i starać się będą pierwszą
do końca
pozycję utrzymać
rozgrywek. Nie mogą więc oni
zlekceważyć swoich kolegów z
Lublina.
Skład

CWKS

przedstawiać

Rewanz
o godz. 13

Przed meczem ligowym odo godz. 10 spotkanie towarzyskie między GWKS
a łódzką Gwardią. Wojskowi
wystąpić w następują
mają
cym składzie: Swierczek, Bła
szczyk, Weseli, Stanikowski
II, Kaczmarek., Kałużny, Jach
nik, Olejnik i Wieczorek.
będzie się

Ważne

Kukier,
Woźniak, Kruża, OlczYk, Kuź..
przyszłych
Stanikowski, Musiał,
miński,
Fiórkowśki, Grzelak I Gościa.ń
ski.
W drużynie OWKS Lublin Zarząd O.kręg'll Ligi LotnJczeJ
zobaczymy między innymi ta- w Łodzi zawla.d.a.m.la w~
kich pięściarzy jak: ·Ka.rgiera, zaimtereiSoWany.ch. te irMJPOCzął
lfolodyńskiego, n·abór na g:zikomenle Joo·tnkrzes l) 11!1
Malesklego,
się będzie następująco:

dla
pilotów

Makarczyk
szykuje się

n11<-0we, 2) szybO'WlCowe, 3) spaid!ocluonowe I 61-0.pnla. (wieża), ł)
spado-chronowe II stopnia (sa.molo-t), 5) ;po.m0ocnlk.6w meehanlków
lotm·lczych.

do DOJedynku
Czołowy szachista Polski Makarczyk szykuje się do pojedynku ze śliw.a. Termin finałowego meczu nie został jeszcze przez GKKF wyznaczony, ale niebawem już dowiemy się kiedy nastąpi spotkanie tych dwóch szachi.stów. Finał trwać będzie około dwóch
tygodni i przewiduje najmniej
osiem partii.
Obecnie Makarczyk studiuje
swego
dokładnie system gry
przeciwnika.

ebecnh• na.b6r J.esł
Trwa.ją-cy
jedyny na 1953 rok 1 p&Wita,rza.ny
nie będzie. Kto chce przejSt wyszkolenie lO'tnleze w następnym.
r01k11, :m'IJJSi Jut d~ś zloiyć podanie o przyjęcie.

ze Śliwą

6 meczów
piłki

koszykowej

Finał

turnieju

akademików

SPO

odznaką
każdego

l

sportowca

PREPARAT ,,,-- , ,.lllTA••

4o-

tyCZ>łCYeh

-:k.„·

---- '.,-

(58)

piełni

Wieczór
i muzyki

Okręgu Grodzkiegó
Rozgłośnia Łódzka
organizują w ramach Miesiąca
Pogłębienia Przyjaźni w dn.
25 bm. o godz. 18 wieczór pieś
Zarząd

TPP-R i

odbędzie si~

ni i muzyki, który
w Filharmonii.

orkiestra 1 chór

Wystąpią:

dyrek~

„Polskiego Radia" pod

H. Debicha, .o rkiestra mandolinistów Rozgłośni Łódzkiej
pod kierownictwem E. Ciukszy oraz soliści W. Kuźmień
ska, M. Przybylska, K. Nyc i
M. Marchut. Konferansjerka Marian JeżewskL
cją

Łyżwiarze

uczą się sędziować

InfOTIDaeJl

S Z>CZe gółQWY'Cb.

wa.nmlków pm;yjęc!a l
S7Jlrole111la llldzlela ZM"Ząd Od4zlałn LL m. Łodzi lid. Plot"r(kCl'W\9ka
117 (prawa oftcyna)

W niedzielę Budow1a<ni tradyJutro w Łod.zl. mtee będn~y
cyjnym zwyczajem or~ą
spo1atań w plke !koszykosześć
O~ MAROllll'CIZAX
jedną z ciekawszych 1mpr~ mowej drużyn walczących 111a szcze(Wł6Jmiars Kr.)
_
tocyklowych.
blu wojew6d:1Jklm,
Zbiórl<a zawodn]lków o godz. U
Spot!k.ania odbęd!\ eię:
Po tej pierwszej konkurencna Rudzkiej Górze.
ul. Zakąt:nej 8Z <>
. Sala przy
W motocrossie ud.zlał brać będą cji Włókniarz prowaiiził 56 .05
godz. 9 ik~6w11'.a męska Wló)c
Urządzlme w ubieg'łym sezonie
zawodn.!cy wszystlldch zmeszeń pmt. wówczas gdy FSGT zdoniarz: I - Ogniwo, godz. 10 Stal
.lm.prezy narc:iMSkie nie były imsportowych po.siadających 6ekcje
- Koleja:rz, god.z. 11 koszykówka
była 53.75 pkt.
mimo że
prezami masowymi,
motocyklowe.
kobiet Ogniwo - Wl6kn1arz I.
W drugiej konkurencji w sport n.acianski ma wszystkie waSala przy ut. Południowej 36 po temu, żeby do upraćwk..i:eniach na poręczach T:Y."Y runki
godz. 9 lk:os.zy!lcówka męl!lka GWKS
wclą.i:nąć
dyscypllmy
tej
wiania
ciężyła również Rakoczy ma- Unia gad%. 10 Ą.ZS - Spój'll.ia,
szerokie rzesze Judzi pracy
godz. li ikoseyk6Wlk:a kobiet Spój
Sport nare!M'Sltl z uwag.i na
nla - Unia.
wybitny ehan-alkter zdrowotny wl
Natomiast m~ 1~ m1ędzy
111\en być Vł'łaśclwie zrozumiany
SpóJin:ią a wa.rsza~lm AZS ropr:r:ez w6ZY'S1lkie koła si>ortowe,
zegrany zostanie e godz. 1..1 w
zrzeszenia i - sekcje LKKF.
Dułe zal.nter-esowa:u.le 1"łds1 lllle
sali MDK.
Przeszdtodą do umasowienia tej
dzielny meez p11ka.rsld o wejkie
dyS'C'YPllny sportu była mała ilość
do n LlgJ. mięcl.zy Widzewem a
organizowanych imprez narciarŁKKF orga?Wru.je kuTS sęd:dow
skich, a to z uwagi na małe moPierwsze ~amie
.K.OłeJa.r2l4!11l.
ski dla ~wlany. Zapisy na
żliwości organizacyjne i sędziow
rozegrane m1ęd>:y łYl!li kluba.mi
przyjmowane są w sekrekurs
skie. Aby usunąć ten powaby
tariacie ŁKKF pny Plaeu Komu
zako6ez)'1o 11lę ,;emaeyJinym rwy
uooeg<ł'ego sezonu I
:manka~ent
·
jeszcze bardzlej ny ParySklej 5 do 23 bm.
zaktywizować
el~em KoleJana 3:1.
Zwolennicy sportu ły:!:wl.a'T!ftde
narciarska
sekcja
zrzeszenia,
.Jutrzejszy mecz rozegra11.y soLKKF organi.zuje w dniach od go powinni gremialnie zg<l:a.szać
6ta.nl.e o codz. u na boisiku przy
22.11.5.2 r. do 13.112.52 r. kurs dla się na wspomniany kurs, aby z
Dziś o godz. 19 w sali MDK
sędziów narciarskich. Zajęda na chwilą rozpoczęc1a seumu moma
ul. Armii Czerwonej.
kursie prowadzone będą w ll(odzi bylo sprawnie przeprowadzać za rozegrany zostanie finał turnie
Ostatnio.· Ko.leja.n: roze:rał łlo·
:nach popołudniowych, co pozwoli wody.
ju piłki siatkowej kół uczelnia
szer~im rzeszom praC'Ujących na
•warzyskle 1q1otkanie s GWKS.
nych AZS. O pierwsze miejsce
w kursie bez
udziału
wzięcie
I walczyć będą zespoły; :medySpotkanie to 'l!a.koJi.czyto się zwy
uszczer'biku d1a pracv zawodowej.
1ków, polltechniki i szkoły filcięsłwem woJskowYch z:t. PneZapisy :na kUJrS przyjmuje sekcja narelarSka ŁKKF w godzimowej.
grana kandydata. do II L1g1 Wtilka
nach od 9.00 do 13.00.
zuJo na chwiejność formy tej
W finale koszykówki męskiej
Apelujemy do wszys1JkiC!h zadrnżY'DY•
znalazły się cztery zespoły: me
awansowanyd1 narciarzy naszego
mia.sta by zgłosili się na powyż
Równld; ,Jlltro w Tomasz&wie
dyków, politechniki, uniwersyszy kurs, przyczyniając się w ten
.Maz. rougram.y zostanie drugi
tetu i ekonomii.
Gimnastyczka RAKOCZY
1sposób do umasowie<nia narciar-1
me.cz o wejście do II Ligi. Zmle(Włókniarz Kr.)
stwa nil terenie Lod2li.
W siatkówce kobiet walczyć
tomaszowska Spójnia z
ną slę
będą studentki politechniki z
pablamlcklm Włókniarzem.
koleżankami z uniwersytetu.

Przed sezonem
narciarskim

SzYdlowsklcgo, Czapliflskleeo,
Franka i Steca.

Tabela wygranych
ł

nz:mię

CIĄGNIENIA

padła

Wy.grana 1oe.ooo d
55853

m RZUTU
na nr

'*

·p adla na nir.
Wygra.na Gft.Oml
n·r . 22147 27357 81370 941185
Wygrana. 4o.ono !ll1 padh
nr. :5998 63090 1138811.

nil

nr.

Wygrana 20.oon zt padła na nr.
nr. 660S2 80788 111702
W:vgrana 10.000 'l'!ł padlłll na nr.

nr

11565 73093 95.230 119170

Wyg-rana 5.000 zt pAdła na nr.
.!III'. 5S71 11682 28470 39304 48309
w:v.grana .2.000 7lł padh• na n'!'.
nr. 586 2496 27870 31'7'51 30056 402~4
5832'5 66683 75'981 'Tll~14 80226 1!1354
84-031 800.';'\ 92.318 95804 981J.ł0 101573
llOtl O 129973 131507 136587 1399go
142717

Wyg.ran:i 1.01"1 d padła na nr.
nr. 5693 6~~ 9109 lMU 11681 1$64
l 737!i..
:mtd'
45367
69807

19173 1!18311 24613 24944

2"7010

314f8 31783 35057 3!i443

44Tl8

63206 566114 58M3 6lol88
7ll607 71497 71693 74340

996!'3
7iill90

P~415
7700'.2 81780 90199 93749 95218
107715 1108113 114965 ltl5'168 1JAI78
127023 l:ta543 134386 139940

.tmao

l4:2l117 l4Gll10

146064

1468.J.6

147195

Wygrant'l Po 400 zl: l'r.11 ~47~
13:ł05 1:?549 13565 15WO 16211 17107
J9314 20491 21251 2.1sos 21719 2tln77
24Q33

25150

24073

:15938

27!)41

29M3

29676 3MI3 311152 320!;1 36278 a1sn1
3894Cl 41009 4~214 43576 ~243 47444
47728 5-0769 5?H8 51798 51.'!312 54<;,4
59099 59!ł38 65047 6635'1 66871 6~~1'3
7142e

72771 76369

ms:i

80729

89:168 8~5115 90002 94624
97942 98390 102351 104932 '
111816 111999 116815 1169<)5
Jl8700 1291126 124995 12&448
1:!007~ 1:31067 ]315Qfi
l3li2~
135830 1372'!5 H-0766 142476
3n73

najpierw zuitoerony, a
Sullil.&kt
potem zachwycony miłym przyjęciem,
zaeiął opowiadać o preparacie.
O'COoDllor ~luehał go uważnie, a w koń
cu wstal i kle<pnął wynala1l:ę po ~amie·
111iu.
- Swletnle przyjacielu - tym wynalaZ>klem zainte.re!;uJa się pewnle sfer:v
gospodarcze. Mnie Jednaik ch<>dzl o coś
1nne·go. O co'l No nie dziw się taik bardzo - o twoje „M"... Ach . to drobiazg
- senator maehnął ręką nledGJl'USZICZamy o takich
jąc wynalaz.cy do głosu !rzec.zach dowladujemy się do.svć szyllko. Trzeba he, he - wiedzieć, eo się
dookoła dzieje.„
- A teraz przy&tąpmy . do rzM'ZY.

o•co.nnO'l' przysunął \!tę do W'y'll.ałazcy I
konfide111ejooaJnym szeptem.
- Rozumle·sz chłopcze, że naJważn.leJ
iezą rzeezą obeenie, gdy Hitler przutał
jest odpowiednie pnebyć groźny
iciwstawienle się k01muni:mnowi. W tej
wielkiej walce - senator wzniósł pow tej walee o
bożnie oczy do góry :najszczytnie)S'Ze ideały lu4Z>kości, 17wój
zabójczy wynalazek bardzo mob się
przydać .••
- Ależ - próbawal przerwać Sulińe'l<I.
szczytne
- Ro=lem, rozumiem ideały, sz.c:.:ytnyml l·dealaml a bussines
powl~·dileć?.„
ch-c1a!eś
to
is busstnes J)latego Je·ste·m ttP-O·
Zupełnie mąidru.
'!.ażniony .oferować 100.000 d:ofarów• .11ta- ,
zaczął

l:lł o 11.owe.J awanturze! Psiaki'- Jak
nowlsko dYt'ekto-ra p-rodulkicil1 z pensją
masz za.miar pDl!iltąplćT
3.000 miesięcznie i pewien udział w :cys.- WynalaZ>ku nie s1n·ud,am - odpo.tkaeh
wled>:lal SulińS1lti bez waha!llla.
Nie mógł
omołomlony.
Sulińs'kl. by!
- Toś ml brat! Daj łapę. Ale wldzlm,
Wy-cofał się z gabinetu
a:naleźć słów.
;powl<edzleć nie E'!>rzedam to jesz.cze n!e
żegnany ko·rdLalnym uściSikiem dłoml I
wszystlka. Skoro jakąś drogą dowiezapewnieniem, że jutro odwiedzi go
dzieli się o odkryelu, mogą teraz sprópewnego ellemleZ>neg<>
przedstawleiel
bować i bez twe•J zgo.dy WY'korzy>stać Je.
lkon.cernu upoważniony do episam.la. od- .Jakto'l!
1Powlednie.1 umowy.
- Nie bądź naiwny, Ollll tam w skrnAgapit po wysłu·chan1u w kLLka~afoie
puły 5ię nie bawią. I dilatego ra.dzę :mlnut później rela·cJJ z wizyty u senazble.rz WS"Zystkle papiery I p'robówkt 1
tora - zasępi! s:ę. Widzl.sz eo Im chowrZ'tl~ do pieca.
<l7J po głowie. Je•suze h wojna się n'e
zastanowi? się ehwllę I o~Sułl6Skl
Jr·sz.cz,e ty.siące ludzi gliną
E!rnńezyla,
. __na Dale>kl.m .W.ichod,z_le, a oni Ju:i mYli· . , \.:;~~~:i!_j;~~ow~. -=-~1ę,. •. ~o i;fo~
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Wygrane seryjne. WyITT"Bna sew wysokości zł łO otrzvmu1e każdy n11mer losu koficz~
cy się na Ol 05 07 19 21 23 28 79
30 35 46 47 &l 53 59 SO 65 &9 70 72
73 76 89 90 93.
ryjną

n11

numer taki
w cląmiieniu
rn rzutu 5 1Krajowej Loteiru Pie
.nieżnej numer ten•· Wygr•nef seryjnej n.ie otrzymuje. Wy'[_raNl
seryjną otrzymuje w tym wyn•d
ku następ.ny nie wylosowany Jesz
- -cze_WJIŻl>Zll'._n.wn.eJ.:..JQ§!J„ .if
O ile jednak

padła

już

wy~rana.

