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PARY,ż, Na czwartkowym posiedzeniu
Następnie, wśród ogólnego napięcia sali, za
pl"narnym Komisji Politycznej ONZ rozpo- żądał głosu szef delegacji radzieckiej, wiceczęła s i ę d yskusja nad sprawozdaniem Komisji mnister \1yszyński który złożył następujące
Energii Atomowej oraz projektem rezolucjf w ORVl'iadczenie: „Projekt rezolucji kanadyjskiej
łej sprawie.
:r,ostał rozdany zaledwie dziś rano. Nie było
l>
.
t t
ł
d
t
k
nawet
czasu, aby go dokładnie przestudiować.
1 en, zg cszony przez e 1ega a ana.
roie'
·
·
· ·
·
·
dyj~kiegci Mac Naugthona w cz,wartek rano, Jak naJenergiczmeJ protestuJę przeciwko tego
~roponuje. ~atwierdze~ie pr~e~ Zgroi:iadze- rodzaju ~etodom. Nie wiem również dla·
nie zalecen i propozycJI Kom1sJ1 Energii Ato- czego proJekt ten został rozdany tylko w jęmov. ej. Przypominając, że Związek Radziec- l zyku angielskim, choć, zgodnie z regułami-I
ki n'.e wyraził zgody na przedstawiony system
kontroli, delegat kanadyjski, p.opierając ame·

l

nrm, win!en być rozdany we \Yszystkich języ.
kach urzędowych ..•
Delegat radziecki stwierdził , że nastąpiło
oczywiste pogwałcenie regul:i.mlnu wskuteJc
nil·przestrzeganla. przewidzlan:vch w nim ter.
mi nów.
rrw'.'. odniczący Spaak zmu·z: ny byt pr!y·
znać, że istotn:e nastąpiło pogwałcenie art.
109 regulaminu, który głosi, że wszelkie Pr:l·
jekty rezolucji winny być rozdane dele-.:a·
. .
. .
_ .
tom„ na .d~1en przed tym. Ws~od ogolneJ. kon-1
fnZJ1 minister Spaak zarządził odroczenie obrad Komisji Politycznej do piątku ..
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I
r}ka~ski.plan ~ontroli'. stwier~ził, że Związek I

Rad1.;eck1 zgłosił w te.i spraw:e odrębne prop07ycjE'. Następny mówca Warren Austin
WARSZAWA, PAP. - Obok opubJ :kowa<USA) polemizował ze stanow;Ekiem delegacji nych już w prasie postanowień 0 zniesieniu
radzieckiej. przypisując wiceministrowi Wy-!1kartek chlebowych i mącznych Ofaz likwida~z,·ńskiemu przywiązywanie nadmiernego zna cji Ministerstwa Aprowizacj i, Rad Ministrów
c· en'::i do kwestii eksploatowania surowców przyjęła na swym ostatnim posicd1..eniu szeąlomowych • i zastosowania energii ato- reg innych uchwal. Jedna z nich dotyc1,y
moweJ. dl l
ce l'ow przemys ł owych · J es t akcJ'i pomocy zimowe.i, która również w roku
rzeczą charakterystyczną. że delegat amerykań b:eż. będzie kontynuowana przez Rząd przy
~ki po?1inął zupełnym milczeniem argumenty współudziale Centralnego Komitr.tu Opieki
wir.e.m nish:a Wyszyńskiego. któcy w przemó- Spolecznej, stronnictw politycznych, z-wiązw:m·u z 2:'5 bm. wskazał na to iż propono- ki)w za •odo,„ch i organizacji ~połecznych.
wany system kontroli dałby Stanom Zjedno- Akcja pomocy zimowej, w rok.to ub ' głym
czonym faktyczny monopol w dziedzinie pro zamknęła się kwotą t.684.000.000 zł. Korzy.
d u k c jl b omb Y a t omoweJ.
·
stało z niej około 1.500.000 osób repatriantów,
System ten przewiduje bowiem przenies\e- osieroconych dzieci i starców.
n'e własności kopalń surowców atomowych
Rada Ministrów \,!Chwaliła następnie powona projektowany organ kontroli międzynaro•
dowej,
w którym Stany Zjednoczone
posiadaj::i
podporządk-0waną sobie
całkowicie większość.

Bunty w

min ister Shinwell.
W związku z tym brytyjŚki min ister wojny
zaprzeczył pogłosk-0m, sze.rzonym w pewnych
kolach, jakoby rząd brytyjski zamierzał rozpi·
sać

W

potępia

wojownicze

swego przemówienia minister Shin

CLAY
obrońca

-

morderców
NOWY JORK, PAP. - „New York Post"
donosi, że naczelny dowódca wojsk amerykańskich w Niemczech zachodnich generał Clay,
odpow' adając na pytanie korespondenta tego
dziennika stwierdził, że on to osobiście zrewidował wy1·ok na zbrodniarkę hitlerowską
Dzę Koeh i skrór.łł w:vmierzona jpj kare wiię-

zienia.

_

wych lub ro1,budowy istniejących już urzęRZYM. W związku z uroczystym wręcze·
dów państwowych. Pozwoli to na uniknięcie niem zarządowi miejskiemu w Neapolu
przerostów przy tworzeniu nowych jednostek złotego medalu za zorganizowanie bohaterskiego
administracyjnych.
• · powstania przeciwko Niemcom we
wrzesmu 1943 r. premier de Gasperi miał
Następna uchwala, dotycząca zasad udziela- wygłosić
jnaugura.cyjne przemówienie..
nia organizacjom społecznym subwencji ze Z!iledwie jednak de Gasueri wypoviiedział
karb 1 Pań!'twa, zmierza do położenia kresu p1erw~ze słowa, zebrany tłum przerwał mu
wielotoro\\ości
i
dowolności
w
polity gwizdami i okrzyliami: „żądamr pracv i
ce st bw ncyjnej państwa. Uchwała nakła- chleba". - „Trzeba skończyć z bezroboda ponadto na organizacje społeczne oba· ciem". - „Mamy dosyć represji". - „Precz
pupilkiem
wiązek oszczędnego i racjonalnego zużycia o- z nGaspe •podżega.ezy
• 'd · wojennych".
b..,....,ł
.
k
··
'd
.
d
......,
n wsro me .• "" ego 1.ny 11
t rzy~an~ch su b wencJl oraz przew1 UJe o • tysięcy słucha-Ozy
musiał uciec z trybuny
powiednie spo~oby kontroli.
I i skryć się w aucie policyjny.IQ.,

PARYŻ, PAP. - Oddziały armii demokratycznej z~atakowa.ły garnizon "". mieście S?·
chos, połozonym medaleko Salonik. W wyru.
ku walk, oddziały armii demokratycznej z.dob_YłY wzniesieni~ ważn~ pod względem strategicznym - AgJos-Christoforos. W ręce od.

wystąpienie

Bevina na forum ONZ

przestudiować

propozycję

sprawie redukcji zbrojeń.

Wyszyńskiego

..,,

Ostatnie więc oświadczenie Shinwella, kfóry jednocześnie jest prezesem Partii Pracy, uważone jest w kolach dziennikarskich za silny
glas opozycji partyjnej przeciwko polityce
Bevina. Opozycja ta zdaje się przybierać na
sile mimo pozornego spokoju na wewnętv:
nym terenie party;nym.

Kulisy
rokowań w Berlinie
Delegacje anglosaskie
narady - ·
zerwały

na rozkaz Waszyngtonu

mobilizac/ę.

końcu

lać do życia komisję organizacji administrac.i: publicznej. Komisja ta opiniować będzie
w szystkie projekty, dotyczące kreowania no-

przeciw Bevinowi

LONDYN (PAP). - Brytyjski minio;ter woj·. well przypomniał słuchaczom bohaterstwo żołny Emanuel Shinwell wygłosił na zgromadzfł· ! nierzy radzieckich i epopeę Stalingmdu. O fali
niu publicznym przemówienie, poświęcone sy-1 lach tych - zako1iczył mówca - nie wolno
tuacji międzynarodowej. Mówca zaznaczył, że I zapominać.
rząd brytyjski powinien starannie przestudio-l
LONDYN (PAP). KoMerwatywna prasa
wać propozycje .Wyszy.ńskieg~. Minister .sliii:t·I angie.~sk~. komentuje .doniesienie „J:?aily Exwell podkreś.lil, ze panika, ktorą wywołuje się press , iz Attlee udzielił nagany Shmwellow1
na świecie, jest nieuzasadniona. „Odrzucam za jego mowę z 26 września br„ stwierdzającą
stanowczo wszelką myśl, że w obecnej sytu- że Wielka Brytan ia powinna by dokla<lnie
acj1 międzynarodowe; tkwią pierwiastki . które
mogą doprowadzić do wojny:· powiedzial

I

faszystowskich przybiera1"q na sile. Żołnierze i of1"cerow1°e
Sophulisa nie chcq walczyć przeciw demokratom

I

Brytyjski minister wojny

M•IDIS
• t ro"\V

At a k .w o J·· s k M a r k o s a na Larys se

Po przemówieniu delegata amerykańskiego
oddziałach
nastąpił incydent, charakteryzujący metodę
pracy „większości" bloku anglosaskiego. Na·
pytanie przewodniczącego, czy pragnie kto I RZYM, PAP. - Prasa ateńska donosi, że
zabrać jeszcze głos, prz.ez dłuższy czas t~a-1 odd~ały Markosa zaatakowały .z kilku stron
lo milczenie, które wywołało konstemacJą. stolicę Tessalił - Laryssę. Oddziały te opanoW końcu głos zabierają delegaci Salvadoru wały miasto, po czym - wykonawszy powiei Argentyny z wyraźnym zamiarem przecią- rzone ·i m zadanie - wycofały się w okoliczny
g,nięcia dyskusji.
teren.

Shinwell

podżegaczy woj.ennych

przegnany z wiecu
przez lud Neapolu .

na Komisji Politycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych
obradującej w . sprawie zakazu broni atomowej
Wiceminister Wyszyński piętnuje ciemne machinacje delegatów nowojorskiej giełdy na forum ONZ

.

. L?NDY, PAP ..- ~gencja Reuter~ dono-1
si, ze Rada Bezp1eczenstwa przystąpi w poniedziałek do rozpatrzenia. na wniosek mocarstw zachodnich, sprawy Berlina.
.
.
,
B~~LIN (PAP). - Dz1e.n.m k „Neues Deutschland orp ubhkowat szc.zegoly, dotyczące przebiegu obra<l pomiędzy czterema gubernatora·
mi w Berlmie w wyniku zaieceń uczestników
rokowań mo<; kiewskich.
Na wstęp i e obrad powołano podkomisje rze
czoznawców dia spraw komunikacji, handlu i
fina nsów, ponieważ jednak eks.perci anglo·
sascy nie s.kladali żadnych konkretnych wnio·
sków mogącycl1 stanowić podstawę do dysku·
sji, doszlo do znacznego przed l użen i a ko nfe·
rencji gubernato rów
W ten &P0sób do t września roz.patrzono ie·
dynie część zagadn i eń i brakowało· je5zcze
kilka d,11 <lla wspólnego opracowania pozosta·

-łych

snraw.

Zia ...lrAnlt

r.a.dzj~i ...,.1..J....

i..„,.

działów gen. Markosa wpadły duże łupy wo·
jenne.
Na wyspie Eubei oddziały armii demokratycznej prowadzą od pewnego czasu operacje
wojenne. Wojska faszystowskie straciły tu·
taj 150 zabitych i 270 rannych.
RZYM, PAP. - Demoralizacja w szerega{:h
wojsk ateńskich pogłębia się z każdym dniem
Całe brygady odmawiają walki z siłami demokr.a.tycznymi. Po bitwie pod Vitsi - wzię
ci do niewoli żołnierze armii ateńskiej - ujawnili szereg faktów, potwierdzających roz•
kład wojsk faszystowskich. Żołnierze wystę.
pują często przeciwko przedłużaniu wojny, mi
mo terroru, aresztowań i wyroków śmierci. Na
wet wśród oficerów nierzadkie są wypadki
odmowy udziału w walce.
Stan ten w armii ateńskiej pozostaje w ja·
skrawym kontraście do ducha ożywiającego
armię gen. Markosa. Żołnierze armii gen.
Markosa cieszą się poparciem narodu, czego
dowodem są ciągłe dobrowolne dotacje ludno
ści w zbożu i środkach żywnościowych.

Aresztowanie dowódcy
organizacji „Sterna"

nie P?dkreślano ~onieczność przedłużen i a ro• , LO.NDYN PAP. _ Agencja Reutera danosi,
kowan o parę d?-1. Jednakze pozostali guber: ze policja żydowska aresztowała w Haifie
natorzy prze.rwali-pod. naciskiem ~en. Clay' aj' dowódcę organizacji Sterna - Friedmana Yel·
- rozmo~y. Widac więc z tego, ze . guber";a· lina, poszukiwanego w związku z zamordo ·.va•
lorzy c1 me miel! zamiaru opracowama W6'pol· j niem hr. Bernadotte'a. Przy aresztowanym rna
nego raportu.
leziono fałszywe dokument wo ·sk
Y
J owe.

Bjzonia - u_ progu ruiny

B.~RLlN, ~AP .. - R~~a ekono.m1czna. B~-1 ku bi~ż. pochłaniają 46 proc. :wszystkich
zenu uch:vahła w1ększosc· ą 2 glosow prelinu- wpływów podatkowych. Co s~ę tyczy handlu
muz budzeto.wy na ~ok 1948.
.
zagranicznego zachodnich mocarstw okupacyj
Jak dono:51 age~cJ~ ~DN:. przewodn1cz~cy nych , Puender przyznał, że eksport Bizonii
rady admm1stracy.ine.i. B1zo1111 P~e~der stwi~r wci ąż opiera się zasadniczo na surowcach,
dz.ił prze? uchwalemei:n preLmmarza, ze,1 podczas gd :! ekspor t fabrykató•v wynosi za.
kasy pul>h<'zne są.obecnie p11ste. Doda! on, żel kclwi c jcdniJ rl z:c::i··1,. L·znU· w porów naniu z
W)'.d~tk1 . okupacy.i?e s!r:-.1.)' angl~-amerykań· l!ł36 r. Zjednoczona strefa _ oświadczył
skie1 zw1ekszyły 1ne . bardzo vowaznie i w ro- Peunder nie WY~rzvma : talcieizn dan u.
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Młodzież p
R~zolucja

w lee o Polskę ocjalistycznQ

s

Młodzieży

en m Zarządu Głó nego Zwią

WARSZAWA PAP. - Na zakończenie dwudniowych obrad'. rozszerzonego plenum za;zą:·
du głównego Związku Młodzieży Pofakiej u·
czestn!cy przyjęli jednomyślnie rezolucję, któ·
ra stwierdza:
W deklaracji ideowo . programowej Związku Młodzieży Polskiej uchwalonej na Kon·
qre$!e Wrocławskim, U6tallłlśmy jako zasadni·
czy cel Z"1Yiązku - „budowę Polski, w której

nie będzie wyzysku człowieka przez czlowie·
ka„ .. w które/ każdemu będq dane warunki
swobodnego rozwoju zgodnie z jego zdo/nościa
mi i wytrwa/ościq w nauce J pracy dla narodu".

ciw wsze] im oddziaływaniom ideologii rea'k·
cyjnej, drobnomieszczańskiej na m!odzież;
łd
4) walczyć o stałe rozs1erianie do ępu
dzieży robotniczej, pochodzącej z warstw bi~
dnego i średniego chłopstwa do szkół średnich
i wy:Uzych;
5) rozwinąć szeroką akcję oświatową I nko·
leniową wśród członków Związku I mas mło-'
dzieży w duchu nauki marksizJDu • leninizmu;
G) usprawnić styl pracy wszystkich instancjl
organizacyjnych i całego związ'ku w oparrl'fl
o naukowe zasady;
7) zacieśnić braterską w&pólpracę z demokra
-tycz.ną młodzieżą innych krajów w ramach
~~iatowPj Federacji Mlodz:eży Demokratycz·

Po

nej, 11 rwlaszaa z

iej

rzodu)ący

oddziałem m. o

S jki

p łud · wej

Afryc~

..

PARY'2 (PA.P). - ,Donoszą z TWl!su, ze za.
robotlnicy portowi, kotórzy dostrajkowa.li fa
maCJają lłię pod'llryżki pl;te. Do wyładunku towiłrn z okrętów użyto francuskich wojsk ko·
Jon cJln c.
Z i ze• zawotłciwy pracowników pootowycli
w AI rie :rapO'wiedZ'ał roz.poczęcie strajku
w piątek. Związ.ek domaga się podwyżki plac
oraz z.niesienia pracy nocnej.

dz:dv demokratycznej twiata - z Wsz.
Leninowskim KomunistyC"JDym
związkowym
Komsomołem I z or·
Związkiem Młodzieży ganizacjami młodzieży krajów demokracji lu·
dowej;
8) przez ścisłe powiązanie naszej organizacji
LONDYN IPAP}. -:--- Ag~ncja Reutera poda•
z naj6zerszymi masami pracuj(łCej i ua.ącej
6ię młodz.ieży WN!lóc oddz.iaływanie ideowe je z wyspy Rodos, ze iTO~Jemca ON:Z w PaleBunche udał się do H~1fy, g.dzle
i wychowawcze i utwierdzić rolę przodowniczą stynie Związku w stosunku do powszechnej organi· pn~prow~dzi r~owy z pnedstawic1~lam1 ko
zacji ,,Służba Polsce", Związku Harcerstwa m1s11 r?ZJemczeJ ?N~. Bu~che powróci w tym
Polsk:ego, społecznych i kulturalnych organl· 1tygodmu do swei głowneJ kw~tery, skąd uda
zacji i zrzeszeń mło:lz.ieży oraz mas młodzież~ się na Generalne Zgromadzerue ONZ w Pa·
ryżu.
niezrzeszonej.

Podróie rozjemcy ONZ

I

I

Polska pełnego rozwoju ludzi pracy, nie zna·
J11.ca wyzysku człowieka przez człowieka to Polska socjalistyczna._
Wakzą o tę Polskę przodujące siły narodu,
- klasa robotnicza, która Jednoczy swe szere·
gi oraz sk'Ulpiające się wokół niej szerokie ma
sy biednych i średnich chłopów.
W ojśka amerykańskie nie opuszczą Korei południowej - na zasadzie doktryny rozboju
Napotykają one na swej drodze na zaciekły
Jak dowiaduje się a-1 ba-sady USA w Mo$kwie notę w 1prawle Korei madzenla narodowego Korei z dnia. 10 wrzeopór pragnących powstrzymać dal-.;zy rozwój · MOSKWA, PAP. Nota stwierdziła, t.„ PrezydJum Rady NaJ· śnla 1948 r. do rządu ZSRR I rządu USA a
naszego kraju żywiołów kapitalistycznych - gencja Tass, ministerstwo Spraw Zagranicz,
nzpałrzenlu apelu zgro- Jednoczesne I niezwłoczne wycofanie wojsk
ZSRR,
wyższej
am
do
br.
września
18
skierowało
ZSRR
nych
bo·
wsi,
na
wyzys'kiwaczy
bogaczy wiejskich i
gacących się krzywdzą i wyzyskiem biednych ------------------------~radzieckich 1 amerykańskich z Korei, uznało
I średnich <;:hłopów.
za możliwe uwzględnienie "1Yl"&iouych w tym
Zatrzymanie roz.woju społecznego kraju apelu żYczeń i wydało Radzie Ministrów ZSRR
Zł
to wzrost elementów kapltalistycz.nych - to
odpowiednie zanądzenia w sprawie ewakua.·
Itla
najszernze
tego
chcą
Nie
wzrost wyzysku.
cli woJsk radzieckich z Korei północnej,
japońscy
sy ludności pracującej w kraju.
przy czym przewidziano zakończenie ewaku·
'.Yalka klasowa między masami pracujący
acji do końca grudnia 1948 r. Równocze~nie
""
mi, z klasą robotn'czą na c1.ele, a żywiolam'.
PARYŻ, PAP. - Powołując się na miarodaj- nieczność zatuszowania skandalu celem unik- _ podkreśliła nota _ Prezydium Rady Najkapitalizmu, wyzysku i ciemno.ty, łącząca się
Usuni~e Alidy wyższej ZSRR wyraziło nadzieję, ie t rząd
z walką na arenie międzynarodowej między ne japońskie koła ~dowe. ag•.rncja F'rance n'.ęcia kryzysu rządowego.
j k
I
k
ł
konserwatysty
doprowadziłoby do powrotu
oltam
wykryty
ie
T.okio,
z
donosi
Presse
obozem imperialistycz.nym a obozem postępu brzymi skandal finansowy będz1'e naJ·praw- y 'd
USA zgodz się na ewa uowan e l'o s ame·
.
.
. t . d k b
kt.
ory JeS Je na o ecme uwazany rykańskłch z Korei południowej w wymienlo.
osi y,
i pokoju - przybiera na sile.
·Masy pracujące Polski Ludowej idące od dcpodobniej zatuszowany. W wyniku mal- przez władze okupacyjne za niepożądanego. nym wyieJ terminie.
w odpowiedzi ambasada USA w nocie z dnia
Również tuszując tę aferę połofono kres pozwycięstwa. do zwycięstwa, umacniające swą wersacji aresztowano b. ministra finansów władzę państw.;wą, w ofiarnym pełnym poświę Kurusu, przy czym w machinacjach brał u- głoskom, według których wiele osobistośoi
28 września zakomunikowała ministerstwu
<;enia trudzie, odbudowujące kraj ze zniszczeń dział również pr!!mier Asida.
spośród amerykańskich władz okupacyjnych spraw zagranicznych ZSRR, że rząd USA
wojennych i dźwigające go z zacofania - ma·
Kola rządowe podkreślają, że zaistniała ko- jest zamieaz.anych w ten skandal finanso"'"'.
przyjął do wiadomości decyzję rządu radziec"J
ją wszelkie dane do ostatecz.nego pokonania
kiego w sprawie ewakuacji wojsk radzieckich
wyzyskiwaczy i przyśp!eszenia marsz.u do socjalizmu.
z Korei do końca grudnia 1948 r. Nota ame·
rykańska stwierdz'.ła dalej, że rząd USA roOd wyników prowadzonej przez nie walki
od jej tempa i prze.biegu zależy awans spole·
patruje sprawę (!włlkuacji wojsk, jako część
PARYŻ (PAP). - 23 gaullistów spośród tzw.
Podczas gaullistowskiego %ebta.nia w uli obszerniejszego problemu jedności i nlezawi·
cmy, kulturalny i. zawodowy młodz.ieży robot·
,,służby porządkowej", zatrzymanych na wiecu Wagram w Paryżu aresztowano trzech gaulli·
niczej i chłopskiej.
słości Korei i że tmnkt widz.o'!'J.ia rzadu USA
przodująca, w saJi Jea.n-Jaures w Paryżu, skazano na dwa stów za posiadanie palek gumowych
Związek Młodzieży Polskiej co do tego zagadnienia zostanie w odpowied·
posiadanie
za
tajnych
aresztu
temat
na
bezwz.ględnego
rewelacje
tygodnie
dal5ze
Podając
rewolucyjna organizacja ludowej młodzieży
nim czasie sprecyęowany przez delegację USA
zatrzy·
Wśród
itp.
podkreSoLr"
kastetów
„Ce
gumowych
dz.lennik
pałeik
RPF,
organizacyj
1
miast i wsi bierze w loczqce/ się walce klaso·
we; czynny udział u boku klasy robotniczej i, manych znajduje się 5-<:iu notorycz.nych prze· śla, że gaulliści posiadają ·w mlni:aterstwie n a Generalnym Zgromadzenlu ONZ. W ten
spraw wewnętrz.nych własne komó.rkl info.rma· sposób rząd USA nie wyraził zgody na. wyco.
mas biednego J ~redn/ego chłopstwa, mobilizu· stępców.
Grupa :reimblikanów uniemożliwiła prze· cyjne, złożone z wy6okich urzędnilków, którzy fanie wojsk amerykańskich z południowej
jqc do tef walki najszersze masy młodzieży.
prowadzenie zapowiedzianego przez. gaulli· są jawnymf lub ukrytymi zwolenmkami de
Plenum Zarządu Głównego ZMP postana· stów wiecu propagandowego z udziałem przed Gaulle'a. Komórki te jnformują przywódc!j Korei równocześnie z ewakuacją wojsk ra·
wia:
dzieckich z Korei północnej I uchylił się od
staWiciela gauQlistowskiego RPF- Paleskiego. RPF o wszystkich decyzjach ministerstwa.
bezpośredniej odpowiedzi na. pyt.anie, zawarte
1) wzmoc aktywność całej organizacji I mas
młodzieży ludowej w walce klasowej o wy·
• ;;s
w nocie nądu radzieckiego.
pieranie elementów kapitalistycznych w mieś·
cie i na wsi i usuwanie wszelkich form wyzy·
sku robotników biednych i średnich chłopów; W spólnicy karleli hitlerowskich oczerniają pamięć wielkiego
2) stale rozszerzać I ulepszać współzawodni·
prezydenta Stanów Zjednoczonych
Zarząd Wojewódzki podaje do wiadoctwo pracy młodzieży, zarówno w mieście,
jak i na wsi;
NOWY JORK PAP. - Generalny Sekretarz Dennis, w 6WOim oświadczenl'll dla pr'lsy pod· mości, że w dniu 6 bm. odbędzie się Plenum
3) prowadzić bezkompromi5ową walkę pne· Kotnunistyc:inej Partii Stanów Zjednocz.mych kreślił, że sprawozdanie komisji 9adanid dtia· Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Lodzi, na
łaJności antyamerykańskiej w sprawie szpie· które winni przybyć przewodniczący Zarzą
gostwa, dotyczącego produkcji bomby atomo·
we;„ jest jednym wielkim falszeulwern, które dów Miejskich i Powiatowych z terenu woma na celu wywołać histerię wojennq, oczernić jewództwa łódzkiego.
W dniach 7-8 bm obędzie się w siedziWARSZAWA (PAP). - Dnia 30 września br. doprowadzając go stopniowo do ruiny. Otrzy· Roosevelta 1 wszystkich jego b. współprncow·
w Zgorzelcu, woj. wrocławskie rozpoczął się mywane na zagospodarowanie ośrodka sub· ników, którzy dążyli do utrzymywania przyja'A bie Zarządu Wojewódzkiego ZMP przy ulicy Kopernika 8 narada aktywu Wojewódzs
proces przeciwko bogaczowi wiejskiemu, Sta• wencje, narzędz.ia rolnicze, prz.ydzialy nasion, nych stosll1lków z ZSRR.
Sprawozdanie to, powiedz.lał Dennis, - ma kiego ZMP.
nislawowi Opasale, oskarżonemu o sabotaż siły ipociągowe atp. oskarżony zużywał przede
gospodarczy i świadomq działalność na szkode: wszystkim na potr:eby swego prywatnego go· być pewnego rodzaju odpowiedzlq reakcji ame
Na porządku dziennym narady podane
radziecki, dotyc1ący
rykańskiej na wnlosel<
spodarstwa.
Państwa.
zostaną do wiadomości ostatnie uchwały
.
Prywatne gospodarstwo O.pasały kosztem zmniejszenia zbrojeń.
agronom, będąc
Opasała, z wykształcenia
Na zakończenie Dennis 6twierdz.ił„ te praw· Plenum Zarządu Głównego ZMP.
stopniowej ruiny ośrod!ka doszło do kwitnącewłaścicielem gospodantwa rolnego w Dłuży·
dziwych zdrajców ojczyzny naldy s:iukod w
nie-Dolnej, objął jednocześnie stanowisko lkie· go 6tanu.
Zajęty wyłącznie powiększeniem 6Wego ma· tych kolach, które podczas wojny sprzed!'lwały
rownika ośrodka oświaty rolniczej w tej sa·
n·a~.
Jątku 1 własnego stanu posiadania oskarżon11 tajemnice o. znaczeniu obronnym kartetom
mej miejscowości.
'
·~
Opasała, w wyniku swej przestępczej działa/· tlerowskim - w biurach ł:oncemu Duponta i
Na zajmowanym stanowisku Opasała do· naści, naraził Skarb Państwa na siraty, sięga·\ Rockefellera ·,.standard Oil Company of N e w {
•
•w••za,;-:WMi#:Mill
Jersey", oraz w samej komisji badania dzialal·
puścił się >Szeregu nadużyć li aktów sabotażu fqce około 2.500.000 zł.
TYGOONll< POL1T~CZl"4'0 - ~POtECZNY
ności antyamerykańskiej.
PMces trwa.
na ez·kodę kierowanego przez siebie ośrodka,

Hitlerowskie metody duszenia wolności narodów
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Zabójstwo Waldemara Glucka
P. okój natomiast wywierał całkowicie odmienne wrażenie. Podłoga starannie !akierowana w znacznej częśi:i przy}µ'Y.ta był~.
dywanem. Otomana, choc pochodziła z kon
ca dziewiętnastego stulecia, przedstawiała
się okazale, głównie zresztą dlatego, że nie
była bardzo zniszczona, a. pokrycie z ziel~nego welw?tu meblow~go. aobrze ~~r~omzowało z z1elony!ll odcieniem w chmsk1 dese11 malowanych ścian. Przed otomaną stał
~n t n
·1
· · zie
.na~'-"ł• e
s tół n akkryl t V r 6wmez
J szcze z
d 0 b ałonąs 1
0
. ę . e .
yw
'V)(
or
sam . .
podbicia ogromne] kapv. obeJffiUJą.ce.1 dwa
nowoczesne łóżka.'. Umeblowania dopełniała piękna bieliźniarka i toaleta z lusterm
w owalnym kształcie. z~adnicza jednak
różnica między kuchnią a pokojem pole·
powietrze miał
g ała na zapacłrn. PokóJ'
t
b
. k 'd
m az Y. me e1• ma .eczys t e g d Y w k uchk<>ty
zapachanas1akły
wszystk1'e
i·
.ały
rl
·
"'
mi gotowanego tu od kilkunastu lat ja·

niedość starannie wytartą wilgoć.
Iz daleka
- Czy pani domyśla się, z czym do niej

przybywamy?
- Tak.
- Proszę nam powiedzieć, kiedy przy·
szedł do tego domu pan Wierucki?
- W kilka godzin po swoim przyjeździe
z Warszawy, ale nie zastał córki i wyszedł
jej naprzeciw.
_ A następne~dnia?
nas przez pełne trzy
- Nie było go
dni. Przyszedł dopiero wczoraj po szóstej
.
.
,
przed wieczorem.
- Czy zastał wt~d~ corkę pam? .
- Tak. Rozmawiali nawet długo 1.„
. .
- I co?_
?
- Pogmewali się z sobą; „
- Z powodu dyrektora Glucka.
azdr
·
T k b 1
osny.
a ' Y o mego z
?
· d
d 08 tał
J k ' k
a się 0 pracy ·
a cor a pani
. - To był zwykły przypadek. - Wszyst·
dł9. tak silnie, że mimo rozwartego szeroko kie pytania zadawał Hennert i niesłychanie
okna,., utrzvmywaly się uparcie w prze·
strzeni czterech ścian. jak ciało niemal już ostro wpatrywał się w matkę Krystyny,
stałe. I nie skrzyp drzwi, ale właśnie ów która mówiła w daTuzym ciągu: - Siedziazapach zwiastował sędziemu . i sierżantowi łam z Krystką w parku Poniatowskiego na
· d·
dl .
t
k ·
a. P~J~Z ow
or~e
v<'ejście do pokoju pani Jełowickiej. Prze- ł.awce i:rzy o,~ęznym
aut~
J.akies
że
się,
· trała się w inną sukndę i widocznie umyła 1 rowe:ow. Oto~ zdarzy_ło
nie tvlko TP.Ce. A.le i twa.r.z. bo C.ZllĆ iu2; bvło Dotraciło CVkhste tuz naprzeClW naszeJ

ławki.

Krvstka zrobiła mu

opatrunek, a

Tiili'IbU

firmy i tylko tym trzymała przy S<>bie ba.r-

później musiała pojechać d~ lfomisariatu; dzo niesfornego mę!a. Jełowicka nie mogła

aby złożyć zeznania, zapisane następnie w
policyjnym pl'()tokóle z wypadku. Ki~rowcą
auta by'i główny buchalter z fabryki Rosenthala.
- I to on wyrobił jej pracę w tej fir·
mie. - Domyślił się Hennert.
- On. Ponieważ Krystka przedstawiła
wypadek w korzystnym dla niego świetle,
tak że uniknął wszelkich przykrości.
- To Gliick poznał ją dopiero, gdy° już
pracowa.ła w fabryce?
_ Przys'ledł pewnego razu, aby obejrzeć
pozycje, zaksięgowane przez nią, w dniu poprzednim, a późI1Jej dla dodatkowych yrxJaśnień wezwał J·ą do gabinetu. Zupełnie
niespodziewanie dla nieJ· sameJ· przeni.esiona została w tydzień późnieJ' do sekretaria·
tu. Jakiś czas pracowała z dawną urzędniczką, a następnie mianowana została na
jej miejsce już na stałe.
- Czy nie uważała pani tego za podejrzane?
_ Nie. Gllick starał się 0 Krystkę zupeł· łb
·
·
d b
·
·
me seno, g Y y me Jego zona, WZI"' y
tk
k
·
ód 1· · il ·
seys 0
ozen się z mą cor ą.
Irozw
1popsuła ta ~o~ieta~
_ Czy mowił oos na ten temat?

o tym oczywiście wiedzieć. Skoro jednak
GIUck przyrzekał małżeństwo, musiało mu
iść z <hiewczyną bardzo opornie, ale teraz
tawód jej był bardzo głęboki ..
- Gdzie obecnie zna.iduje się pani
córka?
nadej~~szła do koleżanki, powinna zaraz
_ To dobrr.e, chcę z nią porozmawia<'i,
.
więc czekam.
tego momentu t>Ostanowil skorzystac
sędzia Nosek. kilka już razy SPoglądał bardzo niecierpliwje na 2.egarek, a teraz wstał
z otomany i z udawanym zrę.::znie zakłopo·
ta.niem zawołał:
- • Zapomniałem na śmierć, ~e mam się
0 te1 Porze spotkać z komisarzem Weye·
rem. Będ ę musiał kolegę zostawi<'i samego.
Dlaczego postępował w ten sposób?
Przez jego mózg przeszła pewna myśl jak
błyskawica, ta myśl w znacznym stopniu
zmieniła cały jego Pogląd na sprawę i zrozumiał, i.e zmusrony jest do szukania za·
bójcy na innych niż· dotychczas śladach.
Nie mógł nawet pojąć, dlaczego zapomniał
i to tak gruntownie o żonie Waldemara
.
C
G1·· 1
ucrn. o Slę z nią działo, gdzie ·była,
nie zjawia się jeszcze przy śledzdlaczego

.
••
. .
Hennerta ~?unu~ła po~łosc. tego ezłOWle·
ka. C~ego Gluck mgdy me ~~głby przept?wadzie, to rozwodu ze swoJą zoną. Zawdz1ę
czał jej absolutnie wszystko, wykształcenie i swe stanowisko: PB.llii Róża Gliick posia.dAfa bowiem Drawie nołowe akcji c~J

~em Pl"awdziwego triumfu. Został nareszcie sam i będzie mógł przenrowadzić całe

w

Przyrzekał

I

z

twie7

Zbiegał szybko po schodach, czemu

sierżant He11nert przysłuchiwał się z uczu·

bez niepotrzebnych
swoje zamierzenie
.
.
swia.dków. .A +.o hAdzis donie.ro trinmf!

fi.
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Międzynarodową arenę polityczną ckresu powojennego chaTa.Ider~uje podział l stowsko~lenin')wską naukę" o kl~sach. i wal~.; ~i;-;.ryk:min, Jch~y ;<arr~ll;. ·1i1 ?Ychmiast ~vy
slł politycznych na dwa obozy: na obóz imperio.Iis!yczny i antydemokraityczny z jed- !rlasoweJ. Ich „n~rodo.wa , fak,yc;zme ~CJO Jcwz::i. Na front. Nic, skąuz'.: znoi~':· ~n b~ło
nej strony - i obóz antyimperialistyczny i demoltratyc:my z drugiej. Główną za.
nal;styczna droga izolu1e Jug?slaw1ę od .Z;:,~ by zbyt bandne: J. Farrell WYJ~ztlza. do
sadą obozu demokratycznego jest uznan!e pełnt1 suwerem:.ości
państw wielkich
i państw demokracji ludowe]. FałszuJą on: ,;neutralnej" Argentyny. Co robi mło~y.
i małych, suwerenności, broniącej niezawisłości narodowej prze:l agresją imperia- 1historię wyzwolenia Jugosławi.i od_ faszyzmu zdrowy itd. Jclmy Farrell w Argent~~ 1 e_1
listyczną, Imperializm uciska i eksploatuje narody, pozbawiaj9.o fo niezawisłości na- ! pomniejszając w ~elach . na:i~mahstycznych Gra w melin'.c portowej z~cz1mym~ ~~osc~m,
rodowej dążąc do pozba.wienia ich suwerennoścł państwowej,
rolę ZSRR i Armii Radzieck1eJ. Ku zad'JWO· wygrywa i ... wpada w ramicni.l policJl? Nie,
'
leniu imperialistów starajq się rozniecić wro to byłoby .:b;yt proste: J. Farrell wpada w rę
de')logowie niemieckiego faszyzmu otw~r l że „ludzie radzieccy uważają, że każdy. na- gość m:ędzy narodami państw de;nok.racji lu ce bandyty, argentyńskiego r<;wol·wcro ''ca,
cie głosili potrzebę odrzucenia pojęcia l ród, obojętnie czy wielki czy mały, posiada dowe,i. Znalazło to wyraz w szowmistycznych który .. , odbiera mu wygraną? Nie, to hyłoby
suweJ;"~nności" st~jąc na st.:.n.owiskl'., że pa- ( sw;ije odr.qbne ,„,-hlściwos:i, s_woją specyfik_ę, wys~ąpieni<l:ch. Tito .i jeg:> kliki prze~iw :iaro mało s~nsacyjne. Rcwolwe1:owiec _nie zdą~
nowan:e „wyzsze] rasy" pow1nno się zabez-. ktorą p0s:ada tylko on, 1 ktoreJ nie ma1ą • d:;m Albami i W~g1er oraz w machmacJach, odebrac Farrellowi wygraneJ, gdyz zosta.,Je
pie_czyć „J?rzei;trzenią życiową",
k,')sztem '. inne narody. ~e wlaściwośc_i są właśnie. wkła z:1ierzający~h do i:iodburzania . ].~ace?oń~zy- z kolei zadźgany meksykańską lasl;;ą prz_ez
panstw, ktorych narody wywodzą się z „rasy; dem poszczegolnych narodow do ogolnego kow przeciw Bu1gan1. Z mec1erpl!wosclą pewnego szlachetn<'go pa.na w starsz~·m wie.
niższej". Jeden z filarów faszystows~ieg·c. skarbca kultury światowej, wkładem, który oczekują .imperii!l!ści jawnego przejścia Tito ku ł?idzież wieczorowym sŁrn;i.u.
Ilim jest
,.prawa'' - Karl Secriet - wyłaził ze skóry, uzupełnia ją i wzbogaca. W tym sens'.e wszy na ich stronę. W warunkach współczesnych szlachetny. starszy pan z meksykańską laską
żeby dowieść, iż w warunka.-.:n w~półczesr1ei stkie narody - i małe i wielkie są w jedna- m'.Jżn 3 bowiem żyć, alb<> w obozie imperial!- szpadą?
Ob, tego na razie nie wie nawet
wi<;lkiej produkcji samcdz~e:ność starych k')w?'i;i położeniu. i n:ają jednakowe. zna· styczi:y~. albo. w· c,bozie demokratycznym. sap1 J. Farrell. w każdym ;a~ie jest z t~w.
panstw narodowych straciła se;is. Wysunąl czeme '. InternacJonallzm oznacza bezl!t0rną Trzec:eJ dro!!i n.e m:::.
miejsca oczarowany osobą swiatowca, ktory
l)n „teorię" podch\•:yconą przez ideologów walkę z burżuazyjnym nacjonalizmem, który
Tylko intema.cjonalna jedność narodów na nie tyBrn ocalił mu z:vcie ~ _parę tysięcy
krajów imperialistycznych - ,,teorię wiel· ) szerzy nienaw'ść między .pracującymi, osłaarenie
międzynarodowej
gwarantuje peso, ale ponadto daje mu llśelk pnlecający
l::ich przestrzeni", według której państwa bia ich siły i zdolność bojową, wydając w re zwycięslw'l ohow 'd<>!nckratycznego.
do największego, argentyńskiego domu ~ry.
inne, w szczególności słowiaf>skie p'.lwinny zultacie narody na. łup imperialistów, czyha·
„Jeśli komunistyczne partie będą mocno Cóż za okazja dla młodego ame:ykai1sklego
być pozbawione
ekonomicz!··l i i politycznej jących na ich niepodlegbść. Agentury impestać na swoich stanowiskach mówi się OEzust?.-szulera! Wnet mknie on do owego
niepodle3łości. W .')kresie powo,iennym im- rializmu najczęściej występują w szacie naw Deklaracji 9 Party.i Komunistycznych kasyna, robi „sz.tukę" z kartami, wygryw:i,
pe.rialiści
sbrają się oi.ywić ·fanystowską cjonalizmu. Świadczą o tym zbrodn'.cze rrYa-1
i Rcbotn:c~ych - jeśli nie dadzą się za- chce się ulotnić, lecz, czekaj-no, . bratku, nie
„teor:ę wielkich przestrzeDi" z. amaskować ją chinacje burżuazyjno-nacjonalistycznych klik, Il
straszyć i szantażować, jPśli będą mężnie ma tak dobrze - dom gry ma dzielnych „wy
fałszywą „demokratyczną" fra7eologią. Świad które uciekłśzy z krajów demokr.acji lud')wej,
stać na straży demokracji, suwerenności kitli>Hów": „wygrałeś", chc.dź do dyrektora.„
czą o tym projekty rackcyjnych kół a:nery- 7.nalazły przytułek pod skrzydłami imperia.·
nar"JdoV.·ej, wolności i niepodległości swo· Maleńkie mordobicie, parę z.ręcznych kopniakańskich '.l shrnrz..::niu
„rządu światowego", listów, służą ich interesom i starają się zno·
ich krajów. jeśli potrafią w swej walce ków i oto J. Farrell staje przed szłachetnym
plan Marsh;:i11a. projel:ty Churchilla i prawi· wu narzucić na wyzw')lone narody jarzmo im
przeciw próbom ekonomicmego i politycz cbliczem ... dżentelmena z meksykańską laską.
cowych socjal'~tó·v o stw.~rzeniu ,.Związku perialistycznej niewoli.
nego ujarzmienia swych krajów stanać n"'
- Ach, synu. jak to nieładnie! - wzdycha
Europej3kier:o'' - nrojekty ma1ące fnktycznie
szczególnie niebezpiecznym jest nacjonaczele wszystkich sil, gotowych bronić ho- boleściwie dżentelmen. - I kogóż to właści·
na celu uzak~n:cn'.e E~iropy od amerykań!izm w szeregach partyj komunistycznoru i niezależności narodowej - wówcza5 wie chciałeś „obębnić"? Mnie. swego wybawskich i ang!e]::.kich ;mpetialistów Jedno- nych, które są awangardą, kierowniczą $iłą
żadne plany ujarzmienia krajów Europy cę, B. Mundsena?
cześn!e impf'ria;:śc' \'~ystępują_ przeciw zasa· narodów wal~zą~ych ~ ir;iperializmem:. Z?ra·
i Azji nie będ~ m.ogły być zreal~zowane".
Młoi'iy, silny, zdrowy iM. Amerykanin :ąle
clzie sm~erer.n-:;~c,i, ~mm:twowe.i, j~~oby „wy. dą .naro?owe1 111eza:v1sł-osci. Ju~o.sław11 Jest
gr?ga p:oleta~1ack1ego .1nter_nacJonal·zmu jest złym chłopcem. Łamie się wię!J cmły
szedlsze1 z moay 1 „przestarzale]' .
nacJonal1styczna polityka T1b i Jego zwolen
1 wza1emne1 pomocy Jest Jedyną dr0gą ornz wzrusza. Pragnie wszak jak najlepiej dla
hisb~yczne, .a w szczegól· nik~w, .m~skujących sw_oją .awant\1rniC'lą, walki. przeciw, '.1-gres.ji irr:ipe.:ialistycznej, w swego clo~rodzieja. poprzysięga mu więc na
D ośw:a;Jc7.c:ii~
nosct dcsw1adczeme walki ZSRR o swa nac1-0nahstyczną demaqog1ę-frazeolog.ą „ko· obrome wolnosc1 .. mezaw1słosc1 narodowe1 laske meksykańską wierność i lojalność, woją niepodległość są dov.;odem
że wolność i munistyczną". Tito i S·ka wypaczyli marksi- i suwerenności państwowej.
bee ~zego dyr. B. Mundsen mianuje go swym
niepodległość narodową os'.ąga się tylko w
przyjaeielem i szefem „wykidajłów" kasyna
walce z imperia'izmem. W ZSRR nmożliwiła lnte!':,._'!~l~!_l'f!:.,.'!.!!.~~."!.!:::.,,'!.. Czą!~l'!!.,1#.óu1
na 7 i )Jól proci'.nt od dochodów domu gry,
to leninowslrn-stalinowska polityka narod'lRadość~ Farrella nie ma granic! On, B. Mund·
wościowa, polityka proletariackiego i~terna
11
sen i la~"a meksykańska _ cóż ;.a ~obrana
cjonalfzmu, będąca wyrazem ~nteresow 16
li
trójka przyjaciół! Niestety. sielanka nle trwa
suwerPnnvch reoublik zwi~zkowych, broniązbyt długo. A wszystko przez to, że Munclcych swej niieu•wislości przed nborczościa
Szanowny Tow. Redaktorze.
przy Al. Kościuszki Nr 1, odpowiedziano mu sen się żen; z niejaką G:Idą, k'.óra wprawdzie
im pnia listów i ich nacj'Jnalistycznych agenWiele do życz.enia pozostawiają warunki tam, że owszem, pismo takie otrzymano, p1 zy „struga" księżnę Czardaszkę, ale jest w gruntur. W rezultacie zespolenia swych s'ł dla mieszkaniowe niel:tórych pracowr.lków firmy dzielone m'.eszkania , znalazłyby się, ale„. 1est c1e li tylko nędzną prostytutką new·yorską.
budownictwa socjalistyC'lneqo narody Związ- naszej, PZPD i G Nr 4. Pragnąc polepszyć jedno ale - towarzysz wiceprezydent rzeko- 8'tąd nowe zadanie dla wiernego J. Farrella:
ku Radzieck'ego wykorzeniły wzajemn'ł nie- sytuację, Rad;i Zakładowa fabryki zwróciła mo nie wyzhaczył terminu przydziału, na sku strzec baC"inie, ab:r Gilda nie 7.dradziła szefa.
ufo,...ść, ?a~ianą w przesz.lości p?..ie1 kla&.v wytek
· d
k
Sobaczy więc uroczej, a uwodzieielsldcj Czarzy;.!rnjące, rozwinęły swoją gospodarkę i kul- się do wiceprezydenta miasta tow. Duniaka
czego nie wta omo w t 6 rym dniu r.rzy- daszce, leje ją nawet po twarzy, ale to nlo
turę narodową, i wykuły moralno-pol!t:vczną z prośbą, ażeby w ramach przeprowadzanej dzielić te mieszkania. Fónadto łaskawym i nie pomaga: Gilda nie ma względów dla
jPdn~ć wielonarodowcg'> państwa radziec- obecnie akcji przydziału mieszkań dla naj- trochę ironicznym tonem poinoirmowano na- wspaniałego B. Mundsena. Mało ją na,vet
kiego. DemokratyC'Zny,
antyimperial'stycz- bardziej potrzebujących, pr~·dzJelił 5 mi~sz- szego ~adcę, ażP.?Y u~bro:ł. si~ w ~ierpliw.:>ś~, wzrusza, że jest to nie tylko zwykły dyrektor
ny obóz na czele ze Zw. Radzieckim i kraja- kań tym robotnikom naszej t:rmy, których albowiem na c1erpl!wośo1 mkt Jeszcze me kasyna, ale również właściciel tajnego karte
m' DP.mokracji Ludowej - jest wyrazicielem mieszkania grożą zawaleniem.
~tracił.
lu tungsramowego czy tungsgenowe~o. „jed•
za~-:id proletariackiego internacj').Ilalizmu na
nostka'' marząca. o podboju całego świata.
aren'e międzynarodowej. Ten internacjona.
Tow. Duniak prośbę uwzględnił i kazał nrze
My. Rada Zakładowa, innego jesteśmy zda1 tu _ żeby nie było szablonowo _ okazu
li~m ~e pochłanfa narodó".''" a op!era o,ie na prowadzić w mieszkaniach tych robotników nia. Sprawa jest pilna. Zdarzyć się może. je się, ze Gilda właściwie koeba wykidajłę
n:"'h, Jednoczy m"' 0 v pracuiące l)an~t.w 'lbozu kontrolę, w wyniku której przyznano nam 4 że w międzyczasie robotnikom naszym za.
•
.
dem-0kratvczn~go n1a obrony przed imperia· mieszkania. Pismem z miesiąca wrze5ma w<>lić się może snfit na głowę. Ponadto ie- J. Fanella. On Ją tez, tylko ze przezskadza.
!izmem, dla obrony suwerenności państwo- L. Dz. Og. 9-310-48 zostaliśmy zawiadomieni, steśmy przekonani, że, jak się· to mówi, p;·zy- mu ogromnie wiel.'ność i lojalność dla cblewe1 i niezawisłości narod:>wej. dla umocniet
k
d
ł t . . Wy dział ten ,,przeJ'ść nam może koło nosa". U- bcdawcy. Po dwóch godzlinach scen pełnych
nia i rozwoju tych przeobrażefl społecznych. ŻP sprawę ę 'prze azano 0 za a wierna
•
napięcia przychodzi wreszcie :? pomocą, tzw.
które sprzyja:a przejściu krajów demokracj' działowi Kwaterunkowemu prz.v Zarządzie ważamy dalej za niedoDuszcza!ne, aby •1rz.ęd- 'happy end: Mundsen ginie przebity meksy·
ludowej do sÓcjallzmu.
Miejskim.
nik Wydziału Kwaterunkowego tak mało kańską Jaską, a prostytutka Gilda pada. wres1l
ł(arody Związku Radzieckieg') wychodzą
Gdy na skutek tego zawiadomienia członek dbał o dobro robotnika i biurokratycznie cie - przy życzliwym współudziale policji
też z założeń proletariackiego rnternacjo naszej Rady tow. Kuśmierczyk zwrócił się w traktował
najżywotniejsze
jego
sprawy 1 argentyńskiej - w objęcia. oszusta J. Farnalizm.u w. swo:ch sto~unkach .z innymi .n~- le.i sprawie do Wydziału Kwaterunko·„ego Trzeba, aby taki biurokrata został przykła-1 rella.
.
rodam1. Niedawno dopiero Stalm p')dkresllł,
dnie ukarany oraz mieszkania przydzielono I Pomijając wzruszenie, jakiego dostarczył
na~zym robotnikom.
I nam w.~· fil~ produkcj~ ameryk~ńskiej Od Redakcji:
towarzvszy zmuszem Jestesmy zapyh.c, poco Fllm Polski
Wyd'Ział Oświaty Zarządu Miejskiego w o· calk?witego. zwolnienia od opiaty„ Po ':k:>n· z Rady Zakładowej PZPD i G Nr 4 spowo- sprowadza takie „Gildy" które demoralizują
statnicb dn:iach przystąpH do organi-zowania czemu. n.auki słu:hacze.na pods~awie z~Hy~ duje natychmiastową reakcję Zarządu Miej- polską publiczność kinową.
kursów języków obcych: angielskiego, fran· eg:amm?w otrz} mywac będą swiadect Na u
-k'
· k' 0 Zależnie od poziomu konczeDJ1.a kursu.
(m.}
skiego.
E. TAM
1·
culu.
ieg ·
.
.
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Kursy języ k ów o b cyc ; a

J d •
u Zł pracy '

Sądzimy ,że li~t

:i~~~j~Y·p:~~;~~t.k:;ż~Iósi~e::;:::.ńs~-:~:r~zą~
dowym

Wyn1'k1' wspo' łzawodnictwa

~od~ina<:h 17 - 20 .. w poDJie.dzi.alki, środy
t .p1ątk.i. VI/ te same. dm odbr:vac się będą za·
p1sy ~d g<:<lz. 17-tei do 20:teJ.
.
Pon1ewaz kursy te zostaią uruchom1-0ne spe
cjalnie dla świata pracy, opłaty są niskie i
wvnosza 300 zł miesięcznie. Poza tym spe·
cialny fundusz stypendialny Wydziału Ośw;a·
tv oozwoli na przvznawanie ulg. względnie

Dyrekcja Przemysłu Bawełnianego opu·
blik.ową.la wynlki konkursu na najlepszy za
kład pracy w branży.
d ·1
Specjalna
komisja
przeprowa z1 a
wszechstronna analizę wyników osiągniętych przez p'oszczególne fabryki. Analizą
ob:ieto takie w~ka.źniki jak odsetek wyko·

ł społdzt&kzym.

ko1:~{/:i -01~~:~:~asi~f~~~~. ~~~iws:~· :t~t~~

'!'

międzyfabrycznego

wprzemyśle

bawełnianym

PZPB w Pabianicach zdobyły I miejsce i· półtora miliona zł nagrody
nania p1ar11, ja~c.o~ć produkcji, ąvscyplin'l.
pracy, przeciętne normy obsługi I!J.aszyn?
wydajność pracy, ~-zrost bezpieczenstwa 1
hi<>·i.,.ny 11 acy ito
- .-·
•
.. · .
.
P1erw,sze i:;i.1eJSce i. !lagrodę p1emęzną w
1
wysokosc1 p~łtora mihon azłot 1ch zdobyły
PZPB w Pab1amcach. Zakłady te odznacza-

~ą się tym, że pracują równomiernie, bez
zadnych poważniejszych wahań w dziedzinie ilości produkcji i jej jakości.
· p
· t
k
·
1
'
rzecię ~e wy o~ame panu wytworczego <_:>scylu~e w gram~ch .112 P1;'0C. Zakł~d~
pab1amc~1e odz,n~czaJą się także wyeok11!11
n-0rm~m1, <;>bsług1 maszyn_ oraz d.osć duzą
wydaJnoscią na pracowmko-godzinę.

filmów dla młodzieży znajdują się takie utwo
ry, jak „Aleksander Matrosow'', „Syn pułku",
„Goal", „Biały kieł" itp. Młodzież szkolna
mieliąca polsko-radzieckiej wymiany kulturalnej
będzie płaciła za bilet na wszystkie miejsca
P
·
po 25 zł oCI osoby. Jedn')cześnie projektuje
Vl okresie miesiąca polsko-radzieckiej wy-1 którzy w czasie t~·wania miesiąca wymiany się urządzanie na terenie świetlic szkolnych
miany kulturalnej, który, jak wi_adomo. raz· 1Jrzybędą do Łodzi.
. specjalnych J'.}ogadanek, w czasie których
poczyna się z dniem 7 października. ze speUrządzony. przez Ok;ęg~wy Z~rzą? Km omawiane będą f!lmy oraz odczytywane bę·
cja'nvmi pr'Jgrarnami wy~tąoią radio i film. przegląd naJlepszych ~ll~ow. radzieckl~h bę- dą uwagi i spostrzeżenia młodzieży na temat
•
•
•
.
dz'e trwał od 7-go pazdz1ermka do dma 8·go
d
.
d . k h
Programy te, oprnco"."a.n~ w porozumie~ 1u listopada. Publiczność zapozna się z szere- wi zianych filmow ra ziec ie .
z. Toawr~ystw~m PrzyJaz.111 Po:s~o-Radz.1ec· giem nowych, nieznanych jeszcze w Polsce
Pr')gram flmowy obejmuje też prowincję,
kH~j, obeJmą me tylko m:asto Łodz, lecz i te cwłowych filmów radzieckich, wśród których gdzie w czasie trwania m:e~iąca wymiany
ren całeg'J województwa łódzkiego. W czasie znajdują s'ię takie arcydzieła sztuki filmo· kulturalnej wszystkie stałe kina również bę·
trwania miesiąca wymiany kultur'.3-lnej roz- wej, jak kolorowa „Pieśń tajgi", „Harry dą wyświetlać f:lmy radzieckie.
głośnia łqdzka będzie nadawała l·czne, wy· Smith ".Jdkrywa Amerykę". („Zagadn'.enie roDo wsi, położonych niedaleko od s.zlaków
czerpujące informacje,
dotyczące wszelkich syjskie"), „Młodzi idą', .,Na morskim szla· komunikacyjnych, dotrze 14 kin objazdowych
poczynań, związanych z p'rżebiegiem „miesią. ku", „Czerwony krawat'' i „Narzeczona z z pełnym programem filmów radzieckich.
ca" zarówno w Łodzi, jak i w całym woje- Turkmenii" Jednocześnie na ekrany wejdą Zaznaczyć należy, iż ceny za bilety dla świa
wództwie. W ramach ogólnokrajoweg') pro- najlepsze filmy produkcji radzieckiej sprzed, ta pracy, zrzesz')nego w ZZ i posiadającego
gramu przewidziany jest obszerniejszy cykl 1939 roku do czasu obecnego. Wśtód tych
kupony, będą s:ę kształtowały w sposób naaudycji, słuchowisk, odczytów i pogadanek, mów „żelaznego" repertuaru należy wymie· stępujący: I-sze mie1sce zł 35, II·gie - 25 zł,
przedstawiających radziecki dorobek kultu- nić utw'Jry tej miary, co „Wielki Przełom'',· na zbiorowe
zamknięte seanse wszystkie
ralny, literacki, muzyczny i naukowy,
„Lenin w 18 roku", „Iwan Groźny", „Ad mieisca będą w cenie, 25 zł.
W rocznicę bitwy p'Jd Lenino, Łódzka Raz- mirał Nachimow", „As wywiadu", „WioW związku z miesi,ącem wym;any kultura!·
r;łośnia wystąpi
z jednogodzinnym słucho· sna" itd.
.
nej Film Polski wyda.ie specjalną broszurę,
·;;iskiem dokumentarnym, ujętym w formy
Łódzka młodzież szkalna zoooczy mkdzie· poświęconą radzieckie.i twórczości filmowej.
c1rtystyczne pt. „Powrót". Autorem tego siu- żowe filmy radzieckie w kinach „Adria'' i Na lamach tej br0szury zcstan!c rozn'.sana
chowiska jest lg'Jr SikiryckL Jednocześnie „Hel", które w porozumieniu z władzami bę- ankieta, dotycząca wyświetlanych
filmów.
rozgłośnia łódzka będzie przeprowadzać przed dą urządzać specjalne przed i p'Jpołudniowe Najlepsze odpowiedzi zost.::ina wvrlru.k~wane
mik-rof-Onem wywiady z !!ośćmi radzieckimi, &eanse dla szkół. Zaznaczyć n<ileży, ~ż wśród w tya;odniku „Film".

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w sumie 750.000 złotych zdobyły PZPB w Andrychowie. Zakłady te odŻnacz1 ia się przede ws~ystkim niedościgłą :i.akością swych
wyrobow craz 1-}? .tlzo v.·y:sGkQ. dysrypliną
załogi fabrycznej. .
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Trzecie miejsce i nagrodę 150.000 zł zdobyły nadspodziewanie PZPB w Bogatyni
(d. Rychwałd) - na Dolnym śląsku. Wykonanie planu, znaczne w ciągu 3-ch miesięcy re ]epszenie iako~i.,i i dobra dyscypli~
n:i. prc:cy pozwclila t~m z3kladon1 na
cie trzeciego miejsca.

zaję~

Dziwnym się wydaje natomiast, że wzorowa fabryka przemysłu włókienniczego
- PZPB Nr, 1 nie zdobyły żadnego punktowrinego miejsca.
Co się tyczy r-agród pieniężnych to mogą
one być przeznaczone w całości do podziału
pomiędzy tych pracowników, którzy w
pierwszym rzędzie przyczynili się do zwycięstwa. Jednakże na wniosek Rady Zakła
dowej część tej sumy może być przezna-'
coi:r:i na rozbudowę urzą!izeń socjalnych, z
ktorych mogłaby k-0rzystać cała załoga.
N a leży się spodziewać, że Rady Zaliłado
we zwycięskich fabryk potrafią zdobyte
fundusze wykorzystać w spogób jak na.j·
bardziei celowy,
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Administracja isamorzqd muszq służyć masom ludowym
Z przemówienia tow. Romana Zambrowskiegó na krajowej naradzie aktywu
samorządowo-administracyjnego Polskiej Partii ~Robotniczej

Dnia 19 bm. odbyła się w Warszawie narada aktywu PPR kierowników wydziałów
administracyjno-samorządowych komitetów wo1ewódzkich Partii, przewodniczących woje·

wó<izkich i powiatowych Rad Narodowych, kierownik.Jw admi.11i.~lracji potistwowe; t sa·
wygło~ił
cTlc~-'< Riura
Politycznego KC TOW. ROMAN ZAMBROWSKI.
Poniżej przytaczamy końcową część referatu tow. R. Zambrowskiego.
morządu. Referat o uchwolac11 sierpniowC;go Plenum KC PPR

Jakie zadania wyn ;.kają dla nauej administracji publicznej i dla Rad Narodowych z U·
chwał sierp'lliowego Plenum KC naszej Partii?
Towarzysze, n ie pretendu ję bynajmniej do
teg_o, żeby ~a.ć wyczerpu j ący obraz tych za·
d~. Myślę, ze zrobi ą .to t-0~arzY:sze w dysku·
!!Jl, et wszyscy obe<:m ·lulaj, kt?rzy st?M. na/
czołowych stano1w16kach w ad.m1ms~raCJ1 . 1 w
ty~temte Ra<:Ł Narodowy<;h, Ja~ ro~m~ Cl,
kforz.y pracu_Ją . na &t.anow 1-skac~ sred?-1c~ i do·
fowych. Chciałbym .Jed~ak stw1er~zi.c, ze_ z ~~
chwał Plenum wynikają szczegolme wielkie
ze.dd.Dia dla administracji i Rad Narodowych
na wsi.
Dlaczego przede wszystkim na wsi?
PO PIERWSZE dlatego, że jest to narz zaco·
fany odcinek, ze tylko 7,5 proc. produkcji rol•
n.e j otrzymywarśmy dotychczas z !lektora eo·

cjal:stycznego to jest z majątków państwo·
wych. Dlatego, że na wsi !lektor kapitalistycz:
ny ma dużą bazę rozwojową wobec _przewagi
gospodarki drobno-tcwarowej, kt~ra cc;>dzieJ?-·
nie, nieustaun;e i w sikali masowe) rodzi kap1•
tal:zm. ·wreszcie dlatego, 'ie tutaj n.a wsi ist·
nie]ą jeszcze w masowych organizacjach, "!'
administracjJ i Radach Narodowych przemoz·
ne wpływy, a gdz;eniegdz·ie nawet przewaga
elementów ideologicznie obcych.
PO WTÓRE dlatego, że na ;;prawach wsi bę·
dziemy mus'.e.li w najbliższym i t-0. dosyć dłu·
gim okresie skupić 'l'"".agę całej. P~rtii i całej
kla'!'y robotniczej. Musimy rnzwmąc nowe _for·
my sojuszu rcbotniczo-chlops~1eg?.' mu61my
zna.leźć praktyczne formy realnacJI przodownictwa klasy robo-tniczej w stosunku do pra·

•

dzielni gminnych i tej zasady trzeba dopilno·
wać.

K

. . p „9
to Wypacza 1lnlę artu.

Zadania te mogą być zrealizowane tylkCI z
i bezpośrednią pomocą całej kla~y
robotniczej i całej Partit,
.
. .•
Mówię o tym tutaj dlaleg<_J, ze a~mm1s. ~a
cja i Rady Narodowe na wsi, w ktorych c!ę·
żar gatunkowy naszej Partii jest bardzo duzv,
mogą od€grać wielką •rolę w realuacji lyc~
wszystkich przemian, do których zmierzamy i
do których mob i lizować będziemy siły cale'
klasy robotniczej i całej Partii.

„Rolnik", ciągl0 te fakty słycliać na wuelkich
naradach chłopskich, na naraclach sekretarzy
gminnych, ciągle o tym przychodzi\ Esty do
KC i do wszvstkich instancji.
Fakty te świadczą, że la po.tityka je6t wy·
paczana przez dołowe ogruwa spóldziekzośc1
i Związku Samopomocy Chłopskiej oraz apa·
rat kredytu bartkowego. Fakty te świa.dc.zl\, ie
·ta poli:tyka jest często wypacvma przez 11oltysów, wójtów i Gminne Rady Narodowe i na·
wet Społeczne Komis je Podatku Grun.t<lwego.
Te wypaczeni'-' mają jeden kierunek. one idą
na 7.ecz bogatego chłopa.
Tak się dzieje, że sołtys, wó;t, Gml.nna
Rada Narodowa i nawPt iej Spoleczna Ko·

Zasady więc, o których mówilem, znajdują
swój wyraz w konkretnej p-0Jityce ekonomkz·
nej, w konkretnych ulgach, w całym naszym
podej ściu gospodarczym do wsi, opartym na
zasadzie klasowej, na udzielaniu pomocy b ie·
docie i średniornlnemu chlopu, na tym, ab\
nie dawać nic bogatemu,. ograniczać go, ni„
pozwalać mu przerzucać obowiazk<iw wobec
państwa na barki biedoty i średniorolnych.
Tak ta polityka wygląda od góry. A jak o·
na wygląda od do\n.J? Od doht ulega on.a nie·
słychanemu wypaczeniu. To co my dajemy od
góry można obliczyć, ale te, co do.staje biedny
chłop, co dostaie średniorolny chłop, a co prze
rzuca sobie do kieszeni bogaty chłop, tego nie
możemy obliczyć.
1

Oczyścić

rńlsja Podatku Cruntowe-go

bardto

często

przerzucajq ciężary podatkowe i s;i:arwarko·
we na plecy biedoty, wynagradzając jedno~
cześnie bogatego chlapa. A nasi starosto·
wie, nasze urzędy starościńs.l<iP., nasze Po·
wiatowe Rady Norod-0we, które majq dużą
władzę, dużą siłę w tere11le, 111e· wnikają w
te sprmvy, nie przejawiają dostateczne/ tro·
ski w tych sprawach, nie wa!czq dC!_ść energicznie z tymi wypaczeniami . .

szeregi Partii od elementów
kapitalistytznych

są_ przyczyny tych wypaczeńr
Tkwią olle w słabości organizacji partyjnej

Gdzie

na wsi, w jej zaśmieceniu przez elementy ka·
pitalistyczne 1 przez elementy, które traktują
leg1tymacj-ę partyjną jako narzędzie bqgace·
nia się.
'
Na 226 tys. chłopów w Partii, mamy 1.406
gospodarzy, posiadających ponad 20 ho. Na
pewno wśród nich zr..ajdzie się jakaś ilość lu·
dzi uczciwych, może nawet z rewolucyjnym
cuj~cego ~hłopstwa.
5lażem pracy, którzy umieją linię naszej Par·
WIELKIE ZADANIA STOJĄ PRZED NAMI tii słusznie stosować i nikogo nie okrddają
NA WSI: konieczność wyrwania wsi spod i niczego sobie nie biorą, uczciwie pracują d·la
wpływów bogatych clłopów, konieczność o· sprawy i dla Partii. Ale my sqdzimy, ie takich
gr=iczania kapitalistów wiejskich, długofal~·
we plany przebudowy socjalistycznej wsi i 11·
kwidacj1 wyzysku kapitalistycznego na w~1 .
to są wielkie i najtrudniejsze z zadań, 1ak1e
będziemy mieli do rouitrzygnięcia w marszu
do socjalizmu.

Wiemy jedna.Je, gdyż co tydzień pisze o tym
„Chłopska D~oga", co !ydxień
pisze o tym

będzie drobna czę§ć', a przeważająco ilość u-

siłuje przynależność do Partii wykorzystać dla
własnej korzyści, nadaje ~ię więc do tego, ie·
by jq z Partii wykluczyć. Bo nie może bogaty

chłop przeprowadzać polityki ostrego ograni·
czania bogotyc}f ·chłopów. Takie rzeczy z re-

guły nie zdarzają się na świecie.

ców, 64 pracowników. umyslowych.
Czyż nie jest jasne, co oznacza ta ilość kupChcemy, aby 6ami chłopi na kolach partyj·
nych ich usuwali i chcemy, ażeby wszystlkie ców, pracown :ków umy6łowych?
ZA MAŁO ROBOTNIK:óW, ZA MAŁO
nasze instancje, cały nasz aktyw, dopomógl
BCEDNYCH I SREDN!CH CHŁOPÓW, ZA
w tym chłopom. Mu;;imy bowiem mieć Partię
DUŻO BOGATYCH CHŁOPÓW I KUPCÓW,
czujną wobec wroga klasowego i l,ego immoc·
ZA DUŻO MJEJSCOWEJ BIUROKRACJI I
ników.
1
ELEMENTU URZEDNIC'ZEGO MAMY W
Druga przyczyna wypaczQJlJa nasze/ poJl-.
RADACH NARODOWYCH. Wnioski z tego
tyki na w~/ polega no tym, że skład socjalnasuw:i:ją s'ę same.
ny naszych Rad NOJodowych, wójtów, sol·
Trzecia pri.yczyna tych wypaczeń to fakt, .te
tysów, sekretarzy gminnych fest zły f że
we władzach Spółdzielni Samopomocy Chłop·
często z/a fest ich praca.
W prezydiach gminnych Rad Narodowych w skiej siedzą bogaci chlopf.
Wiec:e, że Plenum KC przyjęło uchwałę, te
całej Polsce na 1 września 1947 r. mieliśmy
H.193 chłopów, w lei liczbie do 2 ha, to zna· w spóldz'elczefści Samopomocy Chło'1'5kiej jest
czy . bezrolnych i karłowatych--{)95, tj. 5 proc„ miejsce dla bogatych chło.pów, 11le nie ma
podczas gdy liczba ich nn w~i wynosi około dla nich miejeca we władzach tych organiza·
25 proc. Natomiast chłopó)Af mających poood cji, w żadnych władzach. W ciągu trzech, czte·
10 ha było 2.444. Pracowników umyałowych ,cech mi&s.:EJą> maj!\ być od gromady do po•
było 2 tys. A więc chlop6w do 2 ha było wia·tu tut wezystkich szczeblach przeprowadza·
5 proc., a pracowników umysłowych jakieś ne nowe wybory.
Niewątpliwie, że w tej. sprawie, jak z.resztą
15 proc. Ale to może nie są jeszcze najgorsze
i w poprzednich (skład Rad Na.rodowych, wój·
cyfry.
tów, ;;ołt}"6ÓW) niemal wszystko zależy od nas.
I wreszcie czwarta przyczyr.a wypaczania
skład
naszej polityki: tkwi ona niewątpliwie w osła·

•
Mamy 20 tys. chłopów posiadających od 10
do 20 ha (oczywiście towarzysze rozumiede,
że ten podział według hektarów jest bardzo
ni edokładny). Nie ulega wątpliwości, że wśró~
tej liczby jest niemało takich, którzy o\}rośh
w kapitalistyczne pierze.
Znacznie gorzej przed-stawi& 6ię 5prawa w
Są wreszcie i wśród biedoty ludzie, którzy wyższych instancjach. W województwie wro·
są zawsze gotowi bogaczowi służyć swoją le· cławskim w Powiatowych Radach Narodowych
g i tymacją partyjną, aby coś z jego stołu i dl~ je;;t razem 101 robotniik.ów, 360 chłopów 956
nich 6padlo. Takich należy uświadamiać i wy• p.racowników umysbwych. Pracowników urny·
chowywać. jeżeli zaś okażą si ę nieuleczalni, słowych jest więc dwa razy tyle co robotni·
Słuszne
to n:e będzie dla nich miejsca . w partii. Kia· ków i chłopów. Wojew. RadtJ Narodowa w
towo obcych będziemy przede wszystkim 2 Szczecinie zdaje się bije WBzystkie rekordy.
Znany jest towarzyszom r.eferat, który rl Partii usuwać.
Liczy ono 4 robotników, 11 chłopów, 20 kup·
Plenum 6lerpniowym wygłosił low. M:nc.
Co wynika z tego referatu?
Musimy zaostrzać kurs na ogra.i:iczer:ie ele·
mentów kapi talistycznych, ograniczeme ich
1
0

ogromną

Polepszy(:
socjalny
Rad Narodowych

zasady naszej polityki na wsi

f1~~~;~:r~ 1 :~~~;~ 0 ~;: :~nk~ ;~ 1 ~ ~dfri~~

w a n ie całko w J te licznych dotąd fak·
tów przerzucania prze-z bogatych chłopów na·
łożonych na nich cięż~rów na. barki bie~=>~Y
i średni·orolnych chłopow. Mus:my złamac te
poważne pozycje, a :niekiedy na"'.et prz~·.vag~,
jaką mają bogad chłopi i ich me komecznie
bogaci zausznicy w spółdzielniach Samo.p orno·
cy Chłopskiej, w Radach ~a~-0dowyc~ i w administracji. Musimy rozw1iac wszelk :e forrny
spółdzielczości, rozwijać w n 'ch kontrol.ę rll;as,
tworzyć komitety sklepowe iprzy s.poldz1el·
niach, komisje ;przy ośrodkach maszynowych
itd. Mus:my przyczynić się do powstania prz.y
kładowych, na dobrowolnych. zasadac~ stw:-1·
rzonych spółdztelni produkcy]~yc~.. me uga·
niaiąc się w lej dziedzinie za , 1fosc1ą, lecz ra·
czej dbając o jakość.
Oto w największym 6krócie zasadnicze zadania, które wynikają z referatu low. Min:a.
Czy Komitet Centralny naszej Pa.rtii, czy
Rząd nasz stosują te wszystkie zasady? Czy
stosują czy też powiedzmy sobie - tyl:ko
gloszą. Ja twi erdzę, że stosują. Polityka cen,

polityka podatkowa, polityko sprzedaży nawo·
zów sztucwych, tworzenie ośrod.1<ów maszy·
nowych i polityka kredytowa, przeniknięte są
tymi zasadami .
W polityce podatkowej zaakcentowaliśmy
w ostatnim okresie tę zasadę podejścia kia·

G

sowego przez zwolnienie 900 tys. najdrob·
n1ejszych rolników i innych posiadaczy od
wpłaty drugiej raty
podatlku gruntowego.
W rp-01ityce oszczędnościowej, je&li idzie o
FOR, stosujemy do ś ć powa~ne ulgi wab.ee
gospodarstw o przychodowosc·i 60--80 kwmtali.
Ośrodki maszynowe kredytujemy, tworzymi:,
rozwijamy, będzie ich, w miarę na.szych moz·
liwości coraz więcej. Naprawiamy teraz bląd,
klóryśmy popeinlli, t!6lal aj ąc j e dn91itą cenę za
usługi tych ośrodków. Teraz będą. wyda_ne za·
rządzenia 0 różnych cenach. VI/ dz1edz1me kre·
dytów intencja Rządu jest niewątpliwie taka,
Z'eby 13 m 1· 1 1· ~rdów złotych, nrzeznaczonych na
~
"'
kredyt dla · go-spodarstw
chłopskich
w tym ro·
ku poszły do chłopa biednego i średniego, a
nie do bogatego chłopa. Naiprawiamy 1eż błąd,
który p-0.Jegał nc~ tym, że żądali.śmy od biedne·
qo chło~a żyra, gdy zwracał 61ę on o kredyt.
dzi edzinie spółdzielczości wprowadzamy za·
sodę, że bogaty chłop musi wnieść więcej udziałów. tok inl< iP~f naolsane w statucie spół·

\v

bienlu czujności klasowej u wielu naszych to·
warzyszy z admi11lstrac/I, w oderwaniu od mas
u jeszcze większej części i bardzo często w
złym stylu pracy starostów 1 wicestarostów,
przewodniczqeych Ra<l Narodowych.

Na czym to polega? Są u nas tacy towarzy·
sze, którzy w sposób mniej, albo bardz,iej wy·
raźny wyrobili sobie takie cechy swojej pra·
cy na ;;tanowisku starostów · czy w :ceslaro·
(Da/!;zy

ciąg

REZOLU CJ A

no str. 5-ej)

krajowej narady aktywu administracyjno-samorządowego PPR

współpracy organów administracji ogólnej 2 / wym: i go51podarką samorządową, do czuwa·
radami nl!Jiodowymi,
nia, aby budżety samorządowe odzwierciadla·
w wyznawanym przez liczny odłam pra· ły potrzeby .klasy robotniczej i bied·nego chłop
• cow·ników adminifitracyjnych błędnym stwa, aby gospodarka samorządowa zaspokap-0glądzie o apolityczności i „neutrałnoki" a· ja.la b'.eżą-ce p<>trzeby klasy pracującej.
para.tu administracyjnego w oblio:u- toczącej
zobowiązać kola partyjne w urzędach
się walki klasowej i w braku walki z rozkła·
• do systematycznego omawiania pracy
dową działalnością wroga klasowego w a.pa·
urzę<lu, do wytworzenia w urzędach właści·
racie administracyjnym,
robotnika
w niedostatecznym zainteresowaniu or· wego s•osunku do interC<Santa • ganizacji partyjnych prakty=ą pracą i. biednego chłopa, do stałej phcy nad podnoaparatu admin'stracyjnego, w braku troski szenil\Dl poziomu ideologicznego i moralnego
tych organizacji o właściwy styl pracy tego kadr adm:nistracyjnych.
aparatu i o powiązanie go z n.aj-szerszymi ma·
wykrrzystać wszystkie ogniwa związków
sami pracującymi,
• zawodowych,
pracowni1k ów
państwo·
w braku walki z pozostałościami wielka wych i samorządowych do wzmożenia dy!!CY·
• pańskiej postawy wobec interesanta pliny p.racy w apara€ie administracyjnym, do
robotnika i biednego chłoipa w urzędach,
zwalc-z ania wszelkich przejawów odrywania
w niedocenianiu, a nawet pomijaniu zna ;;ię urzędów od codziennych potrzeb klasy prd
• czenia związku zawodowego w wycho· cującej.
wywaniu kadr administracyjnych, wzmożeniu
Narada stwierd'Za, że skład klasowy rad nadyscypliny pracy i walce z iprzejawami biuro· rodowych jest często niewłaściwy, że rady na·
kratyzmu w aparacie admini6tracyjnym,
i:odowe nie stały się dotychczas w pełni n.a·
w niedostatecznym zainteresowaniu się rzędziem wałki ikla.sowej. Narada podkreśla
• kół partyjnych we W6-iystkich ogniwach kon:eczność odnowienia i oczyszczenia rad na·
aparatu admini;;::acyjnego oraz klubów rad· rodowych z elementów wrogich, obcych i Oi
nyc.h PPR-owskich we wszystkich radach na· portunistyc.znych. Do rad narodowych powinni
rodowych zagadnieniami pracy i obliczem kla· być skierowa.n: najofiarniejsi dzialacze teresowym urzędów i rad narodowycli,
nowi, przodujący w walce klasowej, w walce
w niedostatecznym zainteresowaniu się z wyzyskiem klasy pracującej w mieście i na
• sprawą szkolenia zarówno ideologiczne• wsi. Rady nar:idowe powinny wysunąć się na
go, jak i fachoweg-0 przez koła partyjne i klu: c:roł-0 walki z marnotrawstwem gro5za publi<:z·
by radnych PPR•owców.
·
nego i wszel•ką działalnością wroga klasowe•
Doceniając wainą rolę apa,ratu admi-nistra· go w aparacie administracyjnym, w szczegól·
cyjnego, w szczególności d·l a zmiany stosun· n-0ści pop.rzez zaostrzoną i czujną kontrolę spo
ków produkcyjnych na wsi, na.rada .stwierdza !eczną.
konieczność wzmożenia walki z biurokracją.
Narada stwierdza, że oczy;;zczenie wiejskie·
Nale'ŻJ:' wzmóc wysiłek
w kieruruku pełnego go a•paratu administracyjnego i gminnych rad
b:edoty wiejskiej,
zdemokratyzowania aparatu adminiistracyjne- uaroclowych jest doniosłym zadaniem, które
w braku zainteresowania się żywotnym~ go, by uczynić ze wszystkich ogniw tego a.pa· powinno być gruntownie przygotowane.
• interesami klasy robotniczej w mia!ltach, ratu narzędzie re~. Ezacji interesów klasy robot
Narada wzywa członków Partii - działaczy
a przede W6zystkim trudną sytuacją mieszka- niczej i średn i ego chłopstwa.
rad narodowych i pracowników aparatu admi·
n i ową robotników, wyrażającą, się
brakiem
w tym celu należy:
nistracyjnego do przyswojenia sobie wielkie·
mieszka11 dla robntnikó-w, w zaniedbarliu re·
oczyścić apa.rat -a.dministracvJ'ny z ele· go c!oroblrn ideologicznego sierpniowego Ple·
mon tu domo' w
1' w
•
L
. w d. z1'elru'cach ro"-.tniczych
uu .
.
• mentów kla-sowo wrogich i olx;:ych, zde• num KC, twardej konsekwentnej po6tawy wodomach z.am1~Zikałyc..li prze.z rodzmy robotni· moralizowanych, 6lojących na usługach wsze!• bec odchyleń prawicowych i :nacjonalistycz·
cze, tolerowamu rozkła~u ?-para.tu ~wa~er~n· kiego rodzaju wyzyskiwaczy i epekulantów. nych, do przyswojenia sobie oręża krytyki i
kow~go przez s.pe~ulantow 1 dorobk.iewiczow:
wprowadzić do tegu aparatu ludzi, zwią· samokrytyki, do wykorzystania go celem pr:ze
w. n; e~oprowad~em~ do iporząd~u gospodarki
zanych z klasą robotniczą i z masami kisz,lakenJa rad narodowych i wszystkich og·
m1e1skieJ w dzielnicach robotmczych,
biednego i średniego chłojl6twa.
niw aparatu administracyjnego w bojowy a·
w niedo<;:enianiu roli rad narodg__wych
zobowiązać komitety partyjne do za\n· parat władzv i walki ma& .:-•acujących Polskl
1
•i wynikającego z tego braku należvtej
• 1eresowania i.ie budżetami 6amorzą<lo - Ludowej.

Krajowa Narada Aktywistów Pol;;kiej Partii
Robotniczej z. administracji państwowej i sa·
mor.ządu gorąco wita uchwały 6ierpniowego
Plenum KC i całkowicie .solidaryzuje s.ię z ni·
mi. Wielki dorobek ideologie.my Plenum, wska
zujący na konieczność nieubłaganej wa~ki 2
odchyleniem prawicowym ii nacjdnalistycz·
nym, uzb-rajający Partię w oręż ikrytyki i sa·
mokrytyki, wytyo:ają_cy wsi polskiej drogi
ro1wojC1we do socjalizmu, stawia 1przed naszą
Partią zadiJ.nie oczyszczenia aparatu· administra
.cyjnego i rad narodowych z wrogich elemen'
tów, prowadzenia nieubłaganej walki z biuro·
kracją.
•
Narada stwierdza, że w uporczywej walce
z wrogiem klasowym montowały się pod kie·
rownictwem naszej Partii podstawowe ogniwa
admini6tracji i ro-sły kadry pracowników, wna
szących sw.)j wkład w dzieło utrwalenia wła·
dzy ludu pracującego z klasą robotniczą na
czele.
Narada wskazuje i podkreśla dotychczaso·
we bra•ki aparatu admini·s tracyjuego, które są
wy.razem odchylenia prawt_cowego, na tym odcinku i przejawiają 6ię w s'Z.Czególności:
w nieklasowej, obcej klasie robotniczej
• i biednemu chłopstwu postawie niektó·
rych ogniw naszej administracji na. odcinku
społecznym, kulturalnym i gospodarczym wy·
rażającej się m. in. w bez.dusznym stosunku
do potrzeb i skarg ludzi .pracy, w tolerowaniu
wy.paczenia klasowej polityki podatkowej, kre
dylowej i szarwa,rkowej wobec kapitalisty
wiejsk iego,
w układzie budżetów samorządowych
•nie uw'Zględniających w dostatecznej
mierze codziennych potrzeb klasy robotniczej
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Administracjo isamorzqd muszą służyć masom ludowym

przewo.dn~czący. Rad Narodowych muszą uo·
(Ciqg dalszy ze str. 4-e·j)
stów, burm'strzów i wójtów, jakby zajmowali i zum:ec, ze oni Mb :e zdobędą ogromny autoja!kleś !'ponadklasowe", „czysto" państwowe rvttit, ni~łychanie ulatw: ą sobie ipracę, jeśl i
stanoW!5ko, Ja~by byli. reprezentantami jakie- będą mieli wła-sny, bezl'ośredni kontakt z sze·
goś abs'.r~cyJnego „mteresu państwowego". rokimi masami.
bać si~
B .orą on ; w -swoim przekonaniu w obronę i ro
~
botn;ka l biednego chłopa, ale i bogatego chlo
Tll. «ha, żeby się nasi towarzysze starostopa, ale i dnkjatywę prywatni. ale i kler, sło·
wem, wszystkie stany. Taki· się u niektóry'h w i e n!e. bn/1 skarg, lecz zachęcali do skarg
to~~rzyszy wytwarza -styl pracy, \aka mental· i do krytyki. Jeśl i tak będziec i e pracować, to
kiedy ludziom się u was jakaś krzywda stanie
nosc.
J?o ~zego, nrowadzi faktycznie taka „abstrak· - oni wa-s .wted'r'. znajdą, przyjdą do was do
Cyjna pos:awa? D-0 ':1Przywilejowar:.ia bogate· 1 .urzęd11„ ne.p:szą list, będziecie mieli tys i ąM
go chło-;ia 1 prywatnej inicjatywv, do pokrzyw ,;ygnalow. Al".! oczywiście, jeżeli się przedtem
ustala jakies biu~okratyczne rygory i pompa·
dzenia robotnJo i biednego chłopa.
tyczne powitania, to wtedy trJdno o bezpo·
„•ri"nna
średni kontakt z masami.
Po n

krytyki

Nie lrzeba:

Jaka

hyc' postawa
starosty-PPRowca

Nie trzeba się, towarzysze, w pracy bać
krytyki. Towarzysz Stalin mówił kiedyś o
I samokrytyce, uprzedza1'ąc, że ID)'
/ąvtyce
1
nie m?ż€my żąd"Ć, aby krytyka idąca z do·
lu była słusuia w całych siu procentach. Jeś/i krytyka . idzie z dołu, nie należy pogar·
dznć i taką, która jest s!uszna tylko w 5-

10 procenlac.h.

U nas często bywa 1lak, że jeśli ktoś coś
tam powiedz ! ał, co nia o<:Ipowiadało prawdzie
w całych stu procentach, to jui się ktoś od
razu na niego obruszy, a jak się na człowieka
obruszyć, to on drugi raz nie będzie miał odwagi krytykować.
~~sn: pow,edzieć, że u nas nieraz. się źle
dzieje pod. tym względ~m. Mam pew,ien kontak: z tymi sprawami: i partyjny i przez Ko·
:n i s]ę Specj.alną. T\~i-e~dzę, że u nas jest du·
zo wypad.kow naduzyc, lee~ mało skar~. Dla·
czego, towarzysze? Bo ludzie jeszcze nie wierzq, że skarg? odnie_sie skutek. ~o nasze ogni:

takiej sytu~cji, ażeby z jednej sfron y bu.do~<
ne były piękne instytucje, ow5zem. rown:f
dla klasy robotniczej, ale kosztowne, Idące \\I
wiele miliardów i żeby n i e było z dru~le( stro·
ny dziesiątków milionów na zaspoko.1eme do·
tkliwych potrzeb tejże klasy robo tni cze].
Dlatego towarzysze, wymagamy w i ększe}

a,·

I

troski 0 gospodarkę komunalną 7e strony każdej instancji partyjnej. T~ jest, ~o;-ra '. zysz~,
słusrne, że w Łódzk : m Komitecie M.eJsk :m me
ma posiedzen:a, aby nie ·s.tala sprawa fabryk
włó~denniczy~h. ale jest medopuszcz.alne, aby
Komitet Łódz1ki nie znajdował czasu na po,cta·
wienie u siebie spraw komunalnych. To Mmo
'.va do!o~ve 1. średnie, w tef liczbie r6w.r:Jez dotyczy Komitetów Miejskich Sosnowca, Czs·
1 admm1straqa, 1es21cze nie przekonały bied· Jadzi. Dąbrowy, Będzina itd.
Ź

nych i średniorolnych chłopów, że trzeba /~ć
ze skargą. że skarga skutek osiąga. Tego prze·
konanla u nas nie ma, a to jest rzecz ważna,

,

.

.

rodło siły nasze]

Komitety i organizacje

.•
Partu

partyjne

powinny

· }
n;esh·ch;in'e waż.na. Bez tego trudniei· iść na· stale 7.yć potrzebą zaspokojenia nnf b ar d zie
przeko:ian'em możemy o wie· dotkliwych i bolesnych potr.zeb komunclnyc h
przórt. A z tvm
'
. .
bo będziemy miel: i higienicznych potrzeb klasy 1oboln1cze1.
[ą szybciej· iść na.przód.
wówczas oparcie w masa<'h, w baz.partyjnych,
Ale. aby to wszy-siko zr<>bić, potrzebny jest
-srnr0'·::ch masach.
ścisły związek z s.zerokimi masami.
1
c;:hciałbym przypomnieć właśnie bardzo dziś
Partią
mało "\VSpółdziałania
Może być tylko tal<, ze starosta przedsta·
aktualne dla całej naszej Partii i w tej liczw 1.cie.I p~ń.slwa Juiowo-demokratydznego, re·
Wydaje mi się, towarzysze, ze nasi sta· brze s · ę pokrytykować, wtedy, gdy potrzeba. bie Was, słowa TOW. STALINA:
al1zu1e lm~ę pol1tr,czną, które/ przewodzi kia
„Można uznać jako zasadę, że dopóki boi·
Je!.Ji idzie o Rady Narodowe, to Wy może·
rosiowie i inni towarzysze na kierowniczych
rn .robotnicza, v.:s starosta peperowlec nie
szew1cy zachowują związek z szerokimi ma·
stanowiskach w administracji 1 w Radach cie wiele pomóc w zmianie ich -składu soCJalmoze zapomnieć, że n~/eży do Partii, która
sami ludowymi, dopóty będą niezwyciężeni.
Narodowych, za mało pracują w Po.rtil. Na· nego na lepsze. Poza tym jest zagadnienie opoprzez ostrą walkę klasową prowadzl kraj
J odwrotnie: wystarczy, aby bolszewicy o•
wet kiedy starosta dobrze pracuje, to je~/J żywienia Komis ji Rad Na;-odowych.
do socjalizmu.
derwali się od mas i utracili związek z nimi,
Ndsze Rady Narodowe pracują biurc;}{ra·
• • ki',
· tarc-s ta, urzą d staroscins_
S tarosta • , '':ces
nui współdziała 1'ednocześnie dobrze z Par·
wv.·starczy, aby pokryli się rdzą biurokraty·
tycznie. Czynn!'! 6ą w n:ch jedna - dwie oso· lk
b dz
zarząd mi'eisk'
tiq, efekt jego działania jest znacznie mn!PJ·a st' ł a. Może
. 1 - t o ar o wie
zrnu, a stracą wszelką silę i staną się zerem.
by. Trzeba ożywić, uaktywnić komisje. Trze.
szy.
on nieslvchanie dużo :zrobić w sensi~ wykoStarożytni Grecy mieli w systemie swej
ba, ażeby Komitety Partyjne, Gminne I Po·
nan1a wszystk!Ch uchwał Rządu i Partii zam:tologii pe;vnego słynnego bohatera Ante·
Dlaczego? Bo starosta ma wójtów i solty· wiatowe, ściśle współpracowały z Rado.ml No
po.biegac ich wypa•zan:u we wszystkich 'dzieu sza, który by/, ;ok głosi mitologio, synem
dzrnach. Trrnba )ednak, aby urząd -starościński sów, a Partia ma koła, ma wszędzie swoje or· rodowymi, aby Komitety Partyjne omawiały
PJsejdona _ boga mórz i Gai _ bogini zie·
zmien;i -system pracy, aby staro5.ta związany ganizacje- złożone z na jb;i,rdziej uświadomi o- budżety Rad Narndowych i wnosiły do nich
mi. żywił on szczególne przywiązanie do
był z masamt. Nie 0 to tylko chodzi, żeby nych i zdyscyplinowanych towarzyszy. Słusz· element ogólnego planowania i troski o iniematki swej, która go zrodziła, wykarmiła 1
że na inicjatywa starosty może tylko wte@!y dać resy rob'otników i chłopów małorolnych i śre·
przyjmował int<'resantów (obawiam się
wyc110wo/a. Nie było takiego bohatera, kló·
niekiedy ich nie przyjmuje, bo $ą i taki~ 6 y. dobry wynik, je~li Pa:tia go w-sP.omo.że. ,U na!> dnir.rolnycli.
rego by on, Anteusz, nie. pokonał. Uważano
Dużo zależy też od pracy nie tylko samych
gnały). Nie chodzi o rozmowę z masami spoza jest .za ~ało tej ws.polpracy'. Boję się, z~ st?·
lfO za bohatera niezwyciężonego. Na czym
biurka czy przez okienko. To nie o taką roz· sunk1 m1ęd~Y. starost~ a Parllą c:zęsto opierają Rad Narodowych, lecz i ich ramieni·a wykopolegała jego siła? Polegała ona na tym, że
~ 1 ę na takie~ zasadz_ie: Ja. C1e'\iie nie ruszam nawczego, jakim jest administracja, k'óra czę·
mowę z masa:ni cliodzi.
ilekroć nie tęgo mu się wiodło w walce z
i Ty mnie me rusza]! To jest zła, zgniła zasa- s~o bardzo 6Dhie lekceważy Rady Narodowe,
. ż 1 b 8t i d ć ,
A
k'
1 <la. Na takiej zasadzie nigdy nie ma dobre3' i która chciałaby sobie z nich zrobić taki dorze a w ~r zi ' że niej.edne·
przecie
przeciwnikiem, dotykał ziemi, swej Mat 1,
b k
naszego starostę odcina od
oo
mr o, pracy. Trzeba dobrze współpracować ale i do· datek, który nie przesvkad.za.
-telefon, sekretarka J cała masa mas
która go zrodziła J wykar(Tliła 1 nabierał noi
'
pochlebców.
wych sil. Miał on jednakże swoją ółabą stro•
z tym trzeba walczyć
1
nę. Było nią niebezpieczeństwo, by nie z.o·
I
1ęce1
sposób
stać
. .
. t rze b niej.sze
h na3po
,
fakłÓW Adm;.ni'stracja i Rady Narodowe mai·ą do r()botn,czyc
1 a WYmOWnyC
/od
t I ·
· t 1· oderwanym
· · w wjakikolwiek
remon t y kana·
rogow 1e parnię a 1 0 e Jego s a·
ziemi.
Nie chciałbym mnożyć przykładów, <ile są spełnienia ogromne, duże, ambitne zadania. lizacji, wodociągów i studni.
1 ł znalazł
i czyhali
d . . ż e u nas
k
rzeczy wręcz horendalne. Wi'cemarszalek Bo.r· w·mny one prze de wszyst·k'im wykazywać rzel
k
b ść się wróg,
·
k na niego.
ó
kbości
Muszę przy tej o azji powie ziec,
s a o 11 1 po 'bona
t ryB wyzysH ałk lę 1ego
·-~-·) dl a
tanną t ros k ę o potrze. b y czło· są entuzjaści (i dob rze, u. 61\ entuz.3""""1
.
. ta 1. n.ieus
Ra c z.r:vis
nbecny na pos1'edza"'u
cikowski był kiedys· ..,.
A
~....
go
sposo
ja'
w
le
ules.
er
to
ył
go.
.
śl
k
.
k
6
1
h
lk
S
.
t
dy Wo1'ewódzkie1' w, Olsztyn1·P, na którym wy- w1eit li. pracu3ącego na 6Wym eren:e. ą to po- spraw wie ie pan w, tore o r<" a}!l naszą
16 ł
d · i
ał
k ał? Od
go 0 z1em' un 5 w po·
erw
po on
glaszal referat wojewoda low. Jaśkiewicz. Po trzeby . materialne: mieszkaniowe, zd.rowotne~ przyszłość, dla rzeczy, które z.ostają na wieki,
pozbawił go możno§c/ dotknięcia
wietrze,
referacie · odbyła się dyskusja. Ob. Barcikow- potrzeby codziennego bytu ludzi pracujących. jak powiedzmy, budowa pięknych gmachów,
ziemi 1 zadusił go w ten sposób w powieski opowiada, że w dyskusji właściwie mówcy Są to również ich potrzeby kulturalne. Do budowa trasy W - z, budowa pięknych szkól
tylko prześcigali się w komplementach pod a· tych trosk należy również dbałość o drogi, o itd. To jest słuszne. My idziemy naprzód i w ' lrzu.
Sqdzę, że bolszewicy przypominają nam
dresem referatu wojewody. W skład tej Woje- szkoły, o majątki państwowe, które przeciei miarę tego, jak nas na to stać, trzeb:i te wieibohatera mitologii greckiej Anteusza. Tak
v,.• ódzki.ej Rady Narodowej wchodzi 7() proc. mają odegrać ipoważną rolę i promieniować na kie rzeczy fobić.,
samo fak Anteusz, są oni silni tym, że utrzy
Ale · jest rzeczą bolesną, te obok tej słusz·
urzędników, ludzi w dużej części bezpo§rednlo okoliczne chłopstwo, udowadniając wyższość
mują łączność ze swą macierzą .,- masami,
nej troski o dobre, monumentame 1 coraz
zależnych od wojewody. Ale przecież w tej gospodarki wielkiej nad drobną. Mają one
które fch zrodziły, wykarmiły 1 wychowały.
lepsze szkoly, kluby, drogi, domy adminiWojew. Radzie Narodowej zosindojq i nasi se· wiele zadań w dziedzinie s.półdzielczości j
1 dopóki utrzymują łączność ze swą macie·
stracy jne i piękne osiedla robotnicze, ,iesf
dziedzinie realizacji klasowej polityki podatkretarze partyjni.

Tu'l'·arzysze,· k'n:e'· może być w żadne3° mierzE
t0 I erowane ~ _1a
;e.c<olwiek . przechylanie si<>... n.a
t ił k ą P.o na d K. 1.asową.
s. ohdary,clyczną pozyc)ę,
t
t
s aros ow:, w:ces t arostow, burmi-strzow i wój· I
!ów, ~torzy rz~komo reprezentują wszystkie
etany 1 wozyslkim chcą dogodzić.
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rostów, klóre mam przed sobą. To długi dokumeni na kilku stronicnch. W tym zarządzeniu
mówi on jak należy go przyimowar, kiedy
przyjeżdża do jakiegoś miasta powiatowego.
Czego tam nie ma w tym zarządzeniu/ Tam
jest i to, że jak pojawi się wojewoda w urzę·
dzie starościńskim, to wszyscy mają wstać i
przerwać robotę, a jak podchodzi "do kogoś, to
tamten ma jak automat wyrecytować imię, na·
zwisko, stopień służbowy i jeszcze jakieś da·
ne. U wrót urzędu starościńskiego, na jego
powitanie, winni się zebrać wszyscy szefowią

władz,

a

Zi~;stii~~ i~~-rendalne

miejscowych

więc

UB, MO,

to, że przeciekają dachy, że kloaki są przeszych towa.rzyszy w adr.iinistracji.
pełnione, że dzieci w rynsztokach się bawią,
Chcę jeszcze nawiązać w paru słowach do
której naprawa .'!ieże droga do fabryki,
akcji remontowej w miastach, która została
wiele musi kosztować, nie jest przez nikogo
wszczęta .przez Radę Państwa z inicjatywy Biu
naprawiana itd.
ra Politycznego naszej Partii i która będzie za
Chodzi o to, ażeby remonty, 111a które teraz
silona również przez Ministerstwo Przemy-słu.
W tezultacie jakieś 2 i pół miliarda złotych Rada Państwa i Ministerstwo Przemysłu dają
pójdzie na najpilniejsze potrzeby, na to, żeby pieniądze, nie były potraktowa.ne jako jakaś
za'atać dach, na to, żeby zrobić najpotrzeb- jednorazowa akcja .. Musi to być stała troska
n'.e'.s.ze rem~nty mieszikaniowe w domach ro· 1całej organizacji pa·rtyjnej i wszystkich na·
botmczych, zeby przeprowadzić w dzielnicach szych instytucji komunalnych. Nie może by~

TO SĄ OBJAWY HORENDALNE TYPOWE
KACY_J{OWSKIE, PROWINCJONALNE, OBJA·
WY CAŁKOWITEGO ODERWANIA SIĘ OD
·
PARTI!.
Taki styl pracy jest nieznośny. Takiego
stylu pracy Partia nie będzie tolerować. Ta,,
nie monża wykonać wielkich !adań, ;akie
przed nami stoją.

styl Pracy Ml"chałaKal1"n1"na
Przypominam sobie, że kiedyś przeglądałem
cztery tomy g,iwęd z chłopami zmarłego w uprzewodniczącego Najwyższej
b i egłym roku
Rady ZSRR, Kalinina. Jeździł on dosyć częstu
od wsi do wsi i możliwie bez żadnej pompy,
bez żadnych oficjalnych uprzedzeń, bez, oczywiście, instrukcji, kto go ma -spotykać i kto
go ma w i tać i jak się mają do niego zwracać.
Zwoływał przez Radę Wiejską zebrania chłop·
skie, ni ekon.iecznie od razu wielkie, masowe.
za ·
Pyt a ł s i ę o bolączk i, o troski. Co mógł mówił,
łatwial, a czego nie mógł załatwić że po-stara się, a jeśli było 1.upełnie n i emożli
we - to mów i ł, że ~ię nie da teraz zrobić, bo
nie ma na to ś rodków.
Mn ie &i ę wydaje, że ten przykład wart jest
Dobrze byłoby, gdyby nasi
naśladownictwa.
6taro-stowie, nasi wicestaro-stowie, nasi prze·
wodniczący Rad Narodowych tak układali swe
je plany pracy, ażeby w ciągu mi~iąca być
choćby trzy razy w różnych wsiach, aby sobie takie bez pompy, bez uprzedzenia zwykle
rozmowy z chłopami przeprowadzali.
Towarzysze starostowie, wice-starostowie.

źródłem siły jest ik·l asa robotnicza, masy Judo•
we, iktóre z.rodziły i wychowały na-szą Partię.
Uchwały Plenum sierpniowego o łączności z
szerokimi masami, staną się dJa nas.zej Partii
źródłem pomnożenia jej siły, kształtować będą
styl pracy Zjednoczonej Partii i przyśpieszą
nasz marsz ku socjalizmowi.

N o w e w V d a w n i c twa K si q ż k i
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Urzędu

fakty:
Starosta z Aleksandrowa Kujawskiego wy·
daje zarządzenie, w którym poleca pouczyś
obywateli dróżników, jak oni się mają w sto-,
sunku do niego odnosić, jak zachowywać. Być
może, że jakiś dróŻllik po pijanemu źle zacho1val się wobec
starosty. Nie wiem. Ale jakiż
~ens może mieć wydanie zarządzenia o zacho·
waniu się wobec starosty. Może starosta z Aleksandrowa Kuj. chce, aby dróżnik rozmawiając 'z nim, trzyma} czapkę w ręku, może mo
go pod kolana podejmować?

po te·
Oto źródło niezwyciężone/ mocy bolsze·
wickiego kierownictwa".
(Stalin „O brakach w pracy partyjnej")
'roVfarzysze, dla nas również glebą ożywczą,

.

Balzac ~on~re - Chłopi, str. 425, zł 520. nej gry politycznej imperializmu angielskie
~rz~łozył 1 wstępem opatrzył Tade1..1:sz go z uwzględnieniem całego splotu zagadżelens.u (Boy). Okładka Wł. P10trowsk1e· nień politycznych, powstałych w ostatnich
czasach dokoła spraw Palestyny. Charakte.
.
. .
.
go.
Jest to d~eło wyb1?i1e polityczne l spo- rystyka gospodarcza i polityczna żydowłeczne ..AkcJa „Ch~opow". przypada na rok skiej siedzibv narodowej.
184~ ,k1e~y, !"rancJa prze_zywa okr~s rewo- Erenburg Ilja - Upadek Paryża, powieść,
luc1~. P'lWlesc Balzaca daJe wyraz meubłaga przekład Pawła Hertza, okładka W. Daszew
nej walki między dawnym porządkiem rze- skiego, wydanie ITI, str. 480, zł 550.Kajet.an Wałentin _ Samotny l:Yiały żaczy a światem pracy, rysuje problem nied • II
ł d · ·
· • • dl
· l
równości sppłeczn.ej, bogatych i ubogich,
a m o z1ezy, wy ame '
pow1esc
w. yzyskiwaczy i wyzyskiwanych, nizin i wy gie'
Okładka Toma.~zewst~. 300, zł 2'.20.
zyn.
•
.
Bogołepow l\f. - Radziecki system finan s!<:iego.
(Biblioteka Prawników Demokra Kautskv l{arol :-. N~uk1 .ek?n?m1czne Kasowy
tów). str. 104, zł 250 - Przekład A. Szpa- rola Marksa (B1~l~oteKa &>c.iahzmu Nauko
wego), wvdame s10dme (3), str. ~5?, zł 250.
kowicza.
Tylko w gospodarce planowej, która nie ~utsky li~rol - To~~z Morel .iegu uto· t pia (Btbhoteka Soc.iahz.~n Nauko"."eg<?),
·1·
d k ··
d
•
k
zna ryzysow na pro u CJI, moz iwy .1es st~. 3~6, zł 300-:- Z trzec1ego .wy!1am'l metrwały system finansowy. Oto teza, której m1eckiego przeło. zył K. Bleszynsk1.
uzasadnienie czytelnik znajdzie w tej nieKautsky napisał tę ksią.żkę wówczas, gdy
wielkiej, ale treściwej książce'. Na niewielu
stronicach, w spoaób przejrzysty zobrazo- był jeszcze marksistą. Jest to świetna mowany został radziecki system finansowy, nografia. w której cała epoka ówczesna,
który dzięki swej jednoliU::>ści sprawnie otoczenie w którym żył i działał wielki hufunkcjonuje w czasie pokojowego budowni- manista i utopista, iak też postać samego
ctwa socjalistyczn"lgo i znakomicie wytrzy- More - etają przed nami jak żywe. Głęmał najcięższą próbę - okres wielkiej wo.i- boka ł-Mliza marksistowska 6wczeSnych
ny narodowej przeciwko hitleryzmowi. stosunków społeczno-ekonomicznych czyni
Książkę tę przeczytnć winien każdy, kogo ·Z tej pracy poważne dzieło naukowe. Napisane barwnie i żywo jest ponadto wybitintere."!ui„ zagadnienia ekonomiczne.
Bratny Roman - 15 batalionów. poezje, nym dziełem literackim, które pomimo jego
str. 56, zł 160 - Okładkę projektował S. ściśle naukowego charakteru czyta się jak
powieść.
Bernaciński.
Braun Andrzej - Sz~~ - - poezj~ str. 64, Krasicki lgnaey - Mikołaja Doświadcz~rńskiego przypadki (Biblioteka Pisarzy Polzł 150. - Okładka S. Bernacińskiego.
Brodzki S.tAnisław _ Palestyna. w walce 0 skich i Obcych nr 12 pod redakcją K. Buwolność (Z Zagadnień Międzynarodowych) d:zyka) • wydanie II, str. 140, zł 100. Opra~
wał i wstępem opatrzył St. Adamczewski.
str. 56, zł 80.
Larsen Egon - Samolot transatlantycki
Krótkie a jednocześnie gruntowne opracowanie zagadnienia palestyńskiego w prze w chmurach (Biblioteka. Popularno-Nauko·
od po-1 wa, nr 20), str. 64, zł 70 - Tłumaczył St.
kroju hii-;t.oryczno-polit:vcznym czątku bieżąceg-o stulecia, aż po obecne cza- Domański.
Ostatnia ksia.żeczka z cvklu ..Pochód wv·
sv. .Je.skrawa ilustracia. ok...-utne:! i cvnicz·

-

I
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li

na.Jazców" (cz. VII), mówi o powstaniu
maszyny latającej i zawiera rys historyczny lotnictwa wojennego.
Karol Marks
Lenin Włodzimierz Iljicz (Biblioteka Klasyków Marksizmu), wydanie ID, str. 36, zł 45.Leontiew A. _ Przedmiot i metoda ekonomii politycznei (Biblioteka ·E konomiczPrzekład E.
na nr 1), str. 140, zł 140. _
Wąsowicz.

Autor daje gruntowną charakterystykę
ekonomii politycznej jako nauki, jej metodycznych podstaw i jej przedmiotu. Teza,
że ekonomia polityczna, jest najdobitniej-,
szym sprawdzianem dialektyki materialistycznej oraz materializmu historycznego,
znajduje w wywodach autora całkowite
uzasadnienie. Broszura niezbędna dla wszystkich, którzy studiują marksistowską ekonomię polityczno, powi"nn1· przede wszyst·
...
kim poznać ogóh1e metodyczna i filozoficz.
ne założenia tej teorii.
l\lorozow A. W. - Akumulacja kapitału a
zubożenie proletariatu (Biblioteka Ekonomifzna nr 5), str. 104, zł 100. Tłumaczył
Leon Schaff.
Opracowa.nie jednego z podstawowych za
gadnień marksistowskiej ekonomii politycz
nej, akumulacji kapitału oraz zagadnienia
względnej i absolutnej pauperyzacji klasy
robotniczej. Autor korzystając z nowych,
pomarksist.owskich opracowa11 (Lenina i
współczesnych ekonomistów Wargi i in·
nych), daje aktualny materiał potwierdza.iący w całej rozciągłości niewzruszone tezy
Marksa.
Wykład popularny i d06tępny dla wszystkich.
Tom stanowi część kursu ekonomu·politycznej. wydanego przez „Książkę" w 11
broszurach •
Po11:onowsl<a Anna - Węzły, poezje str. :i6,
zł 120. - Oldadk::t S Rr>rn""i11c:lriPP'n.
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w systemie kartkowym --
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z powrotem

INWALIDZI MORALNI
Brama przy ul. Piotrkowskiej. W br&oo
przyniosą realną korzyść ludz'om pracy
mie chłop jak dąb z naręczem krawatów~
2,7 miliona pracowników, otrzymujqcych niony został J.0 podwy.lszenia norm mleka 1 stania z kartek oo najmniej pełną wartoś.ć
„Tylko tutaj, tylko tutaj, do wyboru, dq
karty I kategorii, powitalo z zadowoleniem dla matek karmiących i do wydama na jwyłączonych artykułów. Grupy pracowmkoloru„."
ostatnią uchwalę Rady Mbistrów, mocą l:arty „M" dodr.tkow:i no 0.5 kg mięsa o ile -ków najniżej uposażonych otrzymają wyż
Parę kroków dalej (na tej samej ulicy
150
Jo
130
(od
której wprowadzony został irnrzystny ekwi st?ro ZJ.sohów na to TT-<rili.
1sze kwoty ekwiwalentu
Piotrkowskiej) - chłop jak byk z krawalent pieni~żnv wzaJnian ze 1Jrtvkułv wy- , P.kwiw~-:.lcnty p,ieniężne obliczane sa śc;-1 proc .. wartości. artykułów .W)'.łąc;wnych ~, ro
poziomu
mlkiem „drobiu samogdaczącego" i pałąw..0-ne spad aprowizaej . reqlrłmentowanej. sle wc::th•g ddaJ''.~.rnvcii ref'.. wolnorynko- i realF:e wµłyrue na podmesieme
pierowych piłek na gumce. „Kogutki, piW terminie naipó~niej do dnia 6 li.~topa- V.'YCh. Z'lfJ<"lWnfojąc uprawnionym do korzy- płacy.
da br. w~zystlcim p:-acovmikom, kol'ZYsta- , łeczki, cila syna i eórec.zi[i„."
pałacach
W
i
jącym z kart I kategorii. w~·nłacon:::. zostaJeszcze dalej - chłop jak swieca I:
nie za.liczka \V kwocie 6'50 ~ł na rnchim:.>k
koszyczkiem prz:Vwiędłycp. kwiatków,
·
należnego im ekwiw.~;entl:.
Ten nic nie mówi, tylko poluje na „paW ten sposób prt•cownic~' otrzvm[1.ja ;
ry". Ułowiwszy mężczyznę idącego w
równowartość artyl~ułów 11vvłączonv!!h. kt~· ;
re w praktyce byłyb~:r pr~y<lzielane po
towarzystwie t. zw. płci - podbiega w te
pewnym dopiero r.zasi3 .- jak rxtyk 11tY pędy i nachalnymi gestami oferuje swoje
i
dziewiarskie - w ciąga kwartałn.
obskurne „bukieciki".
Istotnym momentem Po".lr~W\' j~3t to, Ż" _ Ten i ów przechodzień, obserwuJ1te
w obliczeniu ekwiwale,ntu pi„nie:'mego Pl"'l:V
tych wszystkich sprzedawców zabawek,
jęto .ceny za artykułv zas·H»-.5czie. ~-.o<lc:r,a'
krawatów, kwiatków i baloników, zastagdy w praktyce roz<lzi.elnictw:-:i. st.n&0·.va-n.0
nawia się: primo - czemu władze poczasami artykuły zastępcze o niższt~.i \T_.trL~ do urządzania
rządkowe dopuszczają
ści. Przydziały artykułów d~ewiar~kich. P':
l'nrrowjarmarku na reprezentacyjnej bądź co
C2'Jf?Stokroć z do.st.a-•''
chodzące
W <!awnym pa!acu Poznańskiego
1 ku~tur:».
skieh, v.rywołvwały nkrz~rlk0 niez1J JW!:1 P- ,
sekundo
bądź ulicy naszego miasta? przy ul. Więclwwskiego znajduje się Muzeuml
nie co do doboru asortyrnenti1 i i';k0ś:•i. !
- czemu dla tych zdrowych, silnych
1
Pozv.ańskierównież
pałacu
Sztuki, zaś w d.
na. ekw "r::dent I "--·
PrMjście w tej dziedzinie
mężczyzn nie znajdzie się odpowiedniejprzy zupełm_·e vv• !3 >1:-::zs]ącym I'' ' ' ,~-"" '·' · b !uk ·usc-.vych ~lf~ctzibach wyzysk \go, przy zbi~gu uiic Gdańskiej i Al. 1-go
pieniężny,
szego, „cięższego" niż handelek uliczny
zaooat-rzeniu rynku. por.wala przy z::ilm- · v.·aczy nędzy rob'Jtniczej, łódzkich fabrykan· Maja znalazła pomieszczenie Państwowa
zatrudnienia?
•
T;;atralna.
Szkoła
Wyższa
nauki
przybytki
się
mieszczą
obecnie
tów,
uz.'!'lania.
wt>dlui:
wvboru
dokonvwać
pach
_
__________________________
_..._._"'_..,.
ooUchwala Rady Ministrów

f rzybytki nauki

dawnych

ku/tury

1

;;r.z~

, nwa

PKs otrzyma 60 nowych autobusów

nadto kilkaset tvsięcy obv-.vateli. którzv
dotychczas korzysta.li z kart i n btegorii,
do kategorii IR. Dotvczy to sz(;z::~:ó 1 nie znaczne; grupy bvłyrh g'<_)!';•faów śląskich.
Kom11nikacja samochodowa ulegnEe znacznemu u,.sprawnieniu
którzy przekroczyli wiek 6J iat i z ~~go tytułu otrzymywali karty III \:2t.-_gon 1 • Przeoto główne przyczyny , Pragnąc usnrawnić jak najszybciej koDużo kłopotu ze swym taborem samo-1 zużyte motory 9Ullieeie oznacza dla tei grnnv zwi~~\.~k~nie chodow,ym ma Państwowa komunikacja niedomagań. na które narzekają stale pa- munikac:ie pasażerską PKS zamówił ostatmiesięcznych przyd~iałów chleba o 1 kg, Samochodowa. Brak części zamiennych, sażerowie linri autobusowych.
nio zagranicą większą ilość nowych auto-.
busów.
-tłu!>zczu o 0,5 kg i mięsa o 0,25 kg.
.„ • ~- .„. · -Utrzymano dodatki Jla matek i dzieci.
Z Anglii nadej ą podwoma samochodoJ>'l'ZY czym minister Aprowizacii unoważwe marki „Leyland", zaś karoserie :r.osh·
ną wykonane w kraju. Włoskie „Fiaty" w
Łódzkim
Uniwersytecie
na
liczbie 100 przybędą już gotowe do iaz1-szy wrnczOR śWIETLicowY
,
. , .
.
.
Zarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt:
dv, z dalszych zaś zamówiQnych 180 „FiaJuz od kilku dm wsrod kandydatow do dy oostan.ą ogłoszone wyniki egzaminów.
i Użyt, Publ. w Polsce - Oddział I w Ł<:>dz1
tów", jakię zasilą polskie linie, otrzymamy
zawiadamia, że w sobotę, dnia 2 paździemi- Uniwers~~tetu Łódzkiego m<?żna było zaobZupełnie zrozumiale jest tą zaintP-reso-- tylko podwo7li.a, resztę urv~dzeń wykonają
.
za·
porus~me.
jednakże
wanie przyszłych studentów,
ka br. 0 godz. 18-tej odbędzie się w lokalu I serwowac zn.aczn~
nasze fabr.:ki uaństwowe.
Przybywali om tłumme do sekretariatu znaczyć trzeba przy tej okazji, że w tym
związkowym przv ul. Wókzań&kiej 5 PIERW
Nowe samochody obsługiwać będą głów
SZY WIECZÓR ·ŚWIETLICOWY. W progra-1 Uniwersytetu, dzwonili bezu&tannie clo roku Komisje Egzaminacyjne miały wiele
mie: Odczyt na temat „Aktualne zagadnienia wszystkich redakcji i poruszali wszvstkie roboty, to też nie tak łatwo było w krótkim nie lir.ie dalekobieżne w Warszawie, Kamożliwe spręiyny, aby się dowiedzieć. kie- czasie sporząd2lić listy przyjętych.
,- towicach, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku,
kulturalne" oraz bogata część artystyczna.
Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu.
gdyż do 60-ciu,
Pokażną część w-oWw,
otrzyma Łódź, przeznaczając nowy tabor
do kursów na w~ystkich swych dotychcza
po ukończehiu wszystkich egzaminów.
powstanie wkrotce w Rudzie Pabianickiej
·
_
sowych trasach.
W doskonałych warunkach lokalowych i zarówno dobre warunki klimatyczne, jal; w-JJ~..;~ podajemy terminy ogfos.zelllia
Autobusy w miarę ich przybywania rozterenowych mieści się w Rudzio:i Pabianic- i lokalowe gimnazjum lwedukacvjneg-o w
d2lielane będą kolejno. Lódzki Oddział PKS
.Na wydziale humanistvcznym listy wy- liczy się z ich )lruchomieniem najdalej od
l ., .
kiei· koedukacvJ·ne oimnazjum i liceum, w.
. • 1 Rudzie, postanowiono przekszta c1c ie w wiesrone zostano„ J'e&eze przed 19 """f.dzier..,.
,_,_
którym obecnie kształci się 360 uczmow
Przyznane Uxlzi
przeciwgntźliczej, nika; na wydziale matematycimo-przvr-od- kwietnia nastepnego roku. normalnie ruch
uczen.nic. Młodzież ta korzysta ze świet- ośrodek profilaktyki
autobusy obsługiwać będą,
nych warunków mieszkaniowych, gdyź przeznaczony w pierwszym rzędzie dla mło- niczym dziś o 12-tej '. na wydziale lekar- pasażerski.
z.ostał w luk dzieży okrę~ najbliższego Łodzi i RuP,zie s~m i' stomatologicznym ~ dziś, na wyośrodek jej nauki umis~~-„Fiaty" i „Le"1andy" nrzeznaczone zosia
dziale prawno-ekonomicznym mniej wi.~j
su.sowych ·willach dawnych fabry~antów. Pabianickie].
ną, wyłą,cznie dla komunikacji pa.sażerskiej,
,
RealizarJa słusznego teao projektu, fi- za tydzień.
milionerów łódzkich.
zostanie całko
zaś tabor
z jpieiatVWY Kuratorium Okręgu Szkol- nanoov.:ai:'e~o mię~zy. innymi pr:zez Zarząd, . ~edy~e. wydzi:ił fannac~u~yczn.y ogłosi! dotychczasowy
wicie lub częściowo przeznaczony dla transJUZ wyruki w druu 24 wrzesma.
nego Lódzkiego, które wzięło pod uwagę nastl'!ni JllZ w naJbhzszvm czasie.
1111 ~ 1111111111111 Lll!lll'llillillllHIUllllHllllHl!11lllrl:1 1 ni,,ii; 1 ,m11111111n1111n111m,1111111m11111mm11:m111n1n111111r.i1m1111111111111111!11m11111111111n11111~111111111111111111111111111u1111 11111111111111um111111111111111n111111111m111111111111111111111111111111111n1111111111:1111111111111111111ri~11111m111n1r.1 1. 1.1..1 1.1 1 1 1 1 1_, 1 portów ciężarowych,
Lódzki Oddział PKS-u, rozporządUtj'!CY
Cz11te1n;c11 piszą
w tej chwili 60-ma autobusami, zasilony
taborem w dwójnasób większym będzie
mógł w znacznej mierze usprawnić komu-

Łódzki

Terminy

ogłoszenia

wyniku egzaminów

~!~n~~i~:~~~~;;;E,°i~~~{1t;~~

Ośrodek szkolny· profilaktyki przeciwgruźliczej

1

6 DZ IE WYBUDOWAĆ

-------------------

Od dłuższego czasu omawia się na ła
mach prasy łódzkiej plany budowy Teatz:u
Narodowego w Lodzi. Jest to sprawa, ktora ciągnie się już od szeregu lat. Jeszcze
dawne magistraty
trzydzieści lat temu łódzkie rozpisywały konkursy na budowę
reprezentacyjnego gmachu dla teatru w naszej robotniczej Lodzi.
Projektowano budowę teatru na terenie
parku kolejowego przy zbiegu ulic Kilińskiego i Narutowicza. Głosy były za i pr~eciw. Najważniejszą przeszkodę stanowiła
ciasnota miejsca na tym terenie.
Obecnie sprawa ze sfery dyskusji ma
przejść na realne tory. Teatr ma stanąć na
Placu Dąbrowskiego, tuż obok Sądu Okręgowego, w miejscu, gdzie pomysłowi sanatorzy chcie!i wznieść gmach województw~
Nawiasem mówiąc, byłby to istny d,:i·
woiąg urbanistyczny. Na dole miała }Jozosta·~ ulica -· gmach województwa miał się
wspier?.e na kolumLJach. Tramw?._ic przejeżdżałyby pod siedzibą „wojewodzica'• sanacyjnego itd.
Dlaczego więc obecnie teatr ma być
wzniesiony w tym ciasnym zakątku? Czy
nie mamy innych, rozleglejszych i o wiele
odpowiedniejszych terenów?
· · w cent rum L o' .T uz· za PI acem wo1nosc1
h +
,
b
•
.
dzi ' po rozb 10~00 z urzonyc11 · t ereno".'
g, e.~ - naprzeciw gmachu Urzędi; WoJewqdzkiego miasto otrzymało rozlegrn tereny dzisiaj zupełnie puste. Czy nie możnaby
tam właśnie, w pobliżu najludniejszej dzielwznieść
Bałut,
nicy robotniczej
reprezentacyjny gmach Teatru Lódzkiego?

Wszystko przemawia za umieszczeniem
Teatru właśnie w tym miejscu. Dojechać tu
można bezpośrednio kai,dym prawie tramwajem łódzkim. Rozległość miejsca daje
godną wielkiego
wspaniałą perspektywę,
miasta.
nasi ojcowie
Sprawa jest poważna

Dz·I ęk1·

,
TEATR •

nikację.

miasta winni się nią zająć póki czas. Oook
Teatru możnaby w przyszłości na tych terenach wznieść jeszcze szereg innych reprezentacyjnych gmachów, co stworzyłoby
okazałą i prawdziwie piękną dzielnicę naszego tak szarego miasta.
Jerzy Zawadzki ·

ma1·ątkom

Szezep.

Zasiłki rodżinne
dla dzieci stypendystów

PNZ ·

'
będziemy mieli więcej mleka
Celem zwiększenia dostaw mleka dla I dadzą ca 500.000 litrów mleka w ciągu romieszkańców miast, Zarząd Okręgowy ku.
Państwowych Nieruchomości Ziemskich
* * *
przystąpił do zestawienia obór w mająt OD RED~CJI:
.
.
większy.:::S
kach, położonych w pobliżu
Tr~tuJemy pow_yzsze pocz:ynama k!e:
miast ze szczególnym uwzględnieniem sku- r~wmct:wa Panstwo~ch N1eruchomosci
pisk fabryr.:::nych. Sa to dopiero począt- Ziemskich za krok pierwszy. W stosunku
do potrzeb Lodzi i innych miast produkcja
ki, które jednak, oprócz korzyści, ołyną mleka w oborach PNZ jest jeszcze niewycych w postaci mleka dla pracujących, bę starczająca. Trzeba szybko rozbudowywać
dą miały poważ.ny wpłvw na prace hodo-.v- obory podmiejskie i zwiększać ich produllane.
cję.
Obory zostałv całkowicie zreor~anizowane i uzupełnione nowvm pogfowiem krów.
Wybrane krowy odznaczają, się dużą wY·
wszelkim
dajnością mleka i odpowiadają
ZEBRANIE
wymogom W.rowotncści. Zapewnienie doZwiązku Zaw. Prac. Sam. Teryt.
Zarząd
brych warunków ooswwych i stałej opieki
produk- i Użyt, Pub!. w Polsce - Oddział I w Łodzi
wysol{a
weterynaryjne
ta ·
t ki
k Obo u:r10żliirią.
.
1
w ma- zawiadamia, że w dniu 3 października br.
wiono
zes
e
. ry a
cię me a.
_iii,tkach: Rogów,' Leszno, Skotniki i Rabień o godz. 10-tej odbędzie się zebranie pracowz dostawa mleka dla Lodzi. Czurvczyn z ników Wydziału Oświaty w lokalu związko
dostawą dla Pabianic. 1fałusy Wielkie z wym J?rzy ul. Wólczańskiej 5,
dostawi:i d·• C1estcch0v~- Polarv•wic~ z doPODWIECZOREK TANECZNY
stawą. do Krakowa. Policzna z dostawą dq
Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt.
Zarząd
Pionek i Garbatki.
i Inst. Użyt. Pub!. Oddział I w Łodzi zawia
które
Wszystkie obory liczą 190 kró.w,
damia, że w niedzielę, dnia 3 paźdz'.ernika
br. o godz. 17-tej .')dbędzie się w lokalu
5) podwieczorek
(Wólczańska
związkowym
taneczny Ć!la członków i sympatyków chóru,
W dniu 2 października br. o godz. 11-tej ,.monstrowanie eksponatów wytwórczości drob sekcji muzycznej i dramatycznej,
Ponadto zapraszamy wszystkich członków
Wystawa tego rodzaju jest
odbędzie się w ogródku TIVOLI, ul, Daszyń- nych rolników.
skiego Nr 1 otwarcie Jesiennego Pokazu Kwia j pierwszą w Polsce J;i') wojnie. Niewątpliwie Związku amatorów tańca. Wstęp bezpłatny.
tów, Owoców i Warzyw, urządmnego przez wzbudzi ona duże zainteresowanie całego spo
Z LIGI MORSKIEJ
Zw. ·Samopomocy Chłopskiej, Zrze&zen:e !eczefo,twa, a w szczególności uczącej się
\młodzieży i drobnych rolników. Wystawa bę ·za.rząd Oddz:ału I Lig) Morskiej przy Okrę
Ogrodnicze .na Wielką Łódź. pow. łódzki.
Wystawa ma na celu spopularyz'Jwanie 1 dzie trwała tylko 3 dru. ti_ do 4 na7.rl?.ierni· gu celem Z'Jrganizowania życia towarzyskiee;.„; tlir>v Li.e:i
Eto n::i t<'n•niP C"o..-.+r„1,.,
osiagnieć· lei gałęzi pracy. jak również zade- ka br_ wlącznieo

Wobec częstych zapytań różnych instytucji
i osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że ubezpieczeni, których dzieci korzy
prawo d.o:>
stają ze stypendiów, mają pełne
pobierania zasiłków rodzinnych również i na
te dzieci ubezpieczonego, które same podlechorobowemu z racji
gają ubezpieczeniu
uezęszczania do szkóI: przyspoS')bienia prze·
mysłowego lub liceów przemysłowyeh. ZUS
wychodzi z założenia, że w każdym z wyżej
wymienionych wypadków, rodzice nie są zwol
nienl .o:>d obowiązku dbani 0 dzie<:-ko.
.
a .
.
.
WYJ1\tek stano~ą "'.ypadk1, gdy całkovr:1ty
koszt wychowama dziec~a pokrywany Jest
z funduszów publicznych. Odnosi się to do
uczniów szkół wojskowych i stypendystów,
studiujących za granicą.

I
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Związkach

I

-

Wystawa kwiatów, warzyw i owoców

l

0 ;

0

Zawodowych
I-sze
Kościuszki 85,
2. 10. 48 r. Wieczorek
wieloma atrakcjami.
W dniu tym w$zyscy członkowie i sympatycy
Ligi M')rskiej winni tłumnie wyjść na spotpoprzeć powyższą
kanie Lidze Morskiej

Morskiej

przy ul. Al.

piętro, urządza w dniu
Taneczny połączony z

imprezę.

KOMUNIKAT
Związku

Zawodowego Dziennikarzy R. P.
(Oddział w Łodzi)

Koledzy, którzy dotąd nie podpisali deklaracrji do Funduszu Pośmiettnego zechc\ to
uczynić do dnia 15 października 1948 r. a to
pod ryg0rem zawieszenia w prawach człon
ków. Deklaracje składać mpżna codziennie
u sekretarza Związku - Narutowicza 130
w godz. ód 11 do 14-ej.
druga
że
Równocześnie przypomina się,
i trzecia składko nh>hy, .lilq najpóźniej do
lll 10 Hl4:B r

•

otes

TE>M'A'.5ZOWSKł

KronikaTomaszowa!Biblioteka w Fabryce Sztucznego Jedwabiu
liczy l11i 8.500 tomów
Jedną z najlepiej wyposażonych bi-J chy. Praskorzeźba ta lepiej n'iź wszel- bryki. A więc co trzeci pracownik

w województwie 1 kie r.apisy tłumaczy przeznaczenie tego
łódzkim mogą się poszczydć- Państwo-I no..,voczesneg 0 gmachu.
we Zakłady Sztucznego Jedwabiu Nr 11 Biblioteka fabryczna liczy 8528 tow Tomaszowie. Biblloteka mieści się w mów. Po większej części są to dzieła
pięknym budynku świetlicowym. Fasa- beletrystyczne. Dz'iał książek naukodę budynku zdobi_ doskonal~ s.kon:po: wych i P?Pularno - naukowych liczy
.•·
nowana płaskorzezba, na ktoreJ widac 1764 tomow.
Podczas n.pszej wizyty zapisał się na
robotnika przy pracy na tle innych, zajętych czytaniem książek i grą w sza- człon~a biblioteki 19~9-ty robotnik. fabliotek fabrycznych

KOMU WINSZUJEMY
dnia 1 października 1948 r.
Jana

Piątek,
Dziś:

Kronika Z. M. P4
I

fa.
bryki korzysta z biblioteki. Nie można
więc narzekać na brak zainteresowania
tą placówką ze strony załogi fabrycznej„
Dzienna frekwencja 200 - 300
·osób jest naprawdę imponującą. z ca·
b'
·,
.
.
·
ł
Y~ uznaniem na1ezy. się wyrazie o '.
bltotekarkach, pracuJą tak szybko I
sprawnie, że mi~o dużej frekwencji w
godzinach przed i po danej zmianie,
przed okienkiem biblioteki nie tworzą
s:ię ogonki. Największym powodzeniem
. . .
.
.
.
ciesz~. s.ię wszelk:i.:go r?dza.JU .ks1~z~ 1
podrozn1cze. Dodac nalezy, ze istnleJe
też dział książek szkolnych i lektury
szkolnej. Jest to szczególnie ważne dla
dzieci robotniczych.

I

el 1 •
.
f
, .
'i
z-P.n-p'
k t .
.
okol cznosctowe re eraty t pr eKCJe.
In
W d al szym ciągu se re ariat
oddział w Tomaszow:ie wymienia legi- Spodziewać się należy, że młodzież
Straż Pożarr1a - 51
tymacje związkowe byłych organizacji' zrzeszona i niezrzeszona w kołach ZMP
Mllicja Obywatelska - 47
mł~dzieżowych. ?a now~ ~eg~tymacjel weź~!e we w~pomnianych prelekcjach
Związku Młodziezy PolskleJ. Wszyscy,, gremia\ny udział.
Dworzec Kolejowy - 4
któ~ nie ~opełnili f?rmalnoś~.i ~ymial W tym tyĘodniu w_ Fabr~ce Sztuc~Komitet PPR - 46
nego Jedwab'iu w W1lan.owie odbędzie
ny winni mezwłocznie zgłos1c s1ę
Komitet PPS - 166
Fabr. Komitetu Młosię posiedzenie
Fekretaratu ZMP przy ul. Miłej 36.
na""ł
Pracy. Młodzieżo- W'~lki
Wyścigu
azieżowego
pogłębienia'
miesiącem
z
W. związku
1
3
E" U
ADRES REDAKCJI R. s. w. „Prasa'', Plac przyjaźni polsko-radzieckiej na wszystl wy wyścig pracy ma się rozpocząć z
"'
Poraz pierwszy pa wojne w oddziale
3, tel. 2EO, g".ldziny przyj~~ kich ' kołach fabrycznych i terenowych dniem 1 października.
Kościuszki 1 Kolektury Państwowej w Tomaszowie
OG 10 - i2.
w październiku zostaną wygłoszone
plac Kościuszki 1-3 padła wygrana
500.000 zł. Szczęśliwcami okazali się
Marchewka Jan 5. Bala Lucyna oboje
zamieszkali w Tomaszowie.
przeprowadZ'onym ostatnio 11Jrrm111n1111111a111mnnin1111111111111111n~ll1!1111'111111nr1n1:m1tc111111111111111111111111Pn !ni' •·•I'
Dzięki
Paii.fltwowa Fabryka Fi~ców •r:chni_czl prow~dziła do katastrofalego st~nu konych Nr 2 v.r Tomaszowie podpisała z tłownI. Była ona do tego stopnia „wy- przez członków Fabrycznego Komitetu
załogą PFF Techn. Nr 1 w Kowarach eksploatowana", że groziła lada chwila Czystości częstym kontrolom czydości,
umowę o współzawodnictwie pracy, w zawaleniem s1ę. Obecnie przeprowadza notuje się znacznie lepszy stan we
Wydział Propagandy Komitetu Wow którym brane były pod uwagę jedy- się zasadniczy remont całego urządze wszystkich oddziałach produkcyjnych.
zwła
zaszły
lepsze
na
zmiany
Wielkie
jewódzkiego PPR w Łodzi zaw:i.adamia,
nie dwa kryteria: punktowało si·ę jedy nia kotłowni.
Równocześnie przenosi się fabryczny szcza na tkalni, do niedawna jeszcze że w sobotę, dnia 2 października 1948
uie nafoiższą normę zużycia oleiny i
procent odpadków na warsztat mechaniczny do innego pomie najbrudniejszym oddziale fabryki. Ko- r. o godz. 9-ej rano w świetlicy ul. Pionajmniejszy
dotychczaso- szczen\a.. Warunki pracy w dawnym mitet Czystości, winien się jeszcze za- trkowska 55 odbędzie się konferencja
Według
przędzalni.
'V~Th obliczeń zwycięstwo odniosła warsztacie były niezmiernie ciężlóe. Sa stanowć nad moż1'i.wością wprowadzez ałoga fabryki filc6w w · Tomaszowie. la warsztatowa była ciasna, brudna i nia międzyoddziałowego wsp6łzawod wojewódzkiego aktywu oświatowego
46 przędzalników z Tomaszowa otrzy- ciemna. Nowa sala warsztatu mecha- nictwa czystości. Przyczyniłoby się to PPR.
Wydział Propagandy
Nie- do wciągnięda dosłownie całej załogi
mało jednorazową, nadzwyczajną pre- nicznego jest obszerna :i widna.
ceyzwiększenia
akcji
do
fabrycznej
Korn. Woj. PPR
wątpliwie zmiana ta usprawni pracę
mię po 3 tys. złotych.
B.
~tości.
W Łodzi
całego warsztatu mechanicznego.
c . W fahryce filców przeprowadzane są
obecn~e znaczne inwestycje. Niewłaści- --""'ll~----------------"""."'------------------------------wa gospodarka zwolnionego niedawno
naczelnego dyrektora ob. Liederta do
W AżNfEJSZE TELEFONY

dol

los

wTo maszow·-e

wycie stwo Fabr ki Filców

Komunikat

ZYcle sportowe· w Tomaszowie

ieści

z kraju

PONAD 672 Tl'S. OSOB ZWIEDZIŁO
WROCŁAWSKI OGROD ZOOLOGICZNY
Od chwlli otwarcia ogród zoobgiczny we
ponad 672 tys, osób.
zwiedziło
Wrocławiu
Tygodniowa frekwencja wynosi przeciętnie
W niedziele
0koło 100.000 zwiedzających.
i święta ogród z-0ologiczny dochodzi do 20
tys. osób dziennie.
Z funduszów uzyskanych ze wstępu Dyrekcja ogrodu przeprowadzi rem·:mt szeregu
nieczynnych jeszcze pomieszczeń i klatek
oraz wzbogaci ZOO o dalsze gatunki zwie-

Trzeba było długo czekać, by wreszcie zjawili się na boisku lekkoatleci.
Podobn'ie jak w innych miastach, lekko
.atletyka w Tomaszowie jest niepopulama, mało jest • naprawdę dobrych
lekkoatletów, bodaj że jeszcze mniej
widzów na zawodach lekkoatletycznych. Rozwó]' ,,króloweJ' sportu", J'aką

jest lekkoatletyka zależy - naszym
zdaniem - w głównej mierze od akcji
propagandowej, jaką będą rozwijać klu
by sportowe przy szkołach średnich
rząt.
oraz kluby fabryczne.
ODBUDOWA ELBLĄGA
W Zarządzie Miejskim miasta Elbląga od- I Okazją do zobaczenia naszych lekko~yła. s ! ę„ konfere~cja . inwestor?w w sprawie ! atletów były rozegrane w tych dniach
real!za_cJ1 kredytow mwe?tycyJ_nych: skarbo-1 na boisku Pilicy" mistrzostwa lekkowych

i

bankowych oraz srodkow

własnych.

"

I

.

.

st~ierdz'Jno postęp robót inwestycyjnych atl~tyczne . miasta. . W . i:n.1s1~rzostwach
w dziale odbudowy urządze11 socjalnych,• wzięły udz1.ał kluby. „P1l1ca , K$Z~P
rz.eźni i ch~odn:~ miejskie~,, gazow;ii, wodocią- j ,,Tomaszow'ianka", ZWłRKS „~ech1a"
gow, kanahzacJI, tramwaJow, szpitala i ośrod • oraz SKS przy Liceum Pedagogicznym.
ka zdrowia, oświetlenia ulic •'Jraz zabezpieW biegu na 100 mtr. pierwsze miejczenia budynków mieszkalnych. Kredyty na
Pilica 12:0 sek,
wspolńniane cele zostały już wyko_rzys~ane sce zajął Michalak w 70 procentach. Pra~e w p~~neJ mierze II-gie miejsce Szeleszczyk _ Pilica T h
· ·
III ·
l
utrudma brak fachowcow, c1es!t, murarzy
12 , 7 se r„
-cie mieJsce roc a i dekany.

12,8 sek.

w oszczepie zdecydowanie trilumfoKONIE DUŃSKIE DLA ROLNIKÓW
wał Kobyłecki - ZMP Tomaszowianka
DOLNOSLĄSKICH
44,29 m„ II-gie miejsce NowakowW ciągu września br. Centrala R'Jlnicza we Wrocł~wiu p:zeprowa~z.!ł~ rozdział 850. r ski - ZMP Tomaszowianka - 42,59
sztuk koil! dill!skich, ~ók1ęz!rlch . . 671 koro mtr. III-cie miejsce Janczar SKS '
t
przeznaczono dla osadników mdYWJdualnych, 39
m r.
'
resztę dla spółdzielni parcelacyjno-osadniW skoku wzwyż I-sze miejsce zajął
czych.
ZMP Tomas.zowianka _157
Rozdział d'Jbiega obecnie końca. Konle Mokwiński
cm, II-gie miejsce Lis - ZMP Tomasza
wy trzymały transport bardzo dobrze.
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wianka - 147 cm, III-cie miejsce, również skokiem 147 cm. z_ajął Stępniak,
KS Pilica.
W biegu na 400 mtr. bez większego
wysiłku I-sze miejsce zajął Michalak. „Pilica" z czasem stosunkowo niezłym
- 55,6 sek, II-gie miejsce przypadło
ZMP TomaszowianMokwińsk:i.emu ka - 57,5 sek. III-cie miejsce uzyskał

w tym. ~amym czasie 57,5 sek - Tro- - 2,73 mtr. - III-cie miejsce zdobył
Zakrzewski - Wł. KS Pilica - 2 66 m.
cha „P1l1ca".
W kuli: na I-sze miejsce wysunął się 1 W sztafecie 4 x 100 triumfował~ złoWilanowski - ZMP Tomaszowianka żona z młodych zawodników sztafeta
z wynikiem 11,11 mtr. II-gie miejsce Wł. KS „Pilica". Czas zwycięskiej szta
zajął Mokwiński - ZMP Tomaszowian fety. 49,~ ~ek. nie jest nadzwyczajny,
ka- rzutem 10,48 mtr., III-cie miejsce II-gie rmeJsce zajęła sztafeta ZMP Toprzypadło Belicy z „Pilicy" - 10,17 m. maszewianka, z czasem 52,5 sek„ IIrW biegu na 1500 mtr. bezkonkuren- cie miejsce uzyskała sztafeta Wł. KS
cyjnym okazał s'ię dobrze zapowiada- „Pilicy" dowodzi, że klub ten rozparzą
jący się młody zawodnik ZMP - To- dza znaczną ilością utalentowanych bie
maszewianka Kocik, kóry zajął I-sze gaczy.
·
miejsce z czasem 4:42,1 minut przed
W konkurencjacn żeńskicn startowaMarajockim - Szkolny Klub Sportawy - 4 :45,9 minut i Bendą z KS „Pi- ~y wyłącznie zawodniczki Wł. KS „Lelica" - 4:51 minut. Podobnie, jak w chia", co dowodzi, że sekcje żeńskie inkuli, w dysku I-sze miejsce zdobył Wi- nych klubów tomaszowskich, nie przelanowski - ZMP Tomaszowianka,- z j~wiaj~ ~ad:r;iej działalności. Szczególzupełnie dobrym wynikiem 35,74 mtr. me ?~twić. się należy, dlaczego do tej
Dużo gorszy był Mokwińskf również z chwih m1;1-- 7 zaplecze z 6.000 robotni
Jedw. Nr 1 Klub fabryczZMP Tomaszowianka - 29,98 mtr„ ków PF. S
III~cie miejsce zajął Lis - ZMP Toma- ny KS „I · :," nie potrafił .zmontować
dobrej i zdyscyplinowanej sekcji lekko
29,78 mtr.
szowianka
atletycznej żeńskiej.
Wszechstronny Mokwiński w skoku
yY rozegranycn konkurencjach żeń
w dal wynikiem 5,80,5 cm zajął w tej
konkurencji I-sze miejsce II-gie !ni.ej- skich p~dły następujące wyniki. Na czo
sce zdobył Kobyłecki - ZMP Tomasza ło wysuwa s'ię wynik znanej i utalentowianka - 5,74 cm„ III-cie miejsce warlej lekkoatletki tomaszowskiej Ło
przypadło Stępniakowi z KS Pilica - d?żyńskiej, któr~ bardzo dobrym skokiem 1,~~ m. zaJęła w tej konkurencj i
5,55 m.
Sła~e wynik·1 zanotowano również w ·I-sze mieJsce.
W biegu na 60 mtr. I-sze miejsce
biegu na 3000 mtr. I·sze miejsce przy·
9,1 sek. w kuli
padło tutaj Tonowiczowi z KS Pilica uzyskała Lutyńska 10,23 m:in„ II-gie miejsce zajął Smie- I-sze miejsce uzyskała Fesch - 9.74.
chowicz Wł. KS. Lechia - 10:36,6 min. W dysku triumfowała Szewczykówna
III-cie miejsce przyznano Jodłowskie- - 26,64 mtr. W dal Lutyńska skokiem
3.93 mtr., okaz~ła się bezkonkurencyjmu Pilica - 10:49,6 ro.
na. W sztaf~c1e 4 x 100 mtr. sztafeb
skok
Kompromitująco słabo wypadł
o tyczce. W tej konkurencji n'ie ma w Wł. KS Lechia uzyskała czas 67,6 sek.
W ogólnej punktacji konkurencji m"'
Tomaszowe ani jednego zawodnika,
który by przekroczył sakramentalne 3 skich 1·sze miejsce zajęła ZMP -To~
mtr. I-sze miejsce zajął Kobyłecki - i~aszowianka - 67 punktów przed p j
ZMP Tomaszowianka skokiem 2,77 m. llcą" - 53 pkt, Szkoln~ Klub~m
II-gie miejsce uzyskał również zawod· Sportowym - 6 pkt. i Wł KS Lechia"
"
mk ZMP Tomaszowianka Mokwiński - 3 pkt.

W~dawca: W!'j. ~omitet PPR w Lodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Łódź, Piotrkcwska 86. Telefony: Redakter Nacz. 216·14. Sekretariat 254-21, Red. nocna 172-31
ł'"' ·'
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I

dzieło
potężne
Dziś o godzinie 19.00
Shakespeare'a „otello" w 1·eżyserii Hen-1
·
ryka Szletyńskiego.

TEATR POWSZE-CRNY

ul. 11-go Listopada 21 - teł, V>tl~36
Codziennie o god~. 19,15 „Lisie Gn!az- !
do" z udziałem Ireny GllYWifeSKIEJ i Ka-1
rola AIJWENTO\VICZA.

'

TEATR ,,SYREN,l" ""r"u~tta 1
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. „Dobrze

• • •
ZISlaJ

·

·

skrojony frak''..

d·opisa a pogoda •••

y

I

o godz. 11.30 wielkie międzynarodo,ve. zawody
kolarrikie na torze heleno,vskim

I. by tyl:rn dopisała pog0da - niepokoją j czak i Bek w sprinc:e - zobaczymy. W każ
H. s·,ą< ·w~zyscy miłośnicy ~portu kolarskiego dym bądź razie tak Kupczak jirk i Bek są w
Dz1s l c0dz1enme pUt1khmluie o go<lz. i spoglądają z uwagą na baro,mętry. Islotn~c I 1ym roku w lepszej formie toteż walka mięnam dzisiaj ćzy naszymi a czeskimi sprinterami za.p0wia
"'~rządziłby
szk,dę
wic]Jtą
19.15 sztuka C. de Peyert-Chapuis
BOSZCZYI\ Pan PIC" w reżyserii Janusza d:'szcz., i;dyi pozbawi~by nas startu ~zołowej da się. b~.rdz? ciekawie, ale ciekaw;e; jeszcze

J?OMU ZOLNIERZA
-TEATR KAMERALNY
u!. Da.szyńsklP!JtJ 34
., .

,Nrn-1l

zapow1aoa się star~ nasrngo długodystanso·
Warneckiego. Udział biorą: Hanna Bielic- , SliP~'~t kola~zy cz„~k!ch V.: Heleno"."1e.
wego mistrza Po.lsk1 na torze ,Jerzeiio Beka
ka,. Krystyna Cieehomslm fial. ina r,iusz j :Juz od k:lku. dm na u!Jcach mrns. ta
_ , wieszone są białe plakaty obw:cszcz'lJące z szos'}WY!D mistrzem CSR Vesely'm w
H
k · 'r
G
kówna Czesł
rena , ~r~cka, ' przyjazd do L'Jdz1 t;ikich tuzów j:'!k· Machek, wyścigu na .20 km z finiszami.
·~ ~';'I' _ uze •
'
STAWIAMY NA ŁODZIANINA
:wanda Jakubm~ka, Janusz Jaron l ifon- lkrótkodystamowy mistrz CSR), C1glar (ze- 1
W tego rodzaju wyśc'.gach Bek przedstawia
szbroczny mistrz CSR w sprincie), Vesely
stanty Pągowski.
i tcgorocmy mistrz. CSR na d7.is.iaj wysoką. klase międzynarodmvą. Ta(zeszłoroczny
Dekoracje St.anishwa Cegi'!lskiego.
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej 1 od 15 SZ'1s;c) i innych nie wie~e u~t~pujacvch im ko kiego zdania sa starzy fachowcy kolarscy
' [ larzy czeskich. którzy w dniu C:z;~.-'ejs3ym 11 jai<. inż. Szymczyk i wielu innych, ale do tej
·
•
tel. 123-02.
Teatr Komedii l\luzycznl'i „LUTNL<\" ! zmierzą się z czołową stawką naszych czoło- 1 pory n e mieliśmy 'lkazji przekonać się o
wych kolarzy z mistrzem Po!ski Eutczakiem lym nao.czn\e. Bek bowiem startował w wyś.
k
p· t !
cigach półdy;;:tonsowych tylko w konkurencji
i Bek' cm na czele.
'
.
O:eotat . d . :0• r rn'" 5 . a 213
krai°'ve.i, a nie spotkał się jes7.cze ani razu
POJEDYNEK VESELY - BEK
J Gilbel~e m. We~ołe.i.operetk;,z :ri;u.zyką.
ZuZAN: "„Cnothw.1a Zu 7,:.·ma · _1 •V, roli . O jakości t~.i im~rezy nie . potrzebujemy, w .t.Yn: sez?nie z s!lną stawi:.'! zagran:~z?ą.
.Kend~: _.cr10r - się. ~hyba. rozpisywac Machl.;.a i .c:glara 0 g!ą-j Dz1siaJ traf·a rr~u się ta ?kazia. W ,„-v.sc1gu
_:_ Y •· wyst<lP
Bal
.Orkiestra. Zmzln dla S>'V!a.a pra· dal;s1'1y JUZ w roku ub:egłym 1 znamy ich na 20 km z f1msz.ami. ktore hedą prcm:0wa·
et
klasc. W roku nbi"!głym byli bezkonl~uren-1 ne, obok mi~trza CSR na szo~ie Vt>sPly'ego
cy - wazne.
Teatr „OSA" (~ala zimowa) Zachodnia 13 , c-yjni czy "'' tvm reku c::rizą im radP, Kup· startować będą zapewne i C!itlar 1 Machek
1 -~ · - · - - - - - . , . . , . . , _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . , - - - ·
tel. 140-09
Codziennie o godz. 19.30. w niedzielę
o godz. 16 i 19.30 „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA". Ostatnie dni. Swilłt pracy otrzymuje 50 proc. zniżki. W przvgotowaniu
,Je;.tem przvs1ęglym choć tylko platon'cz- ce i zawołać: „O młodzieży!" Bowiem wyrwa
zne.komita k-0media mmwczna · R. Stol:!fl
zwolennikiem sporlu kol?.rskiego. Nie ni spod opieki tatu,sia i mamusi na przeciąg
nym
„Daru.i mi jedno spoil:zenie" (Pepina) z
będzie w tym n:r pr.ze~ady, jeśli powiem. że trzech godzin, mbdzi entuzjaści kolarstwa.
Zcfią, Jamry w roli główne.i.
mam na tym punkcie po prost.u ,.kręćka'' (od wyżywają się na trybunach wszech&tronnie.
Teatr Kukiełek R. T. P. D. ul Nawrot 27 słowa ;,kręcić"). · To też dzisieJSZ:V mecz. ko- Ponieważ nikt nie pilnuje ich jak siedzą,
daje widowisko „Pi11ckio" według Collo- larski w k1órym 7.mierz.ymy się (to znaczy wiec siadają na bandzie (nazwa ta powoduje
di'ego. Codzi.ennie dla dzinbvv szkolnei. '~' nie my wnyscy. a tylko nasi najbardz'ej u mnie niezbyt pochlebną asocjację) i zwiemiare zamówień. ?- w nied~iele i €.wieta. dla kompetentni przedsL~wic!ele) z naszymi przy- szają migi na zewnątrz toru trwając w te:
szersze.i publiczności. Kasa czynna od godz.
jaciółmi, jeśli chodzi o politykę, a nieprzy- pozycji aż d') ochrypnięcia ... speakera.
10-tei. Prosimy o wcześnieisze nehywanie jaciółmi
, jeśli chodzi o sp0rt - Czechami,
Po zawodach z czapkami (przeważnie ucz·
·
·
biletów.
przyprawia mnie o bicie serca .
niow&kimi) zawadiacko przesuniętymi na baIl·gi Koncert S.vmfouirzny :FiUt!łrmonii
Podcrns wszystkich ostatnich zawodów w kier, z papierosami tkwiącymi nonszalancko
ST. SZPL'JALSKI - WL. ORl\UClH
Helenowie ciągle rozlega{ się bek:
w kątach ust, pchają się przy vvyjściu toru- Bek. Bek! Nie daj się! Jerzyk! Trzy- jąc sobie drogę s0czystymi przekleństwami.
W nadchodzacy piątek, 1 października
19'18 r., Filharmonia Miejska w Łodzi go- maj fason!
Młodość nie wszystko tłumaczy.
jednego z nµ..iznakomits7.Ych
ś~ć . b~e
- Brawo. Jerzyk! itp.
Bardzo bym chciat, moi drodzy. żebyśmy
p1amstow p Jlskic:'l Sfa;:hia• •a Szpinalslde·
dzisiaj zdali podwóiny egzam n - na torze
Naiąbśniei oczywiscfo ,.beczy", albo ra·
go. Na program koncertu zło:'.;:i się: Kon- czej .,bekuje", najmłod>ze pokolenie miłośni i naok0ło toru.
cert Fortepianowy I. J. Paderewskiego, ków tego sportu. poczynając od tych. którzy
l dlatego oprócz okrzyk4: „Bek, trzymaj
Symfonia Jowiszowa W. A. Mon1rta i pre- do zaprawy używają je:;zcze trzykoł0wych fason!" wznoszę Jeszcze jedt>n okrzyk:
ludium symfoniczne GHblcn7.a .. Zaczarowa- rowerów.
„PublicznosCi Szanowna! Trzymai fasąn!"
ne jezioro". Dvrvguie Wlod1imierz OrSprinter
Na nrnr!:!inesie tego chcialbym załamać rę·
·
Inicki.
Zwraca_ sie uwagę P. T. Publiczności na
to. iż w obecnym l'l"W'lle konc~rtv Filharmonii rov·,oczvna.ia sic uunl;;hmlnie o go0080
dzinie 19-te.i.

:oz-,
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trzy1naj fason!

-aga

HINA
„Lekk<mwślna siostra"
ADRIA
godz. 18, 20.30 w niedzick ~G :m
film dozwolonv dla młodzieży
„Gilda"
BAŁTYK gc:>dz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
filio· 11't;c.!r,:'"''ll'.,nv dla młodzieży.
BAJKA - ,.Zielone lat<i."

mało~nlcy

gi 1nastyki,

oraz pozostali Czesi, toteż Bek będzie mlal
dzisiaj piękne pole do p'.lpi;,u i wierzymy, że
ulubieniec Łodzi pojedzie dzisiaj z taką samą
brawurą i ambicją, z jaką walczy zwykle o
Zwycięstwo nad koalicją
poważną stawkę.
cze~ką będzie nie łatwe. Czesi starać się będll,
niewątpliwie pomagać swoim, Bek natomiast
„p0magierów" będzie miał o wiele słabszych,
gdyż klasa naszych chłopców jest bez por6w
nania mnie 1 wyrównana, ale wierzymy, że
własny tor i własna publiczność pom-0że lodz'.aninowi w odniesieniu zwycięstwa nad
czołową elitą k0l<trzy czeskich.
W SPRlNCIE LEPSI BĘDĄ CZESI
W sprincie prawdopodobnie nie damy jeS7.
cze rady Czechom. Kupczak na torze łódz
kim nie czuje się tak pewnie jak u siebie w
Krakowie, toteż nie będz:e mógł zapewne wy
dobyć z siebie wszyi;tkich możliw0ści w walcę z Ciglar'em czv Machkiem. Bek natomiast
nie rozporządza taką końcówką jak krakowianin, toteż w sprincie nie wróżymy i jemu
wielkich &ukcesów. Machek i Ciglar okażą
się z pewnością szybsi.
Dzisiejsze więc zaw0dy, których organ!zAcją zajmuje się Zw. K.S. „oazież" zapowiada
się b. ciekawie. toteż sądzimy, że dzisiaj trybuna helenowska nie pomieści wszystkich
miłośniliów sportu kolarskiego, którego piękne tradycje, jeśli chodzi .., tor, podtrzymuje

I

t~·lko Łó 'ź.

·

•

piłki rącznej I

boksu

V/ojewódzki Urzqd K.F."rozpoczyna szkolenie dla przodowników tych sportów
nów organizacyjnych jak: !:zkolnictwo. „S.P.".
Wojsk'J, ZMP, OKZZ, •. Gwardia'", Samopomoc ChJopska itd. Przeszkolenie trwać będzie
do 15 grudnia r. b.
Program akcji wyszkoleniowej obejmuje 5
~-~------------------_.....,_ _ _ _ _ _.._.._ __

W'Jjew6<lzki Urząd Kultury Fizycznej w Łodii, z dniem 5 pa7.qzierniRa r. · b. rozpoczyna
akcję szkoleniową na przodowników p0wsz<;?r.hnego w. f. Akcja ta dostępna je~t dla
kandydatów i kandydatek ze wszystk1ch pio-

H' §nrnwie sflfandalu lłV Ząierżu
---

'~
Il
Vw dział

godz. 17.30. 20; w niedz: 15
dla młodzieży dozwolony
film

G1·er

•

~A

ŁOZPłł •
I Dy~cypliny
!li
~

prowadzi dyscypllnarne dochądzenie

r..r 3~,~ogram aktualności kraj.
W z-..viazku z wypali.Kami jakie ml.ały miejg-odz. 11, 1.2. 1 ił 16. 1.7. 18. 19, 20. 21.
HEL (d}'.1 mł,;dzfaży) - „Młodość rroma-1 sce w Zgierxu na meczu Boruta (Zgierz) TUR (f.:.-Odź) odbyło się specjalntl posiedzenie
.
sza . Emso:Ra.
zarządu ŁOZPN z udziałem p'rzeds.tawicteli:
g1.odlmz.dlla6,m\8·_,:p: wdomedzl. 16
.
.
, ,
zwo ony
.OU.LJezy
f
Wojew. Urzędu Kuhury FizyczneJ dyr'. NoS;ostra lokaja"
MUZA nasa, Woj. Itomitetu PPR nacz. Kryńskiego,
w niedz. 16
godz. is'.'
Woj Komitetu W. F m. Łod7.i red. Szu.nlew
film dla młorlzieży dozwplonv
skiego, prezesa Klubu Dziennikarzy Spo;o!o·
POLONIA _ ,.Noc 'w Cas2.bJarice"
wycb red. Rnzmvslowl~za, OKZZ - ob. Kirgodz. 16. 18.:łO. 21 w niedz. 13.30
ki~'dego i delegata Za~ądu Głównego Zw.
film dozwolony dla młodzieży
„Nauczycielka bawi Zaw. Prar Przem. Chemicz~ego - ob. SwoPR'7F'DWIOśNIE body.
•
się"
Qnd.z 1B. 20 w ni e(l7 !fi

G~~~i!.

u

kur>ów z trzech dziedzin w. L a więc: gim·
nastyka. piłka ręczna i boks.
Zajęcia na kursach odbywać się będą Cll
drugi dzień po 3 godziny w tym 2 godziny za
jęć praktycznych a 1 godz:ina teoretycznych.
Wszystkie kursy są bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą w salach YMCA, Helenowa i
szkolnych.
Warunki przyjęcia na kurs:
1. uk0ńczona szkoła powszechna
2. świadectwo lekarskie o dobrym stanie
zdrowia
3. dobra sprawność fizyczna
4. uzdolnienia orgart:zacyjn-0 - pedagogiczne
5 zamiłowanie d0 w. f. i sportu
6. ukończony 16 rok życia.
Podania za pośrednictwem poszczególnych
pionów organizacyjnych należy kierować pod
adresem: Sekcja Kultury Fizycznej Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej ' ~;ódż, ul, Curie-S!d'.'-ło'~.-skiej 28,

W zebraniu tym wzięli równieź udział
przedstawicieli' B:truta (Zgierz), 1ttc'1rzy zre·
ferowali przebieg pożałowania godnych zajść
na boisku. Po wyjaśnieniach złożonych przez
v. prezesa ŁOZPN Zatkego i wypowj.~Jziach
niemal wszystkich zebranych, odczyta!lo pro
tf'.tkół z zawodów sporządzony 1>rzcz sędziego
Walczaka. Zebranie zdecydnwa!o ledno~lośnie, iż dochodzenia w tej sprawie w drodze
***
flv~<'V''""«""nri win'<>-. nrn•prn·.,_~„~·;; r;· •h'~l
Na teren;e Łodzi powstała nowa Poradnia
Gier i Dyscypliny ŁOZPN i zapoznać i ieb!'a Sportowo-Lekarska przy C. W. San. ul. Że·
n:ym ma~er•ałem WoJewod.tki Urz<\d F'Ó.l'i·urs romskieg'l l 13. Poradnia ta wyposażona jest
Fizycznej.
w niezbędne, utensylia dla badań lekarskie!:. Łćdź sportowa z zadowoleniem przyjmuJe tę nową zdobycz. Badania lekarskie
film dozwolony od lat 16.
odbywać się bi;:dą c0dziennie w godzinach od
Matrosow"
ROBOTNIK - .•
13. Sądz1mv, iż P"szczególne piony organizagodz. 16.30, 18:30, 20.30 w niedz. 14.30.
cyjne zainteresują się tą Poradnią, zwłaszcza
I
film dla mł·~ri;; 0 żv d0zwolony.
Polska drużyna lek!rnatletyc:n1, która wz1ę niem. 0 sportnwym wyrobie.uu I rezu. tatc..ch teraz przed jesiennymi marszami.
ROltA -'-- .. \11'.<>kn.cje"
la udział w międzynarodowych m!strznstwach Polaków. Podkreślany zwłasz,:za iest wynik
+
· ·1
·.
h R
kk tl t
,
godz. 1 8, 20.30 w nietlz. 15.30.
umun i, opusc1 a we w ,... Łomowskiego w pchnii;:ciu kulą, który według
filrrt d"zwolo•w i:'la. J11łnrl?ie~;'' od qf. 13 1e o:i, e ycznyc
.• rekd Bdukareszt. Dr~ż.yna,,,,.pols'k:'lk.zafrzyma ~ię tabeli fińskiej, je$t po wyniku Z..itoµka w
REKORD _ , . Okoliczności łagndzace"
NA ODBUDOW)j} -WARSZAWY
biequ na 10 tys. m, na;lepszym wyn:kiem,
godz. 18.30 20.30 Ow niedz. 16.30.
dochód z meczu piłkarskiego
1w .ro ze powrotne] .w „~')ra_ws .1e1 Ostrawie osiągniętym na zawodach w Bukaresz.::!e.
film dozwolonv dla młodzieży od lat rn. i gdzie stattować będzie na. w1e1k1cn zaw· dach
stadionu Łódzkiego
zajęcia
powodu
Z
·•lekkoatletycznych.
·Tajemnica wy\viadu"
STYLOWY Klubu Svortowego w Lodzi (Al. Unii 2)
godz. 16.30, lB.30. 20.30, w ·'1ie<'lz. 14 .30. I __sportowcy :po~scy po_z1stawJ.1. po„s0fne _d~·
~odzi w dniu 2 października przez inne drużyny
związkowy
~knnałe wrnzen.e w Bukaresz._.e. cah p, a~a
, d · ·
ln . or1„ • , •• dl
S)'}Ortowe, m".C~ piłkarski. • zainicjowany
r·umuńska wyraża się z n::iiwi·ż.;zym uma"'Wf 1IT. ~1 ~ p 7 ~-~~'. 1 m.o ziezy.
?wiązek Z',awodowy Robotników i Praco~
.. o .e„rz4me
o
przez pracowmkow · Wydziałow r.~rsonalne
ników Przemysłv Budowlanego, CeramicmP-gt' go i Finansowego Zarządu Miejskiego w
6.
g"Of'' 1 P, :'I) \"I n'-'lz.
film dozw'""r-v dla rnłorfai„żv od l::it lS
i Pokrewnych Zawodów. Oddzial w Łodzi za Łodzi odbędzie się w niedzielę 3 paździer·
TJ~CZA -- ,.Uc7.ennica 1-ei A"
wiadamia, , że przy Związku pwołano K1ub niha rb. Początek o godzinie 16.
godz. 13. 18. 20. w nie<lz. 14.
Całkowity doehód z imprezy przeznacza
...
ale
USA
do
pojadą
nie
pod nazwą ,.Budowlani" - Łódź.
Sportowy
film rlozwolony dl~ mlod~ .ezy
Z-K
się na odbudowę Warszawy.
Skład zarządu przedstawia się nastę;iuiąco:
z pewnośdą to przeżyją
TATRY - „Cyganń~k1. miłość"
1. Prezes - Kołodziejski Ryszard
godz. lfi.30. J 8. 2<1 :~o w nit>dz. 13
PRAGA (obsl. wł.). Jak doMsi prasa cze
'i'rn n:edozw,..lc·n.v dlii m!"d,, iRŻV
Kino
„W IS I. A"
Kino
2. Sekretarz - Stamk'.lwski Stefan
chcslowacka, konsulat amerykański w Pradz·.
w1s:o o\ - „DeP''Zja prof. Milas~:"
odmówił udzielem;i wiz wjazdowych członkom
3. Skf.rbnik - Witczak Antoni
Dziś PRIDflERA !
~--fa 17. 19. 21: w nieclz 15
drużyny hokejowej „Sokola", która zamie4. Wiceprezes· - Kopka Kazimierz
r· ;i·i. m:·,:)z:.~r";f . dr)z-\T.~~lonv
Film produkcji radzieckiej
rzała ,,,-y ;e:-hać na tournee po Stanach Zjed
5. Referent sportowy - Jankowski Jerzy
• 'r./,7, - .. N'ln w Casaijlance"
n'oczonych.
6 Gospodarz - Kozak Edwii'd
f-' ··.--: • ri.:-i-0 18, 20 30: w n1edz. 13
Komitet organizacyjny XIV Ol:mpiady w
,...,icdzi~:ty
•
·~-{!: .
LontlynJc przyznał dodatkow".l złoty medal
~,
7. Cz:łonek Zarządu - Komor'lw~ki Zeron
•• r~ ~a"
~..,._..:-y".'· · „ · ~.,...,
;):;mpijsk;i przewodniczącej zwycięskiej dru8. Członek Zarządu - Gabai·a Zdz;sow .
ż.yny sokolic r7.N'hMłnw.:ir.Jc!eh •v1aste n°lra·1
gc' <: 1--: ~7.:'0. 21) w nie<lz. 12.30
r_ o-1-i ~- ..n.. ~~:~PORT n =o·ij
..,
Fteży~€r:
•.U - fl?S.575
nov('j.
•. 1! •:1V dl< młodzieży.
f; :m
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.Ale!W~!'rfor

l ekk. oatIec1, poIscy ·podb'I''
11 BUkareszt

I

Nowy klub
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nDECYZJA Prof. MILASA«
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