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w ciągu najbliższego roku stworzyły na toczącej się obecnie w Paryżu sesji organiza- (
cji Narodó~ Zjedn?czon.yc~ syt1;1ację, jaki~j. wysiłków

napewno me spodziewali się, am amerykanscy zwolennicy wyscigu zbrojeli, ani ich
usłużni satelici, spośród polityków państw
rnarshallowskich.
.
PropozycJ·e zgłoszone przez mmistra Wyszyńskiego popsuły im najwyraźniej szyki.
Nie pomogły wykrętne przemówienia Bevi·
na, Schumana, Spaaka i innych przedstawicieli obo!ZU amerykańskiego, którzy na zle

zł
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Polski - w• dziedzinie odbudowy
samowystarczalnośc1 gospodarczej Europy

węgla

w Europie

nów ton, czyli o 21 pr·oc. mniej, niż w po·
p.rzectnim kwartale.
Sprawozda:ąie podkreśla dalej, że we wspom

nianym okresie największym eksporterem wę_gla dla Europy będzie Polska, która dostarczy
3.947.000 ton, z czego przeszło milion ton ma
(PAP). - Europejska Komisja gie!, świadczy o tym, że wzra-.;·t a coraz bar· otrzymać Szwecja.
Eksport węglowy Wie·lkieJ· Brytanii wyniieNarodów Zjednoczonych ogfo· dziej samowystarczainość Europy pod tym

GENEWA
Ekonomiczna
·
· w c1ąg1'1
·
· dzaiące,
· s tw1er
ze
s1·i a s_prawoz d anie,
najbkżiszych 3 miesięcy ikraje eu.ropej&kie o·
trzymają rekordową it!ość 12.100.000 t. węgla
eur.opejskiego. Wynik •ten, który na.leży za·
wdzlęczac wzrastającym przydziałom ze stro·
ny krajów eumpejskich p.rod1:ikujących wę-

· · · o d wę sie w nastęJmym kwartale 2.755.000 ton.
· 1eznosc
· · meza
- Je]
· k szaiąc
wzg 1ę d em, zw1ę
gla amerykańskiego.
Największymi impo:rterami . węg.la euro.pej·
Zdaniem Komisji, zapotrzebowanie węgla
ze Stanów Zjedrn;icz.onych, w celu pokry<:ia skiego będą Francia [ Szweqa.
istniejącego jeszcz~ deficytu, wyniesie w cią· Eksport węgla z Niemiec ma wynieść w
.
gu najbliższych 3 miesięcy jedynie 6 mi<lio· tymże okresie 3.555.140 ton.
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cenie Marshalla próbowali osłabić wagę pro
pozycji radzieckich. W przemówieniach tych
ujawniły się tylko złość i zdenerwowanie po
lityków imperialistycznych, których prawdziwe intencje zdemaskował Wyszyński
przed całym światem.
Dyskusja w Komisji Politycznej ONZ w sprawie zakazu broni atomowej
Nie ulega już obecnie wątpliwości, że
Dyskusję za,gaił <lelegat chiński w ONZ, dr zu produkcji i używania wszelkiego rndzaju
W piątek roZiIJoczęła się
PARYŻ (PAP). propozycje w sprawie redukcji zbrojeń znaw Komisji Poilityc:mej ONZ dy<>kusja nad spra Ting-Fu-Tsiang, podkreślając, że cały naród bron.i atomowej. Delegat chiński zwrócił się
.
lazły się W centrum zainteresowama bieżą- wą międzynarodowej kontroli energii atomo- chiński domaga się zn.iszczenia istniejącego za z apelem do państw będących członkami Napasu bomb atomowych oraz ogłoszenia zaka· rodów Zjednoczonych, by uchwaliły odpocej sesji ONZ. Odsunęły one W cień inne we;.
wiednie środki skutecznej kontroli energii a·
sprawy sztucznie wnoszone przy pomocy
tomowej w skali międzynaro<lowej.
, .
amerykańskiej ;,maszyny do· głosowania"
Następnie wygłosił przemówienie przewodna porządek dzienny sesji. I mimo, że dyniczcicy delegacji .radzieckiej, wiiceminister
napewno
plomacja amerykańska zrobi
spraw zagranicznych Andrzej Wyszy1iski.
·
1·
Ws Ystk 0 b Y P rzy pomoCy l·nstryanacib
Stwierdził on, że -rząd Stanów Zjednoczo·
skuz ni •dopuścić do uchwalenia rezolucJ'i
nych celowo przedłuia dyskusję i 11.1.trudnia
włoskich
radziec~ieJ, to znalazła się ona jednak 1j
rozwiązanie jproh!lemu kontroii nad energią a·
.
RZYM PAP. - Po raz pierwszy po powrocie chi powitał Togliatti'ego w imieniu wszystkich tomową, tworząc w ten sposób za5 łonę dym·
p1·zed bardzo poważną trudn oscią. Nie spoh
b · · t
· ·
1 'ł
Izby. k 'tk' .... ł
klubów
sób J'eJ· będzie wytłumaczyć i uzasadnić dla- do zdrowia, generalny sekretarz
ną woKo wysc1gu z roien a omowyc ..
d . k
h
T 1. t.
· · b łPar•
· T Włoskiej
.
.
.
.
,
po z1ę owa 1
og ia ti w ro 1<:ou s owac
ogi1iatt1 y o·
c~go odrzuca propozycje, które dla każde- tii Komunisty<;:znej -:--- Palmiro
Wy5 zynsk 1 z'.i~ądał ponowrue n.~tychnuas!o·
przewodniczącemu faby i oświadczył: „Korzyg o człowieka są J·asne i zrozumiałe, J·ako becny na pos1edzemu parlament-u.
stam z okazji, aby pozdrowić wszystkich Wło· weg~ ogłos.zema zak~z1:1 · ~ro.dukc11 oraz uzy·
Z chwi.lą ;pojawienia się Togliatti'ego na sa· chów, którzy okazali swoje oburzenie w zwiq· wania ?rom atomowe/ 1 osw1adc.zył: _„Wszelka
działające na korzyść pokoju i bezpieczeńli posied-i:eń, deputowani partii lewicowych zku z haniebnym zamachem w dniu 14 lipca, dysk!ls/a na t~m?-t mlędzynaro~owe1 kontr;il1
stwa.
Propozycje radzieckie zgłoszone zostały ip owstaii. ze swych .miejsc i powitali go długo- a w lej liczbie i tych, którzy zostali aresztowa brom at.om?We.J )est bezprzedm1otowa, ~opoki
ni i wtrącenJ do więzieniq za udział w akcjj 1 wszystki~ istmeJqce bom_by. atomo~e me zow porę. Przyszły one w · momencie, kiedy trwałymi -Oiklaskami.
staną zm.szczone. Dopóki me będzie zawarty
Przewodniczący Izby Deputowanych - Gron pr,otestacyjnej
obo' z imperialistyczny OE'arnęła istna go11-1111-1111- 1111-111 1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11

Dla dobro ludzkości - broń atomowa musi być zniszczona
I
• wIos k•1m
og1.1att1• w parIamenc1e
Owac1·e deputowanych lew1·cowych na czes'c' przywódcy komunistów

I

rączka zbrojeń.

~

Wielkie monopole zbrojeuiowe w Ameryce rozdmuchują do białości
psychozę wojenną, by upiec na tym ogniu
swą pieczeń w postaci wielkich zamówieli
i ogromnych zysków. Budżet wojenny Stanów Zjednoczonych rozdęty został do fantastycznych rozmiarów. Nie ograniczając
się bynajmniej do własnych zbrojeń rząd
USA zmusza również inne palisti.va kapitalistyczne do wydawania wielkiej części ich
budżetu na· zbrojenia. Każdy dzień przynosi
wiadomości o nowych wydatkach dokonywanych w tych krajach na cele wojenne.

Każdy dzień przynosi jednocześnie wiadomości o nowych intrygach imperialistów
amerykańskich wciągających w orbitę swo
ich awanturniczych planów uległe im reakcyjne rządy. w tym samym czasie, gdy w
Paryżu toczą się obrady Zgromadz. ONZ,
w tymże Paryżu odbywa się konferencja
ministrów wojny Anglii, Francji i państw
Beneluxu , konferencja z której zdaniem
prasy paryskiej ma w przyśpieszonym ternpie wyłonić się wojenny blok zachodniej
Europy pod przewodnictwem Ameryki.

- - - - - - -'- - - -

układ o zakazie produkcji broni atomowej,
wszelka kontrola międzynairodowej instytucji
okaże się bezskuteczna".

·

• •. kuIturaIna
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przy.pa·trzymy się ipracy Komisji Bner·
Atomowej ONZ - powiedziaq <lalej Wy·
I szyński - to zauważymy, że pewne rządy, a
rozpoczęła
Zjednoczo·
I przede wszystkim rząd Stanów
PRAGA PAP. - W Domu Artystów w Pra-1 gólnie w szkolnictwie, podkreślając, Jż zada- I nych, robią wszystko, co Jeży w ich mocy, by
końtro/i
żadnej
dz.e odbyło się w piątek zagajenie obrad po!· mem mieszanej komisji na rok 1'J-J'J powinnc nie dopuścić do ustanowienia
skp - czechosłowackiej komisji !ni!!urainej. być pogłębienie współpracy na tym właśnie międzynarodowej w dzied?;inie produkcji ener·
W otwarciu wzięli m. in. udział: minister szko·\ pc·Ju, prtez wymianę wzajemnych doświadczeń! gii atomowej".
w zakończeniu 6 wego przemówdenia wice!lli~twa dr Z. Nejedly, minister Informa~j-i v. z za~resu meto~ _wychowa:'":czych ! nau~zania,
K•:iPecky, am~a-sador .~P w ~r~dze !· 05zew· ~lnu51nę. mło. dz1ezy szkolne/, nau-::~yue/1 l pro ·1 minister Wy.szyński ośw,ia. dczył: „Odmowa ze
strony rządu Stanów Zjednoczonych zniszczeski, cz.łonkowi.e sekcJ• ~ol~kieJ z IDJr. A. Jac~ Jewrow itp.
ł-1ówca zwrócił również uwagę na. konie('z- nia zapasu bomb oraz szalony wyścig zbrojeń,
lkowsk1m .1 dyr. ,_starzri;s~m na czele, oraz
ność nawiąz.ania żywych kontaktów między na. który rząd ten rozpoczął, dowodzą niezbicie,
czolonkoW1e sekci1 czeskie].
Obrady zagaił dyr. de.partamentu cz~choslo- Uikowymi instytucjami czechosłowad:lmi 1 ,pol-1 że militaryści amerykańscy chcą dla siebie- za·
wackiego ministerstwa Informacji Ivrny, po skimi, oraz akademiami obu krajów, a ponad· I chować wyłączność produkcji bomby atomo·
czym zabrał głos dyr. Nejedly, którv wskanł to na niezbędną dla wzajemnego po:::nan;a s i ę wej, by prowadzić w dalszym ciagu politykę
·
nri doniosłe znaczenie współpracy polsko - cze obu bratnich narodów współpracę vv dz.iedzi- e.k spansji.
Narody Zjednoczone muszą przeds·ięwzląć
chos/owackJej w dziedzinie kulturalnt?j a szcze nie literatury i 1Pla-styki.

obrady w Pradze Czeskiej
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istniejących

atomo·
wszystkich
szczenia
za·
masowej
broni, sLużącej do bomb
i Jnnej
wych
głady, by uwolnić w ten sposób ludzkość od
grożącego jej niebezpieczeństwa".
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. ó PPS
praw1cowyc sa . otazystow, a ry an.
a z liZereg w
tów i grube i<yhy inicjatywy prywatnej

WARSZAWA PAP. - Na wczorajszej nara·
dzie aktywu stołecznego PPS powzięta została
Cz~ m~~11a si~ ':"ięc dziwić, że pro~o~yc,ie rezolu<:ja treści następującej:
,.Stoleczna konferencja aktywu PPS zebrana
o reaukcJI zbroJen znalazły W takie] sytuacji głęboki oddźwięk wśród narodów dn ia 30 w.rześnia 1948 .roku, po wysłuchaniu
(referatu -sekretarza CKW PPS tow. Cwika, i
s wiata, spragnionych trwałego pokoju?
m;nJstra tow. Dietricha, wita gorąco uchwaly
.
,
.
d
ili'
. t .
ł
;
. Z roz.um~a e Jes • ze m ?ny 1u ZI ~a S\~Ie Rady Naczelnej z dnia 22 wrze'rinia rb. oraz de
C'Ie dojrzały w propooycJach radz1eck1ch klarację CKW PPS uchwaloną dnia 17 wrześ11ie tylko środek na poskromienie podżega- nia rb i z.aaprobowa.ną przez Radę Naczelną
czy wojennych. Masy pracujące krajów ka- dnia 22 września rb.
Stołeczna konferencja aktywu PPS ze szcze·
pitaiistyczpych dostrzegły również w propozycjach radzieckich możliwość redukcji gólnym uznaniem wita postawienie przed ca:)rzemienia olbrzymich podatków, pod któ- łą partią zagadnieni~ krytyki i 6CU:Ook_rytyik!
i·ymi uginają się narody na skutek gorącz- towarzy~zy, poczyna,Jąc od władz naiwyzszycb
do naimzszych.
P
l . B'
. b . , St · d
Stołeczna konferencja aktywu PPS postanawier z'.1 ~o rez?. UCJa I~ra 0
u z ro]en.
Jt~c~nego Francusk~eJ Parti:.Komum~tycz- wia przeprowadzić w organizacji wa.rs.zawneJ, I odezwa BrytyJsk. Partu Komumstycz skiej nieubłaganą walkę z wszelkimi wahania
nej , które solidaryzując się z propozycjami
radzieckimi, podkreślają ich ogromne zna- waga reakcyjnego korespondenta wskazuk' ·
lk'
· dl
je na źródło siły pokojowej polityki Zw. Ra
'!zeme a wa I o po OJ.
Paryski korespondent konserwatywnego dz1'ecl,;ego
· Poli'tyka ta będąca w i'nteresi·e
,.,,
. Observera" donosząc o wrażeniu jaki wy- wszystkich narodów ' świata, mobilizuje i bę
;ołała mowa min. Wyszyńskiego we Fran- dzie nadal w coraz większej mierze mobilizo
cji pi<:ze, że propozycje radzi.eckie „okazały wała masy pracujące do walki 0 pokój prze
si'! bardzo mobilizujące, że ich mobilizują- ciwko t>Odżegaczom wojennym.
J O
cv ·n" '' v ie:::t iuż widciczuv". Słuszna ta u-

natychmiastowe skuteczne środki, w celu zni·

Wolna Grecja przed ONZ

mi i odchyleniami prawicowymi i nacjonalisty
· cznymi i zdecydowa.ną akcję oczyszczenia or·
.ganizacji partyjnych od szkodników politycz·
nych, zamaskowanych wrogów i dywersantów
rzqprowadzących po'd-stępną wal·kę przeciwko na
szym zdobyczom rewolucyjnym, siejących na·
cjonalizm, usiłujących rozbroić klasę robotniczą wobec reakcji polskiej i międzynarodo·
wej, prowadzących szeptaną propagandę speRZYM PAP. - Rozgl-0śnia Wolnej Grccii do
kulantów i szabrowników, złodziei grosza pu- n~si, że grecki iząd demokratyczny zaw;ado·
blicznego, właścicieli f.irm 6p.ekulacyj.nych, m1 ł sekretarza generalnego ONZ, iż voice;! mi
!llistro:ni sprawi edliwości Porf.irogemsowi przca
nieuczciwych urzędników, sa;botaży-.;tów itp.
stawie na Zgromadzenm Generalnym stano·
Stołeczna konferencja aktywu PPS postanatymczasowego demokratyczneg::> rządu
wia w myśl uchwal Rad y Naczelnej o elimino- ':'.:'.;sk?.
t.ireCJl
waniu ipraw.icowców, usunąć z szeregów orga·
~ozglośnia d?daje, że min . .Porfao::ien ;s znaj
nizacjJ .partyjnej ną.stępujących . członków:
Jagiello Wladysław, Tulodzieciki Wacław, duJe. się obecnie w Pradze i mo±e V>" każdej
p : zed
Moskiel Jan, Cendrowski Bronisław, Palacz chw;'ll udać s i ę do Paryża, by stanać
·
Aleksande.r, Góra Jan, Wolmar, Rudka Włó· Zgromadzeniem ONZ.
dz-imierz, Gruszka Karol, Najduk Leol!l, Kowa·
lewski Ludwik, Lepianka Stanisław, Wejmar
Ó .
Henryk, Sent Karol, Czubek Stanisław, Rotkie
PARYŻ (PAP). - W myśl ogłoszonego 1-go
wicz T.rochim, Dąbrowski Leon, Bryl Leo.n, Ma
'k
·
d
'
p
d
T
k
st
·
M
k'l
·
a eusz, niewski Win 1paz zterm a w Dzienniku Urzędowym dekre·
anan, . are
Jews
tu rządowego, dziennikom paryskim nie wol·
centy, Sre.b~nogora Henryk. ·
..
.
.
.
.
, i
Ponadto Jako element klasowo obcy posta- n 0 . uk
azywac s . ę w niedziele. Dziennik.i, wy·
nowiono usunąć po::ad 60-ciu właścicieli s.kle• j
poza ob;szarem wielkiego Paryża,
fabrykantów , c h·e dząc e
restaumtorów,
pów, cukierni,
r~eźnikó":"'. itp. z ter enu · 'i.im!eściq, Pragj, Ze- I ': cdą mog ły P '7e.:·y wać wydawnictwo bądź w
! r. ie:iz 'ch;, b ądź w n nn'er1 zja!ek!Jborza 1 innv ch dzielnic mia sta.

przedstawi stanowisko
du gen. Markosa w sprawie
walki z faszyzmem

. .
aryz bez nazet medzfelnych

p .
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Ofiary klerykalizmu i reakcji
C!lernaAcloro młodych kobiet J mężczyzn,
cJętko pot~bowanych J okaleczanych, pięć o!Ób w a~p1talu w sta:nie, który wymagać bę·
~zle dłuuzego Jeczerua - oto bilans zajść,

;

Jakie rozegrały się w miejscowo.ściach Gorzko
wice i Kamieńsk w powiecie piotrkowskim.
StudencI J studentki, przeprowadzający inwentaryzację zabytków sztuki padli
ofiarą
slanatyzowanego tłumu, rekrutującego się spo
śród miejscowych wyrostków, zhisteryzowanych dewotek, na/ciemniejszych małomiastecz·
kowych kołtunów, tłumu, wśród którego nie
br<J.kowało. przedstawicieli prywatnej inicjatywy, zamoznych sklepikarzy, właścicieli do·
m.ó~ czynszowych, oberżystów itd. Bezpośred
mm.i sprawcami masakry zajmą się władze bez
piecz~ństwa J sądy. Zajmq się, aby ich przykładnie, surowo ukarać. Tło i okoliczności
sprawy wskazują jednak na to, że odpowiedzialność z~ haniebne zajścia obciąża nie tylko
bezpośredmch sprawców. · Tło 1 okoliczności
sprawy mówią, że winę ponoszą przede wszystkim cl, .którzy mając na ustach słowa o miłoAcJ bliźniego, moralności i o kulturze duchowe} w praktyce ze ślepą zajadłą nienawiścią
o<lnoszą się do wszystkiego, co oświecone, postępowe, J demokratyczne.
Nie idzie nawet o zachowanie się tych dwóch
mle.Jscowych księży katolickich, którzy mieli
mozność powstrzymać względnie uspokoić sla
natyz.o wany tłum, a nie uczynili tego. Postę
powanie takie jest sprzeczne z elementarnymi
za.!adamf Judzkiej. mornlności. Musi ono obu·
rzać każdego zdrowo i uczciwie
myślącego
cz1owieka, niezależnie od jego przekonań zapatrywań J światopoglądu. '
' ·
Ale, podkreślamy, nie o to idzie! Idzie o
rzecz niepomiernie ważniejszą. Na to, aby się
mogło stać Io, co się stało w G-0rzkowicach i
Kamińsku trzeba określonej atmosfery.
A tę
atmosferę urabia się J szerzy nie tylko w Kamiń~ka i Gorzkowicach, ale w dziesiątkach i
setkach parafii polskich. To jest atmosfera nie
nawiści d-0 Polski Ludowej, atmosfera politycz
nej walki z obozem demokratycznym. Ciemną,
ślepą nienawiść głosi się z niejednej ambony
i w niejednym konfesjonale.
Clemi:-a, ślepa nienawiść, wspierająca się na
zab-0bonach, i przesądach jest narzędziem wal
ki politycznej z de.mokracfą Judowq, narzędziem
usankcjonowanym przez wystąpienia już nie
paralialnych księży, ale przez wystąpienia do
slojników kościelnych i wysoko postawionych
kół hierarchii katolickiej. To, że ta ciemna
i ślepa nienawiść wyładowała się w tak bez·
myślnie hańbiących zajściach,
jak masakra
studentów, w Gorzkowicach i Kamie11sku dowodzi, jak nierozerwalny związek istnieje mię
dzy obroną kultury, a politycznym wychowaniem mas w duchu demokracji, między walką.
o elementarne zasady kulturalnego życia ;
W!pólżycia Judzkiego, a polityczną walką z re·
akcjq I wsleczeństwem.
Zmasakrowani studenci nie byll działaczami
politycznymi. Zmasakrowani studenci wykony
wali prace z dziedziny jak najbardziej odległej od tego, co powszechnie rozumie się pod
słowem polityka. \Vśród zmasakrowanych stu·
dentów byli niewątpliwie wierzący katolicy.
Ale zabobonny ciemny tlum, karmiony systematycznie oszczerstwami, rzucanymi na Polskę
Ludową, karmiony reakcyjnymi /wsiami i reakcy/'ną ideologią, da1·e posluch każdej na1'ba1
dziej bzdurnej poglosce. \V atmosferze urabia·
nef systematycznie z ambon, taki tlum staje się
powolnym narzędziem w ręku prowokatorów,
którym zależy na sianiu zamętu i niepokoju i
na kompromitowaniu dobrego imienia kullury
polskiej.

Cała zdrowa demokratyczna opinia publiczna w Polsce fest wstrząśnięta i :zaalarmowana

zajściami

w Gorzkowicach i Kamieńsku. Czas
skoń.czy~ z tolerancją. i pobłaż?niem wobec
prze1awow wygrywanrn przesądow i ciemnoty
w celu atakowania podstaw kulluralnego, ldeowego i politycznego rozwoju Polski Ludowej.
Czas :zatamować zatrute źródła, z których plynie. nienawiść do postępu i dem?kracji, niena• l
wlsć rodząca sromotne i zbrodmcze czyny.
li

r•

Ek cesy
przeciw
młodzieży akademickiej
handlarzy-spekulantów w
w GorzkoSp~lka

podburzyła tłum
zwiedzającym

wicach przeciw studentom,

gólne grupy młodzieży w porozumieniu z wia·,„sekty" i profanµje - rzekomo - przedmioty
dzami kościelnyml przy!ląpiły do zwiedzania kullu religij nego.
koAciolów i cmentarzy okolicznych.
Zo.!talo . Wrogie . te czynniki żerowały na <;1e.mnooi ~
to wykorzystane przez wrogie czynniki dla 1 zacof'.imu pewnych odl.amow m1e1scowe~
rozpętania dzikich ekscesów przypominają- ~u~ności, a . przede wszyoStbm 111a pro,~a.dzoneJ

WARSZAWA (PAP). Kamiei\!lk i Gorzkowlce - miejscowości leżące w pow. plotrkowskim stały się w dniu 24 września br. terenem alarmujących zajść, skierowanych przeci w ko młodzieży akademickiej' , która iprzebywając w Sulejowie na obozie zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury d Sztuki miała za zadanie wykorzystać okres wakacji ja:k to się dzieje coro-cznie _ dla zbadania
zna1dujących się w okolicy zabytków.
W dniach
wyżej wym.i enionych

.

. .

.

.

JUZ od dluzszego czasu przez kler m1e1scowy

cych na1mroczn'.e1sze czasy hedruowiecza.
nieprzebierającej w środkach kampanii przeZnani w okollcy spekulanci i handlarze Ko- oiw wyznawcom
jednej z sekt religijnych,
źlik i bracia Obst - zainteresowani jak i cala która również zresztą działa wśród elementów
reakcja w szerzenqu zamieszek i zakłócaniu najbardziej zacofanych i reaik:cyjnych.
normalnego ?iegu n~szego ży~i'.1 społecznego
Zarówno w Kamieńsku jak i Gorzkowicach
- podburzyli .przeciw mło?z1ezy . sfanatyzo- młodzież by(!a lb.rutalnie napas-towana i ipoposzcze- wany -tłum ipod pozorem, iz nalezy ona do bita tak dotkliwie, że 6 osób, w tym dwie w

PARYŻ PAP. - Na konferencji prasowej, w
której wzięli udział dziennikarze francuscy i
zagraniczni, de Gaulle raz jeszcze- zaatakowa1
ostro obecny system parlament<trny we Fran·
cji. Rządy francusk ie - jego zdaniem - !Prze
chodzą fazę upadku, a w pewnycil W}'Jladkach
Francja jest świadkiem ,,począ~ku anarchii".
Jedyną możliwość „uniknięc.ia katastrofy"
de Gaulle widzi w przyjęciu jego ipropozycji
sprzed ikilku m i esięcy, to jest rozwiązania Ge
neralnego Zgromadzenia i przeprowadzenia no
wych wyborów powszechnych. Dodał on, że
plan jego omacza „ratunek Francji",
De Gaulle zwrócił się następnie do dzien-1
nikarzy z propozycją postawienia mu pytań,

na które jednak w większości albo całkowicie
nie odpowiedział, albo też w formie bardzo ogólni\kowej.
. Charakterystycznym przyikła<lem uwierzenia
de Gaulle'a w ,,swoje posłannictwo" oraz dyb
·ktatorskich jego zakusów yła odpowiedź na
następujące ipytanie: „Obe<:na fala strajków
jest również prote5tem przeciwko możliwości
dojścia .pana do władzy. Gdyby !Pan ją objął,
czyż wyibuchłby strajk powszechny?" General
oświadczył na to: „Ani pro-testy,
ani strajki
nie wstrzymają mnie przed wykonaniem oho·
wiązku. Moim przeznaczeniem jes.t rządzić Fran
cją".

~~~~----~~~~~~----~~--~~~--~~~~~~

Proszę

tyki
Wielkiej Brytanii, powstrqm:iniem 5:ę
od głosu.

LONDYN PAP. - W jednym z okręgów
Glasgow odbyły się wybory urupałnitljące ·do
Izby Gmin. Wyniki tych wyborów, w który~h zwyciężyła zresztą ikandydatka Labour
Party, są nad wyraz znamienne i św:ad~zą o
poważnym rozczarowaniu
wyborców brytyjskich polityką taik Partii Pracy, jak i partii
konserwatywnej, co pośrednio znalazło SWÓJ
wyraz w masowym odplywle głosów jakie
dawniej padały na obie wymienione -partie.
Oto dane cyfrowe:
Partia Pracy otrzymała 13.706· głosów wobec
21.073 w J'. 1945. Na 1partię konserwatywni\ pa
dło 7.181 głosów wobec 15.804 w r. 19.t5. Par·
tia komunistyczna, która w r. 1945 nie wysta
wiła własnego kandydata, obecnie zdcib)'ła
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WROCŁAW PAP. W przededniu ogórnopolskiego zjazdu Towarzystwa Przyj11źni P0lsko . Radzieck iej odbyło s i ę we Wrocławiu
. posi e dzenie Rad y Naczelnej
tej organ :zac ji.
Obradom przewodnicz y ł prezes Bzows id. \li/
czasie posiedzenia generalny sekretarz Z arządu Głównego Towarzystwa ob. Wroński lłożył
sprawozdanie z prac zarządu, wskazując na roz
wój nauczania języka rosyjskiego w szkoh-:h

• ka
po Isko-ra dz1ec
k"1 .

nau

k
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Języ a rosyjs ·ego

łikVlidacji

wyniki wyższe od przeciętnych
nych" ośw(adczył minister

przedwoj„n-

Aprowiza<:j i,
Włodzimierz Lechowicz na konferencji prasnwej w dniu 1 bm., podczas której omówio'1e
zostały zmiany aprowizacyjne, jakie wprown·
dz<i ostatnia uchwala Rady Mini stra'~'.
~

wszelkiego typu, na poważne zwiększenie kadi
Przede wszystkim zaktywizowany będzie fe
nauczycieli języka rosyjskiego.
Przy Zarzą- rcnowy czynnik administracyjny I społeczny .
dzie Glównym Towarzystwa powstała kom :sja Przez dwa pierwsze miesiące po skasownnilł
ws po. 1pracy pedagogicznej ze Związkiem Ra- kartek chlebowych czynne będą „komisje nad
zoru nad obrotem głównymi przetworami zbo
dzieck im, która czyni starania o n<iw : ązan i e zov:ymi
·
"' . N a szcze bi u cen t ra Invm k·om·sia
· · ta•
ściólego kontaktu z pedagogami radz:iecki'Ili i ka składać się będzie z przedstaw:cieli Min.
o popularyzowanie w Polsce os i ągnięć ped::igo- Przem. i Handlu, Mln. Adm inistracji Publicznej

giki radzieckiej.

oraz Mm. Ziem Odzyskanych. W teren ie rt>.·
prezentowane będą w komisjach władze administr.acyjne. (wojewoda - s.~aros lal. prz~rn yslowe 1 Pol~kie Zakłady Zbozowe. Z~daniem tego aparatu będzie ustaleme zapotrzebowania
rządu arabskiego. w Palestynie na terytorium ler~nu i dostosowai:ii~ rezerwy. do 1!11.ejsco•
zajętym przez Egipt.
wych potrzeb. I<om1s1e zapewnią, by siec hanJednocześnie stwierdzili oni, że tylko król Ab-\ dlowa utrzymywała zapas normalnego dwutydulla.h .t.ransj~rdań~ki upoważnio.ny ii;st do prze godniowego. z?potrzebowania, a . piekarnie maw1an1a w 1m:emu Paleetyny 1 z gory zaapro przyna1mnie1 J-dniowego. W rnz;e zakłóceń w
bowali. każdlt jego akcję, ~mi.erzajqq do roz- wypieku, kom;sje dopilnują. _by piekarnie rzu·
w1ązan.a problemu paleslyns.k1ego.
caly na rynek potrzebną 1losć pieczywa.

Klo' tn1·e ,.rs'ro'
.„ d pan'stw arah s k.ICh I

I

. LO~DYN P~P. - Rywaliza<:ia mię<;izy :rrans
a Eg1ptem w kweo;tn palestynslciej
znalazła swój wyraz w masowym wiecu, jaki
odbył si. ę w Ammanie (T;a~sjordania) z udzia-l
Iem kilku tysięcy uchodzcow a.rabs.kich z Pa·
les'.yny. Uczestnicr: wiecu .w powziętej rezo·
luc11 zaprotestowali przec:wko sformowanrn

Jordanią

I

--1

Władze bezpieczeństwa publicznego prowadzą energiczne dochodzenie. Winni zostaną od

Roz kWI't gospo darczy
N

władz,
zajśda zosta~y
główni sprawcy arnsz

szybko zlikwidowane, a
t<:,wani.

MOSKWA (PA:PJ ..-. Agencja „Sinhua" po: puje odbudowa wielkiego miasta Ki-Vin, które
daje sz.ereQ f~kt~w sw1adczących o całkowite] staje się z powrotem jednym z najpoważnieinormallzac}i zycia n~ teren~~h, .n~edaw:zo wy- szych centrum przemysłowych w północnci
zwolonych ~rzez wo1ska chmskie1 armii Judo· wschodnich Chinach.
wej. Szczegolną uwagę zwrócono na odbudowę zniszczonych miast oraz na uruchomienie
zakładów przemysłowych. I tak np. w rejonie
4.233 glosy.
miast Weisjan i Czangere czynnych jest obecTak więc wyniki wyborów wskazują. że Par- nie 2.467 różnych zakładów handlowo-przekartek chlebowych
lia Pracy i Partia Konserwatywna lączn!e stra-1 myslowych, podczas gdy za cza€ÓW rządów
ci fy ckoło 16 tysięcy głosów.
nacjonalistycznych pracowało jedynie 1.126.
WARSZAWA PAP. „W przeciwieństwie
z liczby tef ponad 4 tysiące padło na k0mu- Ilość zakładów przemyslowych w miast<ich do zbiorów w całej Europ ie, ocenionych przez
rn~!ów, zaś pozostałych 12 tysięcy wyborców,/ prowincji Szen-Si wzrosła dwukrotnie na prze- FAO, jako o 15 proc. niższe od przedwojenwyraziło swe niezadowolenie z obecnPj nol i· strzeni 6 rnies:ęcy. Szczególnie szybko postę• nych, tegoroczne zbiory zbóż w Polsce dały

441

bardzo, niech pan zaczeka!
powied~ała J ełowick;:i. - Wvbaczy mi P'.rn
chyba Jed")lak, ~e wrocę do p~acy, ale prz~rze~łam J~d~eJ z moi~~ .khentek wykonczvc
suknię ieszcze dzisiaJ.
Zostawiła Hennerta samego. Za drzwiami
, , - ł ' · · 0 ~ dł d ma
wes tch nęł a d osc za osme 1 u .....
a a o
·
szyny, aby już nieprzerwanie, puściwszy
ją
energicznie w ruch szyć z nerwowym poŚpiechem tę samą' pewnie kretonową sukfonkę, którą zauważył, gdy tylko wszedł
d-0. mieszkania. Hennert wiedział, że nie bęc;lzike c:zedkałdzbtydt dłpugo. :ę:ył pewny. swłego,
Ja mg y o ą .
ewnosc swą opiera na
.
, .
·. k · kt,
d . ·.
1
Wleedompołowiądc~
la cie,
ory pozna1 .zis
prz
u ruem.
Gdy doktór
Skolimowski otrzymał ekspertyzę z Zakładu Medycyny· Sądowej, nim
ją pokazał i wytłumaczył, poszedł do telefonu, aby, jak twierdzi, uzyskać dodatkowe
wyjaśnienia. Hennert nie uwierzył jednak
tym słowom i podążył za doktorem. Skolimowski zamknął się bardzo dokładnie w po
koju obok, który służył zmarłemu za sekretariat i stamtąd, jak poprzednio major Bezprym z Warszawą, połączył się teraz z miastem. W sekretariacie tym mieściła się
właśnie mała centralka telefoniczna, łatwo

Dzięki ~nte!wencji

Znamienne wyniki wyborów w Glasgow

j tylko w

sprawie ekspertyzy.
Wobec tych wszystkich trudności,

jakie

ZabO, st wo Wa Idemara GIu· ck a I:.~z;os;:;ć,~d~~~~~~.:;!:~~~~~~:e ifa~.1:~:~f~
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stanqe cięi<kilh, umieszczono w 6~italu. Księ
ża, mimo, !iż wiedzieli w jakim charakterze
młodzież
przebywała na terenie ich iparafii,
postawą swą podsycali szerzone plotki, tolerowali, a nawet .podniecali ekscesy, odmawiając wszelkjej ingerencji.
. Ksiądz w Kamieńsku nie wpuścił na plebam~ napastowanych przez Hum studentów, zaś
h1ądz w Gon.ikowicach odmówił uspokojenia
rozfanatyzowanej kłamliwymi wersjami luclmości i nie reagował nawet, gdy w jego obecności bito studentki, któ.re ipro's i!y go o opiekę.
O roli spekulantów ja.k o świadomych inspiratorów zamieszek świadczy najlepiej fakt, że
znany w powiecie handlarz bydła, Koźl i k przy
jechał specjalnie do Gorzkowic, aby przy pomocy równie znanych spekulantów braci Obst
wywołać tam takie same zajścia, jakie miały
m:ejsce w Kamieńsku.

Dyktatorskie aspiracje de Gaulle'a

•
J8? Z Y K Or W 1 !!
1·

Kamieńsku i
kościelne

zabytki

Hennert wrócił na górę prawie jednocze
śnie z lekarzem i zauważył natychmiast, co
było zF~sztą widoczne dla wszystkich, że
zrzucił on ze siebie w czasie swej krótkiej

, fon w portlerm. Hirsch

nieobecności to niewidoczne brzemię, jakie
gniotło go przez cały czas
dotychczaso-

I

wego śledztwa.
- A więc panowie! - zaczął niemal we
soło. - Sprawa wygląda w ten sposób.
Dyrektor Gluck postrzelony został w szyję
z bardzo niewprawnej ręki, która w pośpie
chu wyraźnie zawiodła. Kule przeszły przez
ciało i nie zostały znalezione, ale rany jak
kolwiek nie pozwalają na dokładne i całkiem
pewne stwierdzenie bez dodalkowvch ba·
dań pochodzą raczej z broni mał~kalibro
wej.
- Wierucki mówiłby więc prawdę? zauważył prokurator.
- Tak przynajmniej wynika z przysła
nej mi ekspertyzy! - potwierdził doktór.
- Dlaczego jednak powiedział pan po.strzelony, a nie zabity? - Wtrącił fachową uwagę sędzia Nosek.
- Ponieważ lekarz, który wykonał sek·
cę zwłok, sądzi, że rany te nie mogły być
przyczyną śmierci.
Krwotok według niego
nastąpił wprawdzie wskutek tych ran, ale
po nagłym zgonie dyrektora z innej raczej
przyczyny. N a to wskazuje rodzaj skrzepu
krwi i cały stan ciała.
- Myśli pan, serce? - spytał z niedowierzaniem prokurator.

mow1ł przec1ez, ze
dzwonił ze swej dyżurki do Krystyny Jełowickiej, a pracowała ona właśnie w
pokoju, z którego rozmawiał teraz lelrnrz.

gdzie przebywali dotychczas. Byłoby to jednak zbyt demonstracyjne wyrażenie po- Zbiegł więc na dół i nakazał portierowi,
dejrzeń przeciw doktorowi Skolimowskiemu aby połączył go z i:;ekretariatem zmarłego
na oczach wszystkich zainteresowanych dyrektora. Hirsch uczynił to nieco zdumio·
· - k
· · · · t
1 ·
·
·
·
b h d ·ł
'1c d zt wen;, ~ie.ws
azai~e. ;r-owmez 1. ~ e~o n.f ! ~ e Jego mma me rue o c o ~1 a oczypowodu, ze JUZ raz dz1siaJ lekarz uruosł się w1sc1e Hennerta. Pomysł okazał się bardzo
.
· N k'
· d b
· d 1 d ł
·
gmewem, g d Y. mu_ z s_ęd z1ą
. os iem .w zw1ą
o r~~ przyszedł mu J~
na t .o g owy m~c~
:ku z. zeznamam1 Wieruckiego sprobowah za pozno, bo dr Skohmowsk1 rozmowę JUZ
zadać kilka szczegółowych pytań. Do leka- kończył i sierżant zdołał usłyszeć . jedynie
rza poza tym najzupełniej bezkrytyczne ostatnie zdania: „Proszę nie przyjmować
bezgraniczne niemal zaufanie miał proku- dzisiaj do kliniki nikogo, absolutnie nikorator Brzozowski podniesienie więc słu- go, rozumie mnie pani chyba dobrze! Pa'
. .
.
· tk
·
cha w ki mogłoby wywołac Jego energiczny
CJen ę przeznaczoną na operacJę po po ł uprotest. Niewątpliwie na te wszystkie mo- dniu przesłać gdzieindziej, jak było to już
.
.
.
.
b
. .
d l
menty hczył
sam doktor
Skolunowsk1,. sko· raz " . w·i d oczme
oso a r?zmawiaJąca
z . otro, choć powinien raczej telefonować bezpo- torem Pf'tał~ go o c o~ w._ dalszym ciągu,
średnio z gabinetu w przytomności wszyst- b~ do~tor milczał cza~ Jakis, a potem po·
ki~h obecnych, udał się do . pokoju obok. w1edz1ał ~ylko dwa Jeszcze słowa: „To
Nie było to podyktowane w zadnym wypad- wszystko ku ostrożnością, która tłumaczyła jeszcze
To wszystko! - powtórzył wtedy w my
majora Bezpryma, nie mógł on bowiem is· śli sierżant Hennert - Niewiele, ale i tak
totnie rozmawiać z Warszawą w obecności dużo do głębszych rozmyślań. Niewątpliwie
oskarżonego i dziennikarzy, aby nie zdra- w sprawę Waldemara Glucka zamieszana
dzać przed nimi wiadomości, jakie długo · była kobieta, którą doktór Skolimowski z
jeszcze musiały może pozostać w ukryciu. wyraźnej oba.wy usuwa ze swego bezpośre
Obecnie jednak w gabinecie nie było niko- dniego otoczenia, aby nie ponosić przez nią
więo możnaby podsłuchiwać całą rozmowę go obcego i dlatego Hennert pomyślał, że dodatkowych przykrości. Gdyby hrlko wieDOdnoszac siueha.wlr.e w im.bi necie Gluclra.. doktór Skolimowski chce telefonować nie dzieć. fak.ie hvłv to obawy?
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NOWE DROGI NAUKI RISTORJ IJI
Wywiad z wybitnymi uczonymi ZSRR prof. prof. Tretiakowem, Sidorowem i Udalcowem

dzJestego wleku, za.ś pr_of. T.retiakow przygo-1 ZjarLd Historyków we Wrocławiu wnlósł wie- ·
.
WARSZAWA {SAP-RAP).
Na zaproszenie Komitetu Słowiańskiego w towuje pracę historyczn~ na temat p-0chodze-, le pozytywnych elementów do zacieśnie!l :a
więzów współpracy między lri6torykami r,1Polsce oraz Towarzys1.wa Przyjaźni Pol5ko- nia narodów słowiańskich.
,
Na ukończenie prof. Udakow podkreśla, że dxiecki:mi i polskimi.
Radz:ieckiej przybyli do Warszawy wyo itni
I
historycy Zw.i ązku Radzieckiego prof. prof.:

Akadem1·a z·ałobna ku

~~~Ico~,e~~~~;;· w~f~l~diud~t~r~wZj~rźa;zi~~~
6tory.ków we Wrocławiu. Goście radzieccy p(l

CZCI. tow. z·danowa

1

,....11

I

.d zielili się z prnedstawicielami SAP i RAP
• 1
EE
swymi wrażeniami -z odbytego Zjazdu oraz oNa urządzonej w dniu 30 wrzesnia br. Aka- uczcili pairuęc Zmarłego przez powstanie i je·
kreślili formę dalszej współpracy między hidemii żałobnej ku czci tow. Zdanowa, łódzki dnominutową ciszę, po czym odegrano M i ędzy;
story.kami po1s.k.i.:mi i .radzieckimi.
- Muezę wyrazić nasze zadowolenie - po- świat pracy uczcił pamięć nieodżałowaneg-0 narodówkę. Na mówn:cę wszedł lk!urato.r tow.
wiedz!ał prof. Piotr Tretiakow, współpracow· bojowni.lw o dobro i interesy międzynarodo- Baculewski, który w wyczerpującym i treści
wym referacie scharakteryzował życie i dzia.ni.k Instytutu Historii Akademii Nauk Z-SRR wej- klasy robotniczej.
Na. pięknie udekorowanej scenie pod wiei- łalność tego, który słowem ~ czynem do ostat· j
- z faktu uczestnictwa delegacji h;storyków
radzieckich na Zjeździe we Wrocławiu. N:e kim, pokrytym kirem portretem tow. Żdanowa niej chwili >Swego życia walczył o dobro mię·
Przed forum odbywaljącej się obecnie w Pa·
tylko dowiedz ~ eliśmy 6ię wielu ciekawych ustawiły się poczty sztandar.owe robotniczych dzynarodowej klasy robotniczej.
ryżu sesji Org<mizacji Namdtiw Zjed.noezo·
* **
rze<:.zy z zakresu historii, lecz przede wszysl- stronnictw '!JOlity=ych i OKZZ, przy stole
Po ik.rótkiej przerw!e, orkiestra wykonała nych rozgrywa się znamienna batalia między
k'm zapoznaliśmy się z nowymi zadaniami, zaś zasiadło prezydium, w skład którego wejakje postawiła sobie historiozofia polski!. Za szli przedstawiciele To·warzystwa Przyjaźni ma~sza żało•bnego Chopina, preludium Rach· czynnikami postępu J dążenia do pokojowego
h
d
· d
·
partii po1it.ycznych, Związ- maninowa i Etiudę Rewolucyj'ną • po czym tow. układ u s t osun k ow
najwaimiejsze "' nich uważamy opracowanie Polsko-Radzieckiej,
· Nowicki recytował fragmenty z utworów Ma._. p o o d egramu
·.",a t a nau"1.
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ne i UJawmc wszystkie te zasadrucze momen- Polsko-Radz1eck1eJ, ob. Dobromęski w krotk1m szach to, o co mezłomme przez. całe z.yc e
zapał 1 entuziazm de CJ 0 m 1 dobre] wo/1 8 "'~'.a,owego obozu dety, które łączyły polską !klasę robotniczą z ro- , zagajeniu naszkicował sylwetkę ·wielkiego Bo walczył tow. Żdanow mokracJ1.
o Wielką
.robotniczej.
6ię to w 1 jownika o ideałv :k.lasv_
syjską klasą robotniczą. Przyczyni obiek
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Potężny - ruch przodujqcych robotników uzyskuje jednolitq formę organi~'acyjnq
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wzbog~ci myśl ~isto_ryc.zi:ą. . .
. .
. .
.
.
_
·~
.
Uwazamy za w1e1k1e os1ągmęc1e h1storVK:ow
polskich, iż zorganizowano grupę h:storyl,ÓW" . W6połzawodn 1dw_, pre.cy.' ktore narodz1łl'.I gad11.1en1e dalszego spopularyzowania 1 rozsze- oraz przodownicy -piacy. Przewodniczący Za·
marksistów, którzy po!ilugu)ą s i ę w opraco- się Jako sJlontan1czny, zyw:ołowy ru~h oddol- rzenw zespołowego wspólzawodm~twa pracy. rządu Głównego Włókniarzy, tow. Burski ol:>ra
Kilka dn.1 temu uk?nstytuował się przy z.a- ny został prezesem Komitetu.
waniu zagach"lień historiozoficznych jed'lil:e ny, stał.o s_ię Juz ruch~m masowym'. Jednym z
w skład Komitetu weszli także m. in. tow.
prawdziwą metodą _ metodologią markEi· d~cydujących czynmkow w rozwoju produk- r~ądz1e Głowny1?' Związku. Zawodo~ego Wl<;>k
marzy tzw. Glowny Kom·tet 1,;Vspolzawodnic- tow.: Zebrowski, Karolak, Egierski, Aniołkie. .
.
CjJ.
stowską.
wicz, Chimowicz i Bieniak.
Okazała 51ę potrzeba uięcia tego ruchu w twa.
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~rad.z1eck'.mi mówi nam profesor Uniwersytetu je no icence, ;;popu aryzowame jego osw1a - reprezen owane są w a ze zw1ąz; owe, par yj· Związków Zawodowych Rady Zakładowe po·
Z
ddz.
. .
.
Staw. Inżyniene, administracji gospodarczej,
go na trwałych zasadach.
. wcpo'łpraco\"ni'k Ins~yt'.J'.U Hi'- czeń i oparcie
o~irwi·ć. 1
· - wrnny w .porozum1enrn
· · 1e mlo d z1ezy
W '.'
·
·
· d a za- row
· pos;a
· ł e znaczeme
· d omos
r
,vi ~a
. z o · 1a1ami wiązku
prze d5t aw1cie
1· T ee h m'k-0w,
5 zczego-1me
A_kadem
powo 1ywac na tereme iswych przedsiębior5tw
1·1· Nauk ZSRR, prof. s.•d·'r.ow.
6 tor ';
~
Fabryczne Komitety Wspób:awodnictwa.
Lódź UJ dWliU "1.3 b.nl.
Historycy polscy będą przyjeżdżać do Związ
Na szczeblu oddziałów i zairządów okręgo·
ku Radzieckiego, dla korzy.stania z L..:rnyó
wych związków nie przewiduje się w zasa~k
hibLo tek i arch:wów. Posiadamy bow iem bardzie powołania tego rodzaju komitetów. Mogą
·~e.
dza cenne materiały historyczne, dotyczące
one powstać jedynie w wypadku istotne}
W,
ekonomicznego położP.nia klasy robotniczej i
ku temu przyczyny.
aktywu PPR i PPS przemysłu bawełnianego
walki, jaką prowadziła ona o swoje prawa za
pomocą demonstracji, strajków itp. PosiadaNatomiast oddziały i zarządy okręgowe
Celem narady będzie ujawnienie trudności,
Uchwały sierpniowe Plenum KC PPR dały j
my równ: eż bardzo bogate źródła, d.:i~yczą~e
powstań polskich z roku 1830-31 oraz \86::1-64, do myślenia również i naszym działaczom go· na jakie napotyka w swej rpracy przemysł ba- związków winny brać czynny udział w or·
dalej materiały z zakresu rewolucyj!lych ru- spodarczym. Odczuwają oni potrzebę zmian w wełniany oraz znalezienie dróg prowadzących ganizowaniu Komitetów Współzawodnictwa
przy •radach zakładowych, koordynując ich
chów robotniczych w czasie Wiosny Ludów. stosunku do wielu ep raw naszego prz~mysłu. do ich przezwyciężenia.
Na dziei'1 13 pażdziern i'· a rb. zwołana 1.osta-1 Można nie wątpić:, że dyskusja odbywać się pracę, kontro/11jąc ją i ponosząc za nią odpo·
\V 7 wiązku z tym pożądany jest he 7 ;>o śr cdni
kontakt naszych uczonych, który umc•'l.l: wi je ogólnopolska narada wytwórcza prz emysłu będz ; e w ton ie zdecydowanej krytyki i samo: w i edzialność organizacyjną.
Okręgowe i powiatowe komisje związków
wspólne omówienie interesujących nas zagad· bawełnianego. Na naradę, w której weźmie krytyki, co pozwoli na wykrycie źródeł liczzawodowych winny koordynować ruch wspóllą€znie udział ponad 600 osób, zaiproszeni zo- I nych niedomagań i n iedostatków.
n;e 1i.
stali dyrektorzy W6Zystkic111 zakładów pracy,, Należy przewidywać, że w dys•k usji wezmą zawodnictwa na swym terenie działania, poza
ZAINTERESOWANIA HISTORYKÓW
kierownicy oddziałów produkcyjnych, majstro udział n ie tylko kierownicy zakładów pracy, tym winny one organizować branżowe J mię·
RADZIECKICH
o pracach historyków radz eckich, uczasl- wie oraz liczni przodowni~y pracy i. wiefo-, ale ~e zabiorą w niej głos przede :vszystkim dzybranżowe narady terenowe, w porozumie·
n'k61V Zjazdu we \.Yrocław>'1, mówi prof. In· warszta!owcy, przedstaw1c~el.e wojewo?zkKh 1 llczn1 w ; elowa.r~ztatowcy 1 prz?dow~1cy pracy, niu jednakże z oddzia.łami zw·iązków.
Do fabrycznych komitetów współzawodnic·
5 tytutu Słowi anozn;;wstwa Akademii Nauk kom1tetow PPR 1 PPS Ło~z1 ~ Wrocławia, se- f będący wyraz1c1efami postula tow 1 zyczeń sze. twa wejdą przedstawiciele raqy zakładowej
.
.
.
kretarze partyi:nych ·komitetow fabrycznych~ rok1c11 rz.esz wloknwrzy.
ZSRR _ prof. Udalcow.
Dysku~]~ powrnna .wykaz~c między 1~y~1, (przewodniczący), kół PPR i PPS, administra·
obecnie historię zachodn;ch oraz przedstaw1oele lokalnych oddziałów Zw.
OpracoKuję
. \kto sposrod k1e:ownictw.a I na ile op1~ku1~ cji fabrycznej, młod1.ieży, pracownicy tedmicz
.
.
.
Slow1an, a w szczególności historię Czechów Zawodowego. .
K1nfe.rencia, ktora odbędzie się w salt się ruchem wspołzawodmctwa, przodowrukami ni i przodownicy pracy.
i Słowaków w czasach nowożytnych, z uwzględnieniem ruchów rewolucyjnych z okre· 1 P~PB Nr 1 przy ul. Przędzalnianej 68, .będzie p~a:y i wielowarsztal?wcami. .są~ziml'., że o:
Komitety mają za zadanie rozwoi ruchu
su Wiosny Ludów. Prof. Sidorow opracowuje miała cha:a~ler ro~oczy ..Obrady trwac bę~ą gie~ mas.owe]. krytyki pozwoli. u1awnić i zll·
objęcie różnymi formami
współzawodnictwa,
prawdopodobnie kwrdowac me1edno niedoc1ągn1ęc1e.
historię Rosji w epoce imperializmu, obejmu- ca1y dzien 1 zakonczą się
tego ruchu całej załogi robotniczej i pracow·
W. L.
I
jąceJ koniec dzi ewiętnastego i początek dwu- późnym wieczorem.
1
nicze j. Oznacza to między innymi koniecz·
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Te trzy wymie.nione wyżej P?v,rody s~ 11:1rządzeń: wież absorbcyjnych, pochłaniaSprawą zasadniczą i palącą, 0 której nie
ani słowa a która z chyba wystarczaJące, aby w teJ paląceJ Jących wytwarzany gaz, systemu uszczeldotychczas
ię
iS7.
p
zasłu- sprawie uderzyć na alarm, aż do zupełnego nienia kanałów, znajdujących się w halach
.nięcie ' nie
=e s, .
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. da bry cznł yc .' a Y za ru te powie rze me WJ·
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li we wyziewy powietrza na Widzewie.
w1ązame tego pro emu me JeS rzeczą a - me wen y acJi mec amczneJ, am g zie JeS
gęsto zaludniona wschodnia wą. Uważamy, że skuteczne poczynania za- ona niedostateczna.
Vlidzew,
W odniesieniu zaś do samych robotn!ków
część Lodzi od lat kilku atakowana jest radcze winny iść w dwóch kierunkach.
Odpowiednie przygotowania obliczone na Fabryki Sztucznego Włókna, to zabadnicze
przez fale szkodliwego, stężonego gazu,
które rozsiewa miejscowa Fa~ryka Sztucz- dłuższy okres czasu muszą doprowadzić postulaty, jakie pod adresem dyrekcji fanego Włókna. Stałe oddychanie w ten spo· wreszcie do przeniesienia fabryki sztuczne- bryki wysunąć moż;,my są następujące:
jak go włókna daleko poza granice miasta, do zaopatrzenie prac•W/llll<Ćiw w sprz"!': ochronsób zanieczyszczonym powietrzem stwierdziły oględziny lekarskie - wpływa dzielnic niezamieszkałych, w pobliżu dużej ny, jak okulary, ub!"a.1113 kwa~oodporne
ujemnie na stan psychiczny i nerwowy rzek.i, lub jeziora: Ten plan na dalszą metę itd.· oraz dokonywame · stałych badań lemieszka5.cóv.r, zmniejszając ich ~p~rność i to jednak melodia przyszłości, która dziś kar~kich.
G-::iyby w szybkim czasie i w tempie jaob11iżając ich zdolność do wydaJneJ pracy. i natychmiast nie pomoże ani robotnikom
'
.
.
,
.
.
. ·
Daleko poza Widzewem, szczego1nie w po- fabryki sztucznego włókna, al'.li mieszkań- kiego wymag,1 ch111c ',ło.~·~ te,; catCJ l'lprawy,
zrealizowane zostały podane wyżej inwestyrze wieczornej i nocnej lotne gazy uno- com Widzewa.
.
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Istnieją jednak konkretne sposo y, a Y CJe 1 sro
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w
kle uciążliwą, szczególnie
Na pl~n pierwszy wysuwa się tu koniecz- Fabryki Sztucznego Włókna postanowi
konieczność przebywania w mieszkaniach
przy oknach zamkniętych. Szkodliwy na- ność szeregu inwestycji w samej fabryce. przenieść swe pomieszczenia na tereny barA więc, uruchomienie przez dyrekcję fabry- dziej odległe od osiedli ludzkich. ·
pływ tych gazów dotyczy - rzecz jasna Jadwiga Szczepańska
w pierwszym rzędzie przebywających w ki w jak najszybszym czasie odpowiednich
atmosferze zanieczyszczonej robotników fabryki, u których zaobserwowano spowodo- Interpelacje. nosząch Czątelnihów
wane dwusiarczkiem węgla i siarkowodorem zmiany zarówno w układzie nerwowym, jak i we krwi.

1

Zbyt

oto
Zdrowie mieszkańców Widzewa
pierwszy powód, z racji którego sprawa
podstawowy
Powód
ta jest pilna.
i najistotniejszy.
Powód drugi - to bezpieczeństwo poża
rowe. Gromadzące się bowiem w fabryce
sztucznego włókna na Widzewie rozpuszczalniki jak np. dwusiarczek węgla, stanowią materiał łatwopalny.

Powód trzeci to fakt systematycznego
niszczenia przez żrące składniki chemiczne
co naraża
kanałów sieci kanalizacyjnej,
miasto na milionowe straty.

szczupłe pomieszczenie żłobka

Sz. Tow. ~edaktoI'l!e!

.

.

Bolączką załogi n.aszych. zakładow jest zbyt
szczupły lokal na złobek 1 przedszkole. Z tego powod~ czę~ć dzieci tt~tej5zych P.racownic
poz~stawac .musi .w domu 1. t.o na. ogol w wa.run:rnc.h, k.tor~ rue. za.pe:vmają ~ziecku ?os tatecznei op1ek1. O ile usw1adomtmy sob:e, ~
pracuje u. nas około . 1.700 kobiet, będz1em.y

miel! n.a.Jezyty obraz, j~k .doil!osł~ zagadmeme
sta?ow1 tu pow1ększ7me ~ł?bka 1 prz.~dsz~ol.a.
A 1stmeją pełne moz!Jwosc1 urzeczyw1strnema
tego celu.
Nd terenie firmy były dyrektor naczelny
tych zakładów, ob. Borczyk zajmu jp wraz z
żoną i 5ynem 2 duże pokoje z kuchnią, położone właśnie miedzy żłobkiem i i[}.r zedszkolem.

J

<lego współzawodniczącego z~po1u, do każde·
go uczestnika współzawodnictwa pracy zadań
w zakresie pla·nu ilościowego, jakości i ko5Z·
tów własnych, zestawianie wyników współzawodnictwa, ogłaszanie ich oraz analiza wy·
ników, połączona z przy;;wajaniem i populary·
zacją doświadczeń w tej dziedzinie.
. tego należeć będzie do Komitetów
o procz
W ·1
spo zawodnictwa popularyzacja tego ruchu,
melod pracy przodowników i ich osiągnięć

wśród ogółu pracujących.

W celu wykonania tych zadań wyłonią ko·
mitety komisje wzglę~ie 5ekcje: organizacyj
~~ tech~i~zno-ek~n?miczną, ~op~l~ryzacyj1:ą,
. · komisJ_ę. wymkow oraz komisię mlodZie•
.
. .
f zowe~o ~ysc:gu pracy.
Głow~ym instrumentem Komitetow Wspol·
z~w.odmcl':"a przy realizacji stojących przed
mmi. zadan b.ędq narady tec~niczno-wytwórcze
wspołzawodniczących

zespołow,

raz całych zakładów pracy.

oddziałów o-

.
ł d
Komitety dzi'alac· będą p-0 r
zez w a ze zw1ąz
kowe oraz administracyjne. p
Należy oczekiwać, że w ślad za ukonstytuowan .em się Głównego Komitetu Współzawod
nictwa w~ród włókn i arzy nastąpi szybka rozbudowa 51 ~ci orga~i żacyjnej i potężne wzmo·
W. L.
żenie W!ipołzawodmctwa pracy.

•

prze ds z-ko Ia Nicia rn~

Gdyby pnesunąć . ob. Borczyka ?o innega
m1.eszokama, to . zaimowany. prze~ meg? lokal
mogłby odpowicdmo pow 1 ększyc pom1eszczenie złobka i przedsZikola. Już dwukrotnie zwra
do ob .. Borczyka,
cała się . Rada Zakł a dowa
p~oponuiąc mu loka! zastęp~zy. Niestety: upor ob: Bor~zyka, ktory stawiał z?yt wy~orow.ane .z~dama - komf.orlo~ego ~eszkama u·
Illemo.z!Jw1! nam rozw1ązame .tej ~pr~w.y.
Zaro:v~o Ra?a Zakl.adowa, Jak 1 ~1eiscowe
kolo L1g1 Koh:et w c1ą'.JU przeszło połtora roku nie szczędziły starań i zabiegów. Zwracaliśmy 5ię wielokrotn ie do Nadzwyczajnej Komisja Mieszikaniowej interweniowaliśmy w
Wydziale Kwaterunkowym, apelowaliśmy do
.tm:y
Wvdziału AdministraciJ Nieruchomości

I

każ-

kretnych zobowiązań,

- zanieczyszcza powietrze w okolicy

I

CZPWł., prosząc o przydzielenie odpowiednie·

go mieszokaonia dla ob. Borczyka. Wszyetkia
owe wysiłki me odniosły jednak pożądanego
skutku. Obecnie, od dnia 7 września br. sprawa ta ponownie znalazła si~ w Urzędzie Kwa·
terunkowym i, jak dotychczas nic nam nie
w iadomo, aby cośkolwiek w tym kierunku zro
biono. Może umieszczona na· łamach „Głosu"
i~terpelacja odniesie pożądany likutek i wpły·
me na usunięcie przez Wydz. Kwaterunkowy
uciążliwej jednostki.
Przewodn. Rady Zakładowej
1-J Kotarski
Przewodn.

Koła

Ligi Kobiet

(-) Furmańska

l LEX:ZNICTWO

Współp~C!JI między Ubezpieczalniq
.

H'

SPOLECZNE UDOSKONALA SWE FORMY

Ni~awno ·, d<>nosiliś y·! o tym. ie między
l1be4'1l~lni.ą 55'ołec:
a Okręgo~ą KoIW·
•jll Zwi~z.ków' Zawodc. · <li t~~ 61ę rozmo·
wy, ma1ące _na celu. 1 rir-a~meru.e. lec~nk.twa
ipołe~z~ego 1 zorganm fanie ~akie i. op1ek1 le:
kar~lueJ! aby ~-szylf>cy ubez.p:ei:zen1 otoczeni
oyh <>.pieką na]le~zyc apeqa11-stów.
Dotychczasowe trudn ści Ubezpiec:załnl Spo
łeanej ~ ~-nące 6!~d '-czne U:argi oraz żale

i

z powroten1 .

C1astka z

Uniwersytetem łódzkim

trucizną

Jedna z naszych czytelniczek przynł<>
sła

nam d~ tedakcj~ ):>apierową „forem·
kę" 1 8łużącą ja.ka. pddkładka do ciastek.

'l!~łe71pieczeni korzystać będą z opieki najlepszych sił naukowych

,

tę

pewnioną mieć będą opiekę ze strony na/lep- pracy Ubezpi~ł ~ Uniwersytetem. Pogłębi
szych, najbardziej wykwalifikowanych Jeka- to zaufa.nie pacjentów do lecm.!ctwa społec~

Proszl) przeczytać napis na. forempowiedziała ob. czytelnio:ka.
rzy i sil naukowych.
111ego, !które wsparte o pomoc 111a}lepszyc.:> sił
PrLeszło ;półmilionowa rzesza ubezpiecza· naukowych otoczyć będzie mogło świat pracy
Przeczytaliśmy. Faktycznie dziwny:
nych w Łodzi ze 6Zczerym zadowoleniem taką op: eką, jaka mu jest, peczywiścle należ·
A.
Schwarzhuber.
Konditorei
u.
Bilckeiprzyjilllie do wiadomości doniosły fakt współ· na.
Szczep.
rei. Litzmannstadt. Adolf Hitler Str.
~ „Pamiątka", · z okresu okupacJi ;-,,i
os1ągn1ęc
...- ia.pytaliśmY, domyślnie.
j
.,,..-- Nie - odparła czytelniczka - „p~
nictw1e 51.Jl~~z.nym. DJ, tego tez Ubez.pieczał· • :. .fr}
ni\tka."
; &ukierni łódzkiej przy ulicy
11ia poczynić , m~sial.a ~;łereg;Jrnniecznych k~-1 :tft;~:::f
ków w celu w01ągn1ęc1a? do pracy nowych s1l 1 ?i..\<:l)
Piotrkows1 ~n :,A.Dno. Domini 1948 sprze
lebr'Skich.
! irf@b
daje się tam ciastka w takich .oto hitleNa osta1nim \J>OSiedz!łDiu przedstawld.eli U· I MJ.JW
bezpieczalni oru 9ro.rla profesorów, docrui-1 :>.••··" '•••••
rowskich „podkładkach''i 1
tó~, ikierowi.~iikó\w ~lim·k f ord;ynato.rów upi· i··
tali, zapadły wre1s1.Cie domt06łe :uchwały, zmieniające dotytchcz'asowy ' 6~tem opieki lekar·
nietrzeźwym
•ki ej.
)
„Osobom w stanie nietrzeźwym do teMia.nowlcie · ,pn~dstrawklele władz unlwer·
go lokalu wchodzić nie wolno". Do jakietyte<:kieh postamrn\!i!i nawiązać śd.słą J stalą
WSIJ)Ółprac-ę między\ Ubez;pieczalniq a Uniwergo - zapytacie czytelnicy - lo~alu 7 Do
ayteteni. W tym <tellu w najbliżs.zym cza-sie
biur zarządu miejskiego'? Do teatru'? Do
•tworzonych będzie\ dziesięć stałych komisji
kina? Do Filharmonii? Nie: do - baru.
lekaxskich. na czele liktórych staną pro&-soro·
wie i docenci UniweAsytetu. Koilllisje ie wiproTaki „zakaz" WY'-viesił np.- na drzwiach
wadz.ą do metod leez~nia ubei;pieezonych naj·
knajp;y: przy ul. Nowotki' 6 ... Społeczny
bardziej oowo<:zt!'511le formy oraz skooirdynują
Dziś na.stępuje olwaicle
Jeslennego Pokazu
Komitet do Walki z Alkoholizmem.. Bar"
lecznictwo ambułatory\ine z ośrodkami szpital·
kwiatów, awoców 1 warzyw w ogródku „Tin.ymi.
.
dzo dziwny zakaz. Pomijając wątpliwo
voli". Tę inleresujqcq wystawę rorganizowały
Uniwersytiel Łódzki iodd« do dyspozyc/J UZw. Samopomocy Chłopskiej oraz łód:t.k.ie
ści, gdzie w takim razie wolno wchodzić
bezpiecza!nl wszystkie\ ambulatoria przy kliniZrzeszenie Ogrodnicze.
osobom ~ stani~ nietrzeźwym. - musi.kach uni~rsyteckich. Do ambulalo.riów tycli
Aby utrzymać harmonijną pełnię naszego rozmy
'!!twiei,-dzić, łż naszym zdaniem Spow wypa<lkach szczegón}foch kierowCIJtl będą u·
woju gospodarczego, rolnictwo musi pilnie
łeczny Komitet do Walki z Alkoholibezpieczeni. W Ian spoMb ciężko chorzy za·
dotrzymywać kroku wielkiemu i zwycięskiemu
ww
zmem powinien się przede wszystkim zarozmachowi produkcji przemysłowej. Dlatego
ZEBRANIE'. CHÓRU.
jąć tym, aby' nikt w naszym mieście nie
też przykla.snqć należy inicjatywie organ/za·
Dn. 2. 10. o godz. 18Lej w lokalu Zarządu
forów tej wystawy owoców, Waizyw 1 kwla·
wychodził w staitie nietrzeźwym 21 żad
tów, która będzie przede wszystkim pouczają
Łódzkiego Z. M.\ P. Pl. Zwycięstwa 13 odbę
nego w ogóle lokal~a głównie z knajp,
cym
pokazem
osiqgnic;ć
I
wysiłków
drobnego
dtie się zebranie ,ch~u przy tymże Zarządzie.
barów" tudzież restauracji.

~~:fl';::~ft Iek°7z~. o;~~!~di ~nk~ ;,· ·.·.r~.h.f

p o k az

•

ce!

• ' drobnego rolnictwa

1·

W stanie

>.~ .

rolnictwa okręgu łódzkiego.

~eeność obowiązkowa!

.

I

zohezpleczeri
........ ............
.....

reqnontów i

ODSLONIĘ~E POMNIKA
---------------------~---..._
-.....-:.--..-------dnia 3. 10. 1948 r. o godz. 9-ej
rano odbędzie się na cmentarzu żydowskim
odsłonięcie pomr~ika zamordowanych przez
zbh'ów hitlerowskich na.szych towarzyszy.
Rozdział przyznanych kredytów - Pogotowia budowlane - Prace Komisji ~ladzwyczajnej
Zjednoczona Ży;dowska Partia Robotnicza
Sprawa użycia kredytów, przyznanych
Cóż zresztą w tym dziwnego. W okresie mach, zamieszkałych przez robotników.
„Poalej Sjon".
Lodzi na remonty domów, wywołuje zrozu- słot i deszczów przeciekający dach - to
Poza tym Zarząd Nieruchomości Miejprosi o liczne przybycie dla uczczenia miałe zainteresowanie wśród całego ogółu istna klęska.
·
skich współpracuje z Radami Zakładowypamięci.
\
mieszkańców.
Wiedząc, jak bardzo sprawy te letą na mi, przyznając im w miarę potrzeby mate- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sercu lokatorom 500 przeznaczonych do re- riał budowlany dla wykonania remontu
montu domów, stale podajemy ostatnie mieszkań robotniczych bądź domów, które
wiadomości, jakie nadchodzą z „frontu" są administrowane przez zakłady przemynapraw i zabezpieczeń.
slowe.
1 •
Osobliwa arytmetyka na Bałuckim Rynku
Ogólna kwota na te cele wynosi, jak wiaKomisja Nadzwyczajna przeprowadza
Przechodiąc przez Bałucki rynek łatwo
Mówiąc już o rynku Bałuckim trzeba po- domo, 145 milionów złotych.
Sporządzony lokalne lustracje wyznaczonych remontów,
zaobserwować ciekawe zjawisko.
Otóż na ruszyć również sprawę higieny na tym tar- już został dokładny wykaz poszczególnych sprawdz:::jąc, czy są one zgodne z intencjarynku pojawiło się sporo masła, lecz dziw- gowisku. Pozostawia ona wiele do życzenia pozycji tej sumy. Złożą się na nią~ 51 mi- mi Rady Państwa. W czasie lustracji, podnie mało kupujących gromadzi się wokół - człowiek zastanawia się poprostu, czy lionów na remonty ogólne, 46 milionów na czas której nawiązuje się współpracę z ker
sprzedawców tego artykułu.
istnieje w naszym mieście jakiś dozór sani- remonty dachów, 38 !Ylilionów na wymiąnę mitetami domowymi, przyjmowane są bezZaintrygowani podchodzimy bliżej i py- tarny? Apetyczne sterty jabłek i gruszek stropów i 10 milionów na remonty ustę- pośrednio zgłoszenia od lokatorów robotników i w zależności od potrzeb i rodzaju retamy obok siedzącej z koszY,czkiem kupco- leżą ułożone bezpośrednio na ziemi lub na pów.
cieniutkiej warstewce słomy, nurzają się w
Roboty rozpoczęto już 11 września, a od- mantu, podania będą odpowiednio kwalifiwej.
t
błocie lub kurzu, sery w ogóle nie opako- powiedni do ich wykonania czas jest nie- kowane przez Komisję, ustalającą również
- W jakiej cenie masło?
wane - oto maleńki przykład tego, co się długi. Dlatego też Komisja Nadzwyczajna terminy rozpoczęcia robót.
- 180 złotych, paniusiu. "'
tam dzieje.
Szczep.
nawiązała kontakt z łódzką DOKP i CZPWł
- Ile???
Podobne targowisko jest tylko rozsadni- celem przydzielenia pFzez te ill!ltytucje Za- Ady mówię 180 złotych za ćwiartkę! kiem chorób zakaźnych. Czyż nie znajdzie
rzą'iowi Nieruchomości Miejskich części sił
Na koszyku zaś z masłem widniała kar- się nikt, kto skutecznie zaradziłby tego rofachowych, dzięki którym roboty wykonać
teczka, „480 zł. kg."
dzaju niechlujstwu ? Tak dalej być nie mo- będzie można w terminie przewidzianym.
Komunikat Zw. Z<!w. Oddz. 2 Dziew.
Jasne się stało, czemu nikt tak bardzo że!
Z chwilą zgłoszenia się fachowców zorganinie kwapi się z kupnem. Czyż człowieka
Nieprzestrzeganie cen i brudy Bałuckie- zowane zostaną pogotowia budowlane, któ- Pończoszniczego.
pracy stać na zapłacenie 720 zł za jeden go rynku winny być jak naszybciej zli-1 rych zadaniem będzie dokonywanie drobW dniu 7-go paźdzternika o godz. 13-ej
kilogram masła?
kwidowane
(W.)
\ niejszych remontów w mie.o;zkani.ach i w do- na świetlicy Centralnej Zw. Zaw. przy ulicy Kilińskiego 145 odbędzie się zebranie
Rad Zakladowych. Obecność ze względu na
ważność spraw obm..,.iązkowa.
it

W

Przebieg akcji naprawy 500 łódzkich domów

niedzielę,

Kilogram 480

zł

-

ćwierć

kg - 180

zł

W,związkach Zawodowych

Czy żale ini.cjatywy prywatnej są u·zasadn·one?
Na ~arginesie obrad dorocznego zebrania Izby Przem-Handlowej w Łodzi

.

O~egdaJ odbyło 61ę doroczne pl~narne z~brame. Izby ~rzemysłowo-Han~loweJ "". Ło~z1,

których branżach nie 6ą istotnym powodem
wycofywania kapitału obrotowego przez nie·
na ktorym .wiceprezes ob. ~nia~kowsk1 ~łozy~ których przedsiębiorców.
sprawoz~an1e z całorocznej dz1ałalnośe1 le]
Istotnym powodem je6t to, że w wyniku za·
rn&tytucJl.
ostrzania się walki klasowej w naszym kraj ł
Mówca starał się udowodnić, :l:e na skutek mniej uczciwa część „inicjatywy" woli przejść
zmniejszonych przydziałów dla przemysłu pry do podziemia gospodarczego. Zamiast jaw·
walnego i niedostatecznego przydziału towa·. nych operacji przemysłowo-ha.ndlowych, z_najrów d:la prywatnych placówek lhandlowyah., dujących się pod lronlrolq władz skarbowych

Do lak:ch operacj i należą m. in. kontraban·
da i rozprowadzan ie przemycanych towarów
wśród ludności, nielegalny handel walutami,
gromadzenie w celach 6pekulacyjnych najbar· dziej różnorodnych artykułów w olbrzymich
ilościach i wyrzucanie ich na rynek w odpowieclnim dla spekulantów momenc:e, różne ga·
lęz.ie nielegalnego przemysłu ·(jak np. niele·
galny przerób &kór, bimbrownie, :nielegalny
i Komii;ji ObywatelS1kich (na działalność któ- ubój) i wiele, wiele innych nieuczciwych kom
rych „inicjatywa" dość mocno zresztą narze· binacji przynoszących kombinatorom olbrzy·
k~), „niektórzy pn.e.dstawiciele ·~~~to~a trze- mie zy6ki, a dezo:ganizuj.ą~ych naszą gospodar
c1ego wolą j)rzeisc ~o „operac11 1'.1elegal- kę._ Całą kampanię rozwu~1ętą P!Z~ciwko dzia·
~ych.' .~ymyka1ących się spod. kontroli władz ła~iU władz skarbowych 1 Kom1s1i Obywatell op•i:in pubh~zneJ, ~ z drugr~J s~rony p~zyno· sk1ch uznać należy za ni erzeczową i bezpod·
~zącei znaczll:1e wy-zsze zyski'. nieograniczone stawną.

obrót prywatny<:h przed6iębiorstw uległ skur·
czeniu.
Wzrost ol>ciążeń podatkowych, zwyżka ko·
marnego itp _ twierdził ob. Gniadkowskl _
powoduje zmniejszenie, czy nawe't sprawadzenoie do zera rentowności przedsiębiorstw,
co z kolei powodowalf ma stopniowe zrnniejszanie się masy tow~wej w poszczególnych zadnymi marzaml zarobkowymi.
firma<:h.
;
Referent poświęcił wl~le uwagi zagadnieniu
szkolnictwa
zawodowego,
organizowanego
przez Izbę. 15 września rb. została więc uruchomiona Srednia Szkoła Handlowa w

lwa idzie

taikże

w kierunku

Młodociana przestępczyni
ukarana po ojcowsku

Łodzi.

organizowania

rozmaitych kursów. Gdyby !kursy te - zgodnie 2 ich teoretycznymi założeniami _ neczywiście kształciły typ przedsiębiorcy-&połecznika 0 odpowiedniej etyce zawodowej i
opierającego się na zdrowych zasadach gospo·
dark.i planowej, byłyby one cenną placówką w

naszym życiu gospodarczym.

Co 6ię tyczy procesu zmniejszania 61ę rema·
nentów towarowych w niektórych przedsię·
biorstw~ch, 111ie .podzielałbym poglądu prezesa
ob. Gn'.adkow~k1ego.
.
To me domiary, ani zwyzka komornego (bo
przecież be.z koń~a z~ darm~ lub pół da.r~o
m!es?Jkać me .m~zn.a 1. tego za.dn~ kalkulacia
handlowa na sw1ec1e me przew1du3e), ani zbyt
nisk ie - rz komo - marże zarobkowe w nie0

W. Lemiesz.

Artystko filmowa przed Sqdem
Zapowiadająca się sensacyjnie 6prawa Kry· Markowska i sprzedała u jubilera.
slyny Markowskiej, była wczoraj przedmio·
Dlaczego to uczyniła?

tern roz.prawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi. ; Markowska wyjaśniła ze skruchą, że skło·
Osoba oskarżonej znana nam była z filmu pt. niły ją do tego ciężk i e warunki materialne.
„Ostatni Etap", tym też tłumaczy 6ię zainte-, Potwierdzili to nawet świadkowie oskarżenia,
resowanie sprawą.
'podkreślając, że Markowska żyła na bardzo
Krystyna Marikowska, vel Otylia Szczepa· skromnej stopie.
niak, zasiadła na ławie oskarżonych pod zaProkurator Bronow5ki zażądał dla oskarżorz.utem dokonania k!adzieży. Ukazała się na: nej <kary 1 roku więzienia ·a przyjmując pod
horyzoncie łódzkim w paździemiku ub. roku I uwagę jej młody wiek i 'okolicznośći, które
i ostatni:> mieszkała u Barba.ry Wrotkowskiej j były motorem jej czynu - wnosił o zawie·
(Nowotki 92).
szenie kary na parę lat.
Pewnego dnia. "'.'rotkowsika, 6lwierdzila
Sędzi a Swinar·ski, przychylają<: się do w.n.Jo
brak cennego p1erśc1onka, iktory zazwyczaj sku -prokuratora, wymierzył Markowskiej oj·
chowała do kredensu.
I cow1Ską karę - I rok wiezienia z zawiesze·
Jak 6ie okazało, nierścionek ten &1crailła ! niPm nn 4 lat"
t

I

I

KURSY KSIĘGOWOSCI
Zawodowy Pracowników Handlowych i Biurowych R. P. Oddział w Lodzi
zorganizował dla swych . członków Kursy
Księgowości Przebitkowej i Korespondencji Handlowej.
Kurs trwa 3 m1es1ące. Wykłady co 2-gi
dzień godz. 17.30 - 19.30. Zapisy przyjmuje sekretiiriat Związku przy ulicy Traugutta 18, pokój 416 w godzinach od 8-ej
do 18-ej. ,
Związek

Co nowego w ZMP
PLENUM

ZARZĄDU

WOJ. ZMP
W ŁODZI
Zarząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że w dniu 6 bm. odbędzie się plenum Za
rządu Wojewódzkiego ZMP,
w Lodzi, na
które winni przybyć przewodniczący Zarzą
dów Miejski.eh i Powiatowych z terenu województwa łódzkiego.
W dniach 7-8 bm. odbędzie się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZMP przy ulicy Kopernika 8 narada aktywu W ojewódzkiego ZMP.
Na porządku dziennym narady podane
zostaną do wiadomości ostatnie uchwałY.
PlP.num Zarz1<lu Głównezo 7.JIJP.

Str. 5

_

Nr 27&

..,.
SZKOl..l!'§ail

Dzień Junaka

:> -

r') r

~

.„

c.;;~ '

1

-..· · : · ~ ~ ::

'L

IMłodzi chłopi z. P-o

NA§ZE

M.ADR'ł"

cy są-ś Tadomi swych zadań i eilów

b, :l:ywa dyskusda wskaru)ąca,
że młodzi chłopi ZMP-ewcy, dla których
lepsze jutro ws~ polskiej jest n::i.jistotniejszym zagadnieniem, PRAGNĄ SRAĆ MASOWY I BEZPOSREDNI UDZIAŁ we wszel1k
d .
t
kich przemianach, ku k_ órym z ąz11, po s -~
W!les. Pragną cni raz Jeszcze 1)1}tw1erdzic
zdanie. że wszelkie przem''any w systemie
i;oopodarki rolnej dokonywują się z WOLĄ
NAJSZERSZYCH MAS CHŁOPSKICH. że
BĘDĄ ONE WYRAZEM BEZPOSREDNIM
ICH WŁASNYCH ŻYCZEŃ I PRAGNIEN.
Tych przemian nie sposób sobie wyoJJl'azić
bez czynnego udziału młodego pokolenia
'\\-łązała się

fermy pwduk·F · 1
·
. wywo·
Po krajowej na.radzie Oświat-Owej Z.MP. '~·rua li~ła craz _FPO '"~'_i'l·~ze
1
oraz Wojewódzkiej, któr.e odbyły Ei~ we CH rolne?· Sz~eroln: z"' ~ e~~:wa~~bC-dzacy
ezpc~:e: kół wiejsl:i&i,
w;-ze~niu i na. ~t.ó~ych zcstały ?praoąv'\..1~c ła.ł drugi . te,na..'
a I·a~dym
iormy pr3cy oswiatowo-szkolen.owej, VliY- przewc!ln czącyc.i ~er~no' yc .
' ~
Woj którzy w swym zycm na ws~ n
d
Z
S ' I .
. t
-" .
~•. •'• . ~i z t m ni~zwykle ważnym
.
·
dx<al O~wia awo; zao en1owy "arzą. u
, wo interesuje
pr:rystą,p'ł obecnie do MASOWEGO SZKO- kraku_ "·3 .-:lJą -: ę. _ Y 1 _..
obecm~ 7 ag:i.dnien' em,, .-- or~ i z.Y kiej Do spół
LENIA KADR ORGANIZACYJNYCH.
W tych dniach odbyły się dwa semln~rla tn~ro!n.e rzesze młodzie~a~~7Js rol~ej nale'iy
dla przewodniaących kół w t.asku, Sk1e~- d;;;elc-;;yc~. for~ g_c~f&domośc··~ celów i zaaicwieach, Tomaszo",.ie l\lazowieckhn l Z!ilf' Pfl~ch~lc .z pe.ną ~". ', „ _" ' ;\T zw' zim
rzu Na geminariach tych poruszono na.stę-1 dan ,„.c.;;a.iących w.es ~bka,. i \: . h U\
pujące tematy: Metodyka masowego wycho- z tym n.a poszcZCffó~ny -~1!!..-!1:.!!~
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dniach najbliższych odbędą stę calsze
-· ad imi na najbliższy okres
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z i'ntere- seminaria, mlędzy innyroll. w PlotrkGwie,
1Jkazał się już drugi (wrześniowy) numer Ja e s oJą p,2',_ nd .. f b
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z1ez a ryczną a
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miesiecznika instrukcyjnego Zw1ąz u - o zie
1
podtibny sposób ja~{ to bypcwti'31towych.
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ru jest SUJą materiały .o yczące
•
•
1
Kc:-iferenc~i Młodzieży. Pracuiąc:cJ. Prócz I ło na wyże.i wymienionych seminariach, oma
li ży Polskiej. Myślą przewodn.ą nume
tego w m.imerze znajduJemy statut ZMP m'.l-, wlane i dyskutowane będą sprawy, z kt6„Uczymy się".
w numerze znajdujemy szereg artykułów ter:ały śPietlicowe oraz stałą rubykę ,,Co czy- rymi bezpośrednio wiąże s~ę ży~e i pra.ca
j Kol · t„,,„
~ l t
·
ki ZMP-owców Województwa Łódzkiego.
• •
•
c.
mówiących o naszeJ pracy o"w a owe ·
Nie .jest :·.a.?ani~m naszej krótkieJ notat I Szkolimy nasze kadry organizacyjne. Pod·
Maziarz w artykule pt. ,,Uczymy się" pisze
nosimy technikę naszej pracy na poi;zczeO J'esi"'nno-zimowym planie ośw:atowym na- rcccnZJa m1es1ęczmka.
· · uwa.,,i:tę na bogactwo. gólnyd1 koła.eh szkolnych, fabrycznych I
,
W szeregu innych artyku- ·i Chcemy tyl k·o zwr ócie
szej organizacji
łćw :majdujemy wskazówki praktyczne do- t:eści, która. będ~ie. nam pomo::na w, n~szeJ wiej~k"ch .s•ajemy się z każdym dniem coTrzeb'.! aby m . es1ęczb pracy or«'lmzacvineJ
ZMP gdzie raz bardziej świadomi swych zadań. Jeslel\
· .d
·. ·
"'
_
tyczące walki z analfabetyzmem w szeregac
9
ra- i nadoho<lząca zim3. muszą być całkowlcle
n 01 szej organizacji , pracy w bibliotece i świe- nik z•rlazł '.~ w ~::iz .yr.l 1rn1e
wykorzystane na pracę ośw';atowc-szkole
tlicy ~raz nauczania kores~ondencyjnego. Ak- będzi~ stanov,nc wybitn~ po.m_oc w i.ego p
tywiści kół szkolnych zn~jdą w artykule pt. cach, wr,_kazuJac zadania s OJ ącif przed nim 1111.ową: do znaM:enia której szczególnl przy.
Oracz.
w1ązuJemy wagę.
,,'u progu nowego roku szkolnego'' zadania, i pokazuJąc formy pracy.
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H'śród flUHlłhów
- kNajwięcej podobają nam si ę· pogadanki
Z dumą oprowadzają nas junacy po S'l''Ojej· pod L od z,' ą pr acuJ·e 150 3·una
W Olech owie
gazetkę, którą sami na a tualnet tematy· kulturaLl'J.e 11 społeczne,
Polskim Kolejom Pań \św i etlicy, pok::izują nam
dzi'elnie
·
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poma aJąc
ę rue cz~ amy tez. gazety, szkoaa ty o, ze
slwowym przy rozbudowie węzła kolejo·Nego redagują i cpowiadaJą o swoJeJ p:-'.lcy i zadostaiemy. .
tak mało 1ch
i·eciach.
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Pract1tJem~ po 5 bg.oddzm dz.ie~me od 8 ::
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tygodnie
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Dopiero
ale i zaznajaty/k a slucf.a s i ę radia •·3·e a po em iemy o 1a , uprawiamy spor,J,
- pytamy.
Itaty ich pracy są J'uż widoczne.
1 r
m i a z jego konstrukcją.
. tl'1cy.
a e ezu .
uczymy s i.ę 1. mamy poga d an k'1 w ś wie
ff11a.szei labrące
Zaznaczyć należy, że Komenda obozu zor·
ganizowała kursy dla analfabetów oraz kursy dokształcające dla tych, którzy ukończyli
dwa lub trzy oddziały szkoły powszecłmej.
1
, Poza tym junacy uczą się strzelania i przeMłodzież należy do 7-u Istniejących przy
chodzą przeszkolenie woj skowe.
świetlicy sekcji (baletowa„ muzyczna, recyaktualne
Dzięki pogadankom na tematy
tatorska l inne). Odbywają się występy zewzrasta ich świadomość społeczna, czego do·
społu artystycznego, wieczory literackie dla
'''odem jest choćby to, że znaczna część jumłodzieży, wyświetla się wartościowe filmy,
r!aków po ukończeniu pracy w brygadzie chce
regularnie odbywają się kursy ideolo~cz
się zapisać do Związku Młodzieży Polskiej,
ne. Klub sportowy „Bawełna" także nieźle
Widać że odczuwają potrzebę pracy społecz
się rozwija.
nej.
- Wkrótce obejmiemy w ramy organizaChcemy się jak najwięcej nauczy ć. bil na
cyjne całą młodzież w zakładach - dzieli
będziemy
;irzyszły rok prawdopodobnie my
się swoimi planami kol. Kleista przewodnidowodzili brygadami Służby Polsce, których
fabrycznej ZMP.
czący Zarządu Dzielnicy
b:;dz.ie o v:iele więcej niż w obecnym_
Wzmocnimy naszą czujność wobec elemen- ...••<'•
tów wstecznych, które chciałyby młodzież por ~ . '\ ,, ,.... .
.: 1 I my, jesteśmy tego zdanfa, że nauka dla
wa:ć w swe $zpon.,y. Wszystkim młodym ro- j Wf:z5N@i./'
naszych kolegów junaków to rzecz naj \11ażMamy nadz '. eję że Wojewódzka Ko._
,
botnikom ZMP daje konkretne zadania i ja na ~zk i : ob. Brzezińska Wiesława
J~on~ 1rn mejsza.
.•
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Osiągnięcia robotników - nowatorów w· ZSRR

Profesor skońr:zył wypisywać na tabl\Prządka kol. Irena Gill pracująca na czte- cy długie kolumny cyfr i wzorów, podc;zedł
rech stronach osi ągnęła 143,1 proc. produkcji, do katedry i wycierając chusteczką. oiałe od
kol. Przepiórka Janlna na trzech stronach kredy ręce powiedział do studentów. „Proszę ża.notować skład dyspersji regenerat~-w
v:ykonuje 144,4 proc. Dotychczas nie dają się nej, opracowany przez Halinę Iwanową".
Kim jest Halina Iwanowa? Uczoną? Pro
wyprz edzić tkaczki. Kol. W i esława Brzezińfesorem chemii? Doświadczonym inżynie
ska wykonuje aż 166,9 proc. a kol. Iwańska rem - eksperymentatorem?... Skądże! To
149,8 proc. Rozumiemy znaczenie wspćłza- po prostu mloda dziewczyna, robotnica mowodnictwa- chcemy wciągnąć do niego skiewskiej fabryki opon. Jakże więc doszło
w szystkie koleżanki - opowiada w imieniu do tego, że profesor przytacza nazwisko
wszystkich przodownic koleżanka Gill. Na- Iwanowej, jako autorytet w dziedzinie proleżałoby tyako nadmienić, że traktowanie diikcji opon samochodowych f
Halina przyszła do fabryki, kiedy nie
młodych przodown:c przez niektórych maj- było tam jeszcze wielkich jasnych hal, ani
strów jest zbyt lekceważące, co ujemnie wpły potężnych warsztatów, przypominających
wa na wyniki pra cy. Majster winien służyć wielkie maszynki do mięsa (tylko na miarad ą i zachętą a nie jak to często bywa nie rę olbrzyma), z których paszczy wysuwa
właściwymi uwagami zniechęcać młodzież do się nieskończenie długa rura gumowa.
Halina nic nie umiała, wykonywała więc
pracy.
Referent Oświatowo-Szkoleniowy przy Za- najprostszą, czarną robotę, pomagała murządl':ie fabrycz.nym ZMP kol. Czaski oraz rarzom, cieślom, monterom. Ale pracowala
ob. Go li ń ski łączn ik i kierownik świetlicy do- pilnie i z zapalem, ze łzami w oczach brobrze raz.umieją znaczenie nt:Ącv kulturalno- niła się gdy z uwagi na jej młodość pro- ~ I>Onowano jej lżejsza. prace. To też inżynie
oświatowej.

rowie zwrócili uwagę na drobną figurkę,
której wszędzie było pełno i zaproponowali
jej, by została w fabryce jako robotnica.
Halina Iwanowa pracowała przy maszynach do mieszania kleju, przygotowujących
mieszaninę do nasycania
dyspersję opon.
Dziedzina ta była jeszcze w stadium doświadczeft. Halina w myśl wskazówe,k inmusiała codziennie zmieniać
żynieróW;
składniki mieszaniny, dodawać do niej róż
ne chemikalia„. Przyjemną była dla niej
świadomość, że uczestniczy w ważnym
eksperymencie naukowym. Aż pewnego
dnia„.
Skromna, cicha dziewczyna odważyła się
pójść do laboratorium i zaproponować doświadczonym chemikom ?u.noy skład dyspersji, wymyślony przez nią samą w ciągu
bezsennych nocy. Inżynierowie
długich,
postanowili spróbować. Zaczęły się nowe
doświadczenia: dyspersja była zbyt gęsta
to znowu zbyt rzadka, albo też pozostawia
ła osad„. Ale twórcza współpraca inżynie
rów z Iwanowa trwała dalei. Przodownica

pracy dowiodła, że wiele rozwa ża ń teoretycznych okazało się w prr.k tyce n ic"1ykonalnymi i w rezultacie po dł u~w·h rni:::si11cach poszukiwa11 fabryka zacz9b st os1w ać
po raz pierwszy w Związku Radzieckim i' ową, ni eznan!l dota.d dyspersję regenera tywną.

Halina Iwanowa nie spoczęła na lanrach,
nie zadowoliła się tym, że nazwi3k o j ej
powtarzają studenci wyższej uczelni, t ym
bardziej nie poprzestała na wysokiej premii, wyzna czonej za jej racjonr.l iz'l t >r s ki
projekt. Jest nadal jedną z czołowych pr zo
downie pracy, opanowała już całko wicie
umie pracow: :5 na
technologię produkcji,
każdej obrabiarce. Jest obecnie kierownicz·
ką brygady robotniczej w swoim oddziale.
A w wolnych chwilach przygotowuje się do
wieczorowej uczelni technicznej bo przecież
chce koniecznie zostać inżynierem. Niewiele
jest zresztą tych wolnych chwil: I :-.:mowa
dzielić ich musi między naukę a ... <'bowiąz
ki radnego miejskiego, które wykonywa z
niemniejszy mzanałem i oddaniem. ni1. vra1
ce w fabryce.

•
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Dziecko od pierwszych dni życia musi być otoczone
troskliwą i dbałą o wszystko opieką - trudy oraz czule starania dokoła niemowlęcia wynagrod-zi dobrej motce zdrowy rozwój dziecka w późniejszych latach
Kącik

I

dobrej matki

Dbajmy o nien1owlęta
Nawet w najbardziej ciasnym mieszkanku
dziecko musi mi eć stworzone najlejsze warunki. Łóżeczko dziecka stać powinno
w jasnej, słonecznej części pokoju. Pokój, w
którym dziecko przebywa, musi być wietrzony co najmniej 3 razy dziennie i nie ma takich oJwliczności, które by ipozwa.!ały na zaniedbanie tego :zwyczaju. Im mniejsze jest
mieszkanie, którym dysponujemy, tym więcej
uwagi należy poświęcić temu, by praca wykonywana przy małym dziecku Hła nam
sprawnie. Oprócz łóżeczka dziecko .powinno
mieć stół albo wysoki taboret, na którym bę
dzie przewijane. Ważną je6t rzeczą, aby
ten .sprzęt był wysoki, gdyż stałe schylanie
się mat:ki przy tej czynności bardzo ją męczy.
Specjalna 'Półka bądź też oddzielny stolik mu·
si być poświęcony na n i emowlęce „gos-podar- '.
stwo". Wszystkie przedmio.ty, potrzebne przy :
pielęgna<:ji me.lego dziecka, powinny znajdo- j
wać się tu zgrupowane. A w i ęc wata w przy1
krytej szklance lub zamkn i ętym sł-oiku, roz· I
twór kwasu bornego w buteleczce (lyieczka 1
kwasu bornego na szklankę gotowanej wody) .
Zna:eżć się tu powinna również flc.szka z oliwą, pudełko z Jludrem, wazelina i spodecwk I
do brudnych wacików.
j
Ważną bardzo rzeczą przy pielęgnacji dziec j
ka jest sprawa czystych pieluch. Wiele mate-k
poprzestaje na tym, że :zmoczoną ,p;eluszkę
•uszy lub też jedynie płucze w zimnej wodzie.
m1~ll;!i'~:i;~~I
Każda zamoczona pielucha powinna być wy<''>·
.
·;]
prana mydłem i gorącą wodą, a co drugi dz i eń ·~.··. ·
.
.
.
.
wygotowana. Niewypranie pieluszki powo<luje
PrzeC.s taw iarny na5zyru Czyte!nic:: k.cm mao ~- s ea ny w yko ndn y z c;er~mej tkan 'ny weh.ua.zatrzymanie w płótnie chemicznych 6kłaan; - le modnych w obecnym sezon;e 1es1ennycn nej. Odznacz~. S_H} on sc1sle dopasowaną gorą,
ków moczu, które drażnią Slkórę maleńs\ wa, po sukienek oraz płaszcza.
wc1ęc1em talu i bardzo szerok im, układanym
wodując tak częste u n;emovrląt odparzen;:l.
Na pierwszym rysunku widzimy płaszcz je· w k ontrafałdy dołem. Do tego pła.szcza nosić
maleńk i e
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PRZYSZLOŚĆ

będZliemy sukienkę uszytą z tkaniny o tej sa.·
mej barwie. Sukienka składa się z dopasowa·
nego stanika oraz spódnicy układanej w fał·
dy. L'.nia bioder pod.kreślona jest szeregiem
poprzecznie biegnących plis. Sukienka ta wy·
, kończona jest dużym kołnierzem, na który
! nakładać będziemy niewielki biały,
pikowy

I

usterki dotychczasowych metod szkolenia kob'I et
I
Nledoclqqnięcia należq U§unąć

Akcja szkolenia zawodowego, prowadzona
przez Ligę Kob.et z funduszów Ministerstwa
Praęy i Opiek i Społecznej nie zawsze stoi dotychczas na wysokości zadania. W wojewódz·
twie łódzkim i w Łodzi, gdzie szkolenie ko·
biet do zawodu trwa już blisko B miesięcy,
akcja ta n ie dala tych wyników, jakich moż·
na było się po niej spodziewać.
Większość zarejestrowanych w Urzędach
Zatrudnienia stanowią kobiety. Na naszym terenie ilość ich si~ga kilku ~ysięcy. Przypu.sz·
czać należałoby, ze szkoleme przede wszyst·
kim obejmie jak najszersze szereg_i niezatru_d-

•

Rezu~taty szkolem~

,

biet dla przemysłu konfekcyjnego na t erenie
wo1ewództwa łódzki ego są znane. Kobiety
przeszkolone n ie uzyskaly pracy w fabrykach
konfekcyjnych. Plany szkolenia wypracowane
na IV kwartai 10ku 1948 i 1949 r. i zatwierdzone
przez Min isterstwo, też n ie zawsze odp::iw.adają potrzebom życia gospodarczego. Przewi·
dziano szkolenie pracownic w y rabiających
kwiaty sztuczne. Zbytu na ten artykuł oraz
surowca na jego wykonanie chwilowo nie m~
1 natom~ast Lig; Kobiet nie pomyślała o ~~gamzowamu kurso"[ czapmczych i produkcp kol·

der.

Członk;nie tego typu spóldz ;elni pracy

kołnierzyk.

Na następnym rysunik.u widzimy dwie suk·
zbyt i surow ' ec nie domowe. Pierwsza z nich wykonana jest
dla produkcji.
z m . ękkiej weiny. Na uwagę zasługuje o.rygi·
Akcja szkolenia kobiet do zawodu jest dz ie- nalna kieszeń przypinana na guziki. Druga
dzi ną nową.
Z dotychczas popełmanych na suk :enka uszyta jest z c ienkiej tkaniny (sztiw2
ty m odcinku blędów należy wyciągnąć naukę , ny jedwab). wykończona jest karczkiem przyna przyszłość. Podstawowymi wskazaniami dla bie rdnym falbanką. Ozdobą przodu jest rodzaj
tych prac ligowych byłoby prze.stawienie szko fartuszka .
lenia w tym kierunku, by. objąć nim jak naj·
Trzeci rysunek przedstawia nam typ modw i ększe ilości kobiet oraz organizować k t!rsy nej, strojnej sukni popoludniowo-wieczorowej,
pod . kąte~ widzenia . powiązania .szkołema z Uszyć by ją należało z ciemnego jedwabiu.
b i ezącymi wymoqam1 rynku gospodarczego.
Przybraniem jej jest haft.
m i ałyby zapewnioną

pracę,

Kob.- et.,, n a drodze sam od z „. e I.n os- c-,

,';V J~·
0

nionych
wództwiekobiet.
łódzkim są Jednak na razie w
dosc m1•
zerne. Spośród ponad 2 tysięce kobiet zareje·
strowanych do szkolenia w terenowych piaZakończenie kursu sztuki ludpwej w Ośrodku Szkoleniowym LK
cówkach Ligi Kobiet, do końca bieżącego ~~ku zostanie przeszkolonych około 300. Ilosc.
Sala Domu Ludowego w Łowiczu przybrał::i wsi oprowadzały gości, pokazywały wykona-1 naści,
jak widzimy, znikoma. Dotxchc~as prowad~o- odświętny wygląd. Spełnia ona niecodzienną ne przez siebie prace i udz'.elały wyjaśnień.
Kurs. w Łowi:zu u~~ńczyło 28 uczestniczek,
ne kur6y szkoleniowe obeimuią tylko me- rolę, mieści się tu bowiem wystawa prac ko- Uczennice _ z których najmłodsza liczy
W
czasie trwania zaJęc były one skoszarowa·
18
wielkie 15-30-o5obowe zespoły kobiet. Było- biet, k011czących kurs sz,tuki ludowei w Ośrod· t
·
k I Li · K b' t
·
by rzeczą słuszną. ażeby dot.ychcza~owe ~elat, najstarsza 54, to kobiety które były bez ne w m ernae1e
przy sz o e g1 o ie . m1esz
tody, na jakich oparte jest. s~koleme. kobiet, ku Szkoleniowym Ligi Kobiet. Na ławach i żadnego zawodu , bez żadnych kwalifikacji ży- czące.i s'.ę na przedmieściu Łowicz.a, Blichu.
uległo rewizji.
Praktyika zyc1a codzienn.ego stołach rozłożono pięknie wykonane wyroby ciowych, nie dające sobie rady pariaski pro• Otrzymywały tu dobre utrzymanie i całkowl
wykazala, że ' częstokroć lk:ursy szkolą kobie-ty ze słomy. Są tu zwykłe słomianki, buty war- wincji miasteczkowej i wsi. w większości są cie były oderwane od troski zdobywania codla tych specjalności, które na. danym tere· townicze i kosze, są maty ogrodowe· i rolety to kobiety samotne lub pozostaja.ce dotychczas dziennego chleba. Dzięki temu mogły w sponie •nie znajdują zapotrzebowan:a, row~ocze· na okna. Są też precyz.yjnie plecione toreb- na łasce dalszej rodziny. Wszystkie są bezro- koju poświęcić się nauce. Szkolenie na kurśnie
zaniedbywane. bywa sz.kol.eme
dz_iała~h 1 ki spacerowe i plażowe, kapelusze damsk'.e
v,. botne, bo czyż można traktować J'ako daJ'ące U· sie sztuki ludowej miało raczej charakter prak
praktycznych, mających zyc1owe w pokrycie.
.
.
Kobiety, przygotowane do za"'.odu. pr.zez Ligę modnych fasonach, pantofle :anne l wykwmt- trz.ymanie, różne dorywcze zajęcie przy wiej- tyczny. Równocześnie ze szkoleniem odbywało
Kob•et, organizowane są w sp?ldz1elme pracy. ne s.pacerow~, paski do ~uk~en, .ozdobne pu- skim gospodarstwie. Jeszcze trzy mies'.ące te- się przygotowanie do zakładania warsztatów
N'estety, często <.;ię zdarza, 7'.e tworzące s1~ d~łk~ do robot ręcznych 1 wiele mnych przed mu ucz<0>nnice kursu z niepokojem patrzyły w pra<'y w ramach spółdzielczości. Ponadto wyspóldzielnie nie mogą otrzy~ac surow~a ?ądz mtotow powstałych ze słomy w kolorze natu- przyszłość. Kurs urządzony przez Ligę Kobiet kładane były przedmioty ogólne, jak „Nauka
t eż potrzebnych dla P'rodukC]1 war5 ztatow 1 na ralnym i barwioneJ' na 1·o'żne kolor·y.
·
'ł cze,n~J
<:
'"
· I czozasadniczo zmienił
ich szanse życiowe. Zdobyły o..Polsce
,.
. Ws
. po.
, ",Z asa d y Spo'łd Zie
rzędzi.
K ursan tk'1 w s t roJach
·
·
I nyc h swo1c
· h zawód - znalazly się na drodze do samodziel s c1 , „H1gie na 1 b ez,p1eczens t wo pracy " . a t a k •
Fakty przeszkolenia nadmiernej i.Jości ko·
reg1ona
że prowadzone byly tzw. „godziny wychowawcze" dla podniesienia ich poziomu kulturalHOBłETA
lllORSH.l1H
nego.
'

I

l
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Niezwykły

· kapitan statku ,,Mendelejew''
I

Do portu Gdyńskiego zai;vinql ostatni? marynarki. Mój młodszy brat poszedł w moje
Mów~ąc te 6iowa Anna bawi się olówkiem.
statek radziecki „Mendelejew". Z kapi- ślady i dziś jest .rów.n i eż m~rynarzem. U nas, co daje mi możność bacznego przyjrzenia się
tanem tego statku, Anną Sztetininq u- w Związku Radz1eck1m, kobieta ma te sama I jej rękom. Są to ręce silne, jak ręce pianistdało się
przeprowadzić rozmowę poi· prawa, co i m·ężczyzna. W chwili obecnej je· ki. Są utrzymane nadzwyczaj starannie.
Paskie.mu dziennikarzowi.
nna Iwanowna Szitetinina, urodzona w ro·
ku 1908 we Władywostoku pływa na mo·
rzach od 23 lat, a od 13 pełni obowiązki ~a
pitana. Okazuje się •. że z.na. doskonale ~dansk
i inne porty polskie, gdyz będąc k~p1tane~
innego statku, s-s Askold, ktlka'krotme zaw1·
jała do Polski.
Jest to mloda kobieta, o miłym uśmiechu,
dużych, głęboko osadzonych ocza~h.
Długie
włosy Uipięte z tyłu głowy, osłomęte są sia-.

A

teczką.

-

Towarzyszu kapitanie - zapytuję -skąd
wam do głowy wybrać sobie taki za·

przyszło

stem, co prawda, jedyną kobietą-kapitanem,
ale. na w.ielu !nnych .statkach . radzieckie~ plywaią kobiety jCl!ko oflcerow;e i członkowie zalogi.
- .Czy służba na morzu nie jest zbyt cięż·
ka dla n iewiast?
- Zapewne, łatwa nie jest, ale, jeśli ko·
biety nie ustę,pują męż.czyznom jako lotnicy,
lekarze, górnicy, a pracę kh w ty.eh dziedzi·
nach uważasię za normalną, dlaczego kobietamarynarz ma być czymś nadzwyczajnym?! A
wasza rodaczka Maria Curie-Skłodowska, czy
nłe ciężko pracowala, zanim doszła do od·
krycia radl)?!

I

znokcie błyszczą przezroczystym lakierem. ·
_ A jak to było w czasie wojny? - za,py·
tuję.

W uroczystości z.'łkończenia kur~u udzial
przedstawiciele władz m:ejskich z ob.
burmistrzem na czele, starosta łowicki ob. Mi·
Janowski, prezes Zarządu Spółdz;ielni Sztuki i
Przemysłu Ludowego ob. Pieniążek, przedstaw'.ciele Centrali Spółdzielni Pracy, delegacje
związków zawodowych i partyj politycznych
i Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet. Wojewódz.
ki Zar:i.ąd Ligi Kobiet reprezentowały: przewodnicz,ą ca Zarządu Irena Duniakowa i kierown'.k Wojewódzkiego Wydziału Szkoleniowego - Irena Torbeczko.
wzięli

.
Na v:oime, Jak na. woime - p!ywa~am
w konwoiach'. odbywając. no:~alną słuzbę.
Cały n~sz !Ilar~d walczył, .wu1c '. Ja du=a ies~em, ze do_łozyłam SWO)ą ce~te~ikę. do.. zwy:
Kończące kurs w słowach prostych wypowie
~, ęstwa. Mu-,,.zę wam pow1edz1~c. ze 1 mo/ mąz
.iest marynarzem. Pływa na mnych sta .kach, działy swoją wdzięczność dla tych, którzy im
ale urlopy spę::lzamy razem.
umożliwili zdobycie zawodu, a co za tym idzie,
Anna Iwanowna ma jeszcze dużo s.praw do stworzenie im w najbliższym czasie samodziel
załatwienia, dzi ękuję w i ęc za rozmowę i ży· nych warunków mater'.alnych.
czę wywiezien ia miłych wspomni eń z Polski.
Uroczysto.\ć zakończyła się występami artystycznymi w wykonaniu uczes.tniczek kursu.
-

wód?
Podziękowanf
Anna Iwanowna zastanawia się chwilę i od·
Opuściliśmy Łowicz z przeświadczeniem, te
Koło Ligi Kob iet i Referat Kobiecy Pracow· 1 czone hyly troskliwą op i eką , oraz miały po·
powiada:
pcwstające kursy zawodowe dla kobiet dają
- Kocham morze. U.rodziłam się nad brze· ników Sądowych i Prokuratorskich w Łodz :t moc lekarską i dobre wyiywienie.
im nie ma.ły awans życiowy: wykuwają drogę
giem morskim i choć ojciec i cala ~oja ro· dziękuje RTPD za umieszczen ie 10-ga dzieci
dzina .należała do gatunku szczurow lądo· w Karpaczu.
P.rz.ewodnicząca Koła Ligi Kobie) do samodzieln~ ... i
Dz!ieciom naszvm nrzvbvło na wadze, <>to·
wych, to iednak ia oo61anowiła.m wstćliP!ić do
S. Boroniowa

e

I

...

KronikaTomaszowa·Budowa

mieszkań

dla lu zi pracy

ruszy wreszcie z miejsca w Tomaszowie

·

Sobota,

KOMU \\'IKSZUJEMY
2 października 1948 r.

Dziś: Aniołów

Walka z analfabetyzlllent

St.

WAŻNIEJSZE

TELEFONY

- 51
Milicja Obywatelska - 47
Dworzec Kolejowy - 4
Komitet PPR - 46
Komitet PPS - 166
Straż Pożarna

ADRE.5 REDAKCJI R. S W. „Prasa'', P!ac
1 - 3, tel 2~0, g'Jdziny przyjęć

Kościuszki

OC 10 -

12.

Robotnicy PZPW Nr 27
~vitają uchwały

sierpniowego plenum KC PPR

Na ostatnim zebraniu

członków

PPR

w Pal1shvowych Zakładach Przemysłu

Wełnianego

Nr 27 w Tomaszowie szeroko omawiano ostatnie uchwały s:erp
niowego Plenum KC PPR. Specjalnie
ożyw·oną dyskusję wywołał referat tow
Serdiukowa o sytuacji gospodarczej na
wsi.
J'o. dyskusji uchwalpno rez9Jucjęi w
ktoreJ wszyscy zebram wyrazili ca kowitą solidarność z uchwałami sierpnic
wego Pl enum KC PPR.

-ty

Sprawa walki z analfabetyzmem do
tej pory nie była w naszym mieście
traktowana z należną jej uwagą, sporadyczne kursy a w poszczególnych fabrykach nawet w małym stopniu nie
wszystkich analfabetów
obejmowały
miasta. Cała akcja miała jeden mankament: była ujęta w zbyt wąskie ramy,
prowadzona
brakowało jej rozmachu,
była bezplanowo, wobec czeg0 nie morezultagła przynieść zadowalających
tów.
Ostatnio na zebraniu przedstawicieli
Ią.spektoratu Szkolnego w Tomaszowie,
oraz członków Miejskiej Komisji Oświa
towej, nakreślono szeroki plan kursów
dla analfabetów. A więc przede wszy
stkim w ciągu października zostanie
przeprowadzony w Tomaszowie powszechny spis analfabetów. Spis ten
dokonany będzie między innymi z pomocą dozorców domowych.
By nadać całej akcji naprawdę masowy charakter zostaną zorganizowane
. . .
.
'
. .
\
w m1eśc1e 23 punkty nauki czytania I pt
sania. W powiecie brzezińskim powsta-

53 punkty. Poszczególne punkty są
wytypowane. Sił nauczycielskich
dostarczy w pierwszym rzędzie Liceum
Pedagogiczne w Tomaszowie. Uczniowie tego liceum przejdą jednak wpierw
specjalny kurs przygotowawczy.
Kursy rozpoczną się 1 listopada br. l
trwać będą do 30 września 1949 roku.
Lekcje odbywać się będą 4 razy w tygodniu p 0 3 godziny w godzinach, które sobie wybiorą sami kursanci.
Oczywiście powodzenie całej akcji
jest uzależnione od prawidłowego i peł
nego spisu analfabetów w mieście oraz
od zapewnienia soble funduszów na systematyczne prowadzenie zaplanowanych kursów.
.Tak nas informują w Inspektoracie
Szkolnym w Tomaszowie, konieczne
fundusze znajdą się. Część kosztów
pokryje Powiatowy Komitet do Walki
z Analfabetyzmem. Spodziewane są
również dotacje ze Zw. Zaw. i Samolllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll
rządu Terytorialnego. Pewne subwencje udzieli Ministerstwo Oświaty. Cała
akcja pochłonie milion trzysta tysięcy
złotych.
KRADZIEŻ ROWERU
rowerów w mieście powKradzieże
tarzają się ostatnio coraz częściej. Ostatnio skradziono rower męski ob.
Nr ramy
Bronisławowi.
Wolakowi
23004.
ną

już

Kronika milicyjna

twa pracy
pw wspóJzawodnic
Fabryce Sztucznego Jedwabiu

Zakończony został X-ty etap współza\•.rodnictwa -indywic!ualnego w Państwowej Fabryce Sztucznego Jedwabiu
Nr. 1 w Tomaszowie. W wyścigu indywidualnym brali udział robotnicy
produkcyjoddziałów
następujących
nych: artex - prządki na obrączniakach. manipulacja szpule - tarczowe,
manipulacja - kanetki, krepa - na·
wijarki, przędzalnia - wielowarsztatowa, oraz oddział tkalni.
Na oddziale artex - prządki na
obrączniakach I-sze miejsce zajęła Żeń
ca Marianna 179 proc. normy - 26 dni
pracy, II-gie miejsce Witkowska Zofia
- 163 proc. normy - 26 dni pracy,
lll-cie miejsce Stępień Anna, wyrabia·
jąc 146 proc. normy przy 26 dniach
pracy.
Na oddziale manipulacji szpule tarczowe - I-sze miejsce zdobyła Rybak
l\faria 175 proc. normy - 26 dni pracy,
II-gie miejsce Czerwińska Maria 169
proc. normy - 26 dni pracy, lll·cie
miejsce Milewska Anna 160 proc. normy - 26 dni pracy.
Na oddziale manipulacja - kanetki
1 yścig wygrała Śvvidarczyk Julia, wy-

rabiając 191 proc. normy przy 26-ciu
dniach pracy, II-gie miejsce zajęła
Mróczkówna Leokadia, osiągając również 191 proc. normy w 26 dni pracy,
lll-cie miejsce Czechowicz - 190 proc.
normy 26 dni pracy.
nawijarki
Na oddziale krepa triumfowała Wójc 1ak Maria, zajmując
I-sze miejsce przy 179 proc. normy 26
dni pracy, II-gie mi~jsce Cukier Katarzyna - 178 proc. normy - 26 dni pra
cy, 111-cie miejsce Andrzejewska Jadwi

I

\

drobne

BYŁA

PRZĘDZA

ga 171 proc. normy - 26 dni pracy.
Na oddziale przędzalni wśród wielowarsztatowców I-sze miejsce zajął Balicki Witold, II-gie miejsce Maciejak
Wacław. lll-cie miejsce Nowak Jan.
Na tkalni I·sze miejsce zajął Krawczyk Zachariusz 162 proc. normy - 26
dni pracy, na 11-gie miejsce wysunęła
s!ę Rybak Janina wyrabiając 165 proc.
normy - 26 dni pracy, lll-cie miejsce
wyrabiając
zdobyła Milczarek Janina
154 proc. normy - 26 dni pracy.

*

*

W PACZKACH
Przy zatrzymanym przez funkciona
riuszy MO Jakubowskim Michale z Wo
li Niedźwiedziej, znaleziono dwie pacz
ki przędzy wełnianej. Przedza ta poZłodzieja osachodziła z kradzieży.
dzono w areszcie do dyspozycji prokuratora.

!tiJbuna~
K

P.OLIT.!C:ZNO - !!_P ,Ot.ECZN

Pokaz ogrodniczo -warzywniczy w lodzi

Wielkie ośrodki miejskie, jako rynki kowanycn warzyw, dostosowanie ich
zbytu płodów rolnych a w szczególno- do potrzE:b konsumenta jest zadaniem,
ści warzyw i owoców, wywierają zaw- które nie da się wykonać w ciągu jedne
sze duży wpływ na kształtowanie się go sezonu uprawowego i wymaga spe
produkcji warzywniczo-ogrodniczej w cjalnej pracy i dużej znajomości facho
re.1·onie podmie1·skim: produkcJ·a ro' ż- we1·· teno
· · Zrzesze" dzi'ału produkc1·1·
Zwiąnych gatunków warzyw jest szczc-p:ól- nie Ogrodnicze Wo1'ewódzkie"o
· związana pod względem ilo- zku Samopomocy Chłopskiej "w Łodzi
· si1me
me
ściowym i jakościowym z wymaga.'lia- prowadzi wobec tego energiczną akcję
mi rynku. Warzywnicza produkcja uświadamiającą i propagandową wśród
podmiejska pokrywa znaczną częś~ za producentów warzyw i owoców.
zadaniem tej akcji
Bezpośrednim
potrzebowania Ł-0dzi na ziemniaki
wczesne, kapust~ wczesną i późną, bu jest udostępnienie producentom najraki ćwikłowe, pomidory, marchew. sałatę, groszek cukrowy itd. Sady pod- nowszych wiadomości i zdobyczy nauki
rr,ieiskie mogą dostarczać najlepsze, w zakresie produkcji sprzętu i przenajdelikatniejsze owoce i jagody, ~. do chowania warzyw i owoców. W tym
godna komunikacj~ powoduje! że. to- celu w dniacn 2 a, i 4-go października
d
. 0• d .
POTRZEBNA maszynistka, Kancelaria war dostarczany Jest w stanie meu· b z.
kr. ueszem~ gro_ mcze u~~kza ;~notarialna, Tomaszów Maz, Al. Wojska szkodzonym ,;prosto z drzewa".
1
O ile w pierwszym okresie powo-, az.,~arzyw o~o~ow w ogr~ u " :2. Zgłoszenia: osobiste między 13 - 15.
153_k jennym zwracano uwagę głównie na voll ul. Daszynsk1ego l, gdzie będzie
--------~--~-- --- zabezpieczenie odpowiedniej ilości wa- my tnieli możność zapoznać się z pro·
SKRADZIONO dowód osobisty na na· rzyw i owoców, to obecnie Vf miar~ clukcją warzywniczo-ogrodniczą rejonu
zwisko Magdziarz Bakseda, Tomaszów wzr~s~u ~obrobytu, mas robotniczych. 1 łódzkiego. Jednocześnie pokazane bę. ' ·
. .
154k stab1hzac]1 wi:.runkow pracy - kładzie
Mazowiecki, Warszawska 100
się nacisk na podniesienie jakości pro dą środki 1 przyrządy do zapob1egama
ZGUBIONO kartę rejestracyjną RKU dukcji. Robotnik c:hce mieć nie tylko i tępienia szkodników i chorób na wa·
- Kielce, Wojciechowski Wincenty, dostateczną ilość ziemniaków na zimę, rzywach i owocach Pokazane również
155k ale chce, aby to ~yły ziemnia~i dobre, będą drzewka 0 0·cowe sadzonki krze
Ciebłowice gm. Białobrzegi.
.
'
w
-----=--- ----.--=---.----- smaczne, dobrze się przechowuJące, ka , .
ZGU~IONO kartę reJestracyJną R~U pusta, ogórki muszą również jako· wow _Jagodowych oraz prawie wszy·
- Kielce Nr 1594-II na_ nazw. Ghsz· 1ściowo odpowiadać swemu przezna- stkie gatunki i odmiany warzyw i owo
ców produkowanych na terenacli Wiel
.
.
czyński Wacław, Tomaszow Maz. Wła· czeniu.
Jednak podniesienie jakości produ- kiej Łodzi i powiatu łódzkiego.
156k
dysławska 14.

Ogłoszenia

tym uzyska się 33 izb mieszkalnych.
Oficynka, która zostanie przy tym bio
ku również wyremontowana, da dodatkowo 6 izb mieszkalnych.
Przy ul. Wł~dysława i 7 rozpoczę.to
ostatniej niedzieli również prace przy
Cały obzakładaniu nowego dachu.
iE:kt będzie również wyremontowany
w tym roku, uzvska się 12 nowych
izb miezkalnych. Na Cekanowie zostajuż pod dabędące
ną w-ykończone,
chem dwa budynki. Pewn~ trudność
stanowi tutaj zwrezienie odpowiedniej
Niemniej i te bloki
ilości materiału.
zostaną wykończone w tym roku, dzię
ki czemu miastu przybędzie dalsze 15
izb mieszkalnych.
Tomaszów uzyska w
więc
Ogółem
tym roku 76 nowych izb mieszkalnych
co pozwoli na pewne choćby złago
dzenie „głodu mieszkaniowego" odczu
wanego zwłaszcza przez świat pracy.
Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego przedłożył już w sprawie remoatów odpowiedni materiał Komisji.
Nadzwyczajnej, która rozplanuje naj·
bardzie.i oszczędne i racjonalne zuży
cie przyznanych miastu 20 milionów
Pod uwagę brany jest również pozł.
tężny objekt po dawnej fabryce Szuka
przy ul. Antoniego 38. Ten olbrzymi
budynek jest już całkowicie pod da·
chem. Stosunkowo niewielkim kosztem można będzie go wykończyć wewnątrz, co dało by kilkadziesiąt izb
mieszkalnych. Podobny budynek stoi
przy Al. Wojska Polskiego 32.
Listę dalszych 0bjektów, które się
będzie remontować jeszcze w tym ro
ku ustali Komisja Nadzwyczajna.

bloków
szeregu
przyznaniu miastu z Rady• dzinom robotniczym
Dzięki
' Państwa 20-tu milionów złotych nad· I mieszkalnych, które - stosunkowo nie
zwyczajnych subwencji, sprawa budow wielkim wkładem pieniężnym - można
nictwa mieszkaniowego weszła w To- odremontować.
Jak nas informują w Wydziale Tech
maszowie na realne tory. Do niedawna
jeszcze „głowiono" się nad zdobyciem riicznym Zarządu Miejskiego, bloki
funduszów na zabezpieczenie walących mieszkalne przy ul. Krzyżowej 16-13
zawaleniem domów zostaną odbudowane jeszcze w tym ro
się i zagrożonych
robotniczych. Dziś kwestia ta została ku. Jest to dość duży objekt, nrzy
uzyskane fun którym już rozpoczęto wstępne prace
całkowicie rozwiązana dusze pozwolą na oddanie do' użytku ro- nad zabezpieczeniem dachu. W bloku

Niewątpliwie szerokie rzesze Łodzian
skorzystają z okazji zapoznania sit: z
tym ciekawym i ważnym działem pro·

dukcji.
Organizacja po"Kazu spoczywa w rękach naj:pt.szych .naszych fachowc6w. . .
"waran CJ~, ze i m·· ."O da1e
o«rodnik{;
· ."
"
1
rlzo pozyteczna 1 celowa
preza t~
zadowoli z .interesowanych produren·
tów jak również przyniesie duże k()rzy
F.B.
ści konsumentom miejskim.

I

Komunika
• We wtorek tj. 5 października br.
punktualnie o godz. 14-ej w świetlicy
KW PPR, Łódź, Piotrkowska 55 odbĘ·
dzie się narada aktywu PPR i PPS
przemysłu metalowego i elektrotechnicznego znajdującego się wyłącznie na
terenie woj. łódzkiego.
,Na naradę poświt::coną współzawod
nictwu pracy obowiązkowo stawić sic;
winni członkowie obydwu partii zajmu·

jący stanowiska dyrektorów technicz·
riycłi i przewodniczącycn rad zakłada
wych, oraz sekretarze kół lub Komite
tów Fabrycznych. PPR • PPS.
1

W.K. PPS
Wydz. Ekonomiczny

K.W. PPR
Wydz. Ekonomiczr.y

\Vyd10wca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Ko mitet Redakcyjny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkc.wska 86. Telefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21. Red. nocna 172-31.
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do" z udziałem Ireny GR"lWIŃSKIEJ i Karola ADWENTOWICZA.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
. Dla uczczen;a 5-te~ •r ocznicy zwycięskiej drużynowej mężczyzn i kobiet. Drużyny mę, 3.000 m.
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. „Dobrze
Ponadto mężczyźni w wieku 21 - 3-0 lat
bit:wy P?d Lenino, p1e:wszej bitwy, stoczo skie składać się będą z 4-ch -5 zawodni·
skrojony frak:'.
8-10 zawodników Sttartować mogą w k<.mkurencji indywiduali
DOMU ZOŁNIERZA neJ .ramię .przy ram1emu przez Armię Pol· ków na wsiach)
TEATR KAMERALNY
I ską 1 Radziecką, w ich marszu o wyzwolenie (w miasitach). Drużyny żeńsk:e licz~-ć będą I nej , z tym, że nie biorą oni udziału w konul. Daszyńskiego 34
młodzież po 5 zawodniczek. Poszczególne drużyny kurencji drużynowej.
Dziś i cc;dziennie nunktualnie o godz. I Polski i zn:szczenie _hitleryz~u,
W marszia.ch dn1żynowych o zwycięstwie
19.15 sztuka C. de Peyert-Chapuis ,NIE· li polska stan:e do wspołzawo.dn1ctwa Vf mas'J startować będą w grupach, zależnie od wie
decyduje przybycie pierwszych 4-ch zawod
~ych marszach, dokumentuJąC zdrowie, tę· ku.
.. J
.
PIC"
BOSZCZYK p
a) mł'Jdz1eż mę5ka 14-16 lat na dystan· nlków, w zwartym szyku, przy drużynach,
i braterstwo z Narodami
fizyczną
a~us.za i zyznę
~ rez_ysern
.
an
.
złożonych z 5 osób oraz pierwszych 8-miu
sie 5.000 m.
Warneckiego. l'.dz1ał biorą. Hanna B1ehc-1 Zw:ązku Radz ieckiego.
. W dniu 17 paździe:nika odbędą się w ca: . b) młodzież męska 16--21 lat na dystan· p:zy drużynach, zł~żo-nych z 10 zawodni·
ka, Krystyna Ciechomska, Halina G:usz
kow (drużyny męskie.).
kówna, Czesław Guzek, Irena Horecka, ~ym kraiu marsze, ktore będą trzecią z kolei s1e 10.000 m.
Drużyny winny przybyć na metę w zwar
Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń i Kon- li 11mprezą w m>Qsowej akc!i ~Y:chowan;a fi· c) mężczyźni 21 - 30 lat na dysitansie
tym zespole - dwójkami, przy czym odlezycznego. Marsze będą rowmez przeglądem 10.000 m.
aianty Pągowski.
dwójką
. d) m~ż=yźni powyżej 30 lat na dystan- g~ość m:ędzy pi:rwszą a ostatnią
d?ity.ch~zaso~ych 'J>iągnięć. w kier~~ku pod
I>ekoracje Stanisł!lwa Cegielskiego.
me powinna byc większa, jak 10 m.
s:e 5.000 :U:
Kasa czynna od 11-e. do 13- . . d 15 mes1ema tęzyzny f zyczneJ i:iłodziezy: .
~SZY_SCY ucze~tni~y . ma~s:ów, którzy wys.t~rty ma~szów odbędą. SI~ w m1eJSc~~ e) młodz1ez żeńska 16--19 lat na dystansie
· •
eJ 1 0
J
_ .
tel.
123 02
kazą &1ę odpow1edmm1 minimami otrzymają
woscrnch. związanych z historią walk Arm11 3.000 m.
do lat 30-1tu na dystansie znaczek pam:ątkowy GUKF. Minima dla p'J
f) kobiety
i Polskiej z najeźdźcą hitle·
Radz-~ckiej
Teatr Komedii l\'.Iuzyczne.i •• LUTNIA"
szczególnych kategorii wieku są nast~pu·
5.000 m.
rowsk1m.
Piotr!rnwska 243
g) kobjety powyżej 30 lat na dystansie jące:
Marsze rozegrane Z'J5taną w konkurencji
Ostatnie dni! Wesołej operetki z I\lUZyką
J. Gilberta „Cnotliwa Zuzanna". W -roli
„ZUZANNY" wystąpi J. K.e nda. Chór Balet - Orkiestra. Zniżki dla świata praf!!'J' - waine.
c> dla mężc:zyzn do 30 lat na .10 km
m1ędzypanstwowy
Teatr „OSA" (sala zimowa) Zaehodnia f3
. .
Eńsiki Związek Piłki Nożnej przy5łał depe· AuLs Rytkoenen, Jorma Saarinen, Jorma Vai· 1 godz. 20 ~m.
tel. 140-09
d) dla. męzczyzn powyzeJ lat 30 na 5 km
szę do PZPN, w której podaje skład Finlandii hela, Kolevi Lehtovirta. Rezerwowi: Laakso·
- 40 min.
Codziennie o godz. 19.30, w niedzielę na mecz z Polską. Mecz ten, jak wiadomo„ od· nen, Johansson, Bogomoloff i Mehto.
e) dla młod~i ezy żeńskiej d'J lat 18 na
Jest to najlepszy skład Finów, jaki mogli
o godz. 16 i 19.30 „ROZKOSZNA DZIEW- będzie się 17 pażdziernika w Wa.rsz.awie'.
Skład Finów przedstaw:a się .następująco: oni obecnie zmontować. W drużynie tej jest 3 km - 28 min.
CZYNA". Ostatnie dni. Swiat pracy otrzyf) dla kobiet do lat 30 na 5 km - 46 min.
muJe 50 proc. zniżki. W przygotowa1iiu bramkarz: Ture Samola. Obrona: Kurt Ma.rtin, tylko czterech zawodników, iktórzy brali u·
g) dla kobiet powyżej lat 30 na 3 km znakomita komedia muzyczna · R. Stolza Stig Myntii. Pcmoc: Ueikko Asikainen, Tapio dział w zeszłorocznym spotkaniu .Polska 30 min.
„Daruj mi jedno spojrzenie" (Pepin~a) z Pylkkenen, Mauti·tz Schick. Atak: Helge Svahn, Finlandia.
Zofią. Jamr.v w roli głównej.
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Kukiełek R. T. P. n. ul NawrQt 2'7 Sport

daje widowisko „Pinokio"

według

, 10-tej. Prosimy o wcześniejsze
·
biletów.
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.
W_ ruedz1el~.. 3 ~~· ~ ~odz. 12 '': połudme
w. ~1lh armon11 ?-.:he,.isk1~J w Łodzi. NarutoPo.r~ek Svmfo~eza O, .oo.h~"'I" 8'te
niczny? · pos;vięcony całkoww1e _utworom
.,_Chopina połnocv". ~::::dwa.i:-d~ Griega. Sohst!z:ą k~ncert!l będzie wy~1tna pianistka
Mana \\lłkomll'ska. Dyrygu)e Włodzimierz
Ormicki_.. Ceny mieisc zniżone. K:isa J?lha.rmonn czynna od 10 ~o 13, zas w niecl7•P1e od 10 do ro,.,.,riczęc1a koncertu.
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Nadbałtyckich

MOSKWA (obsł. wł.). - W Rydze roz.po· kiej walce finałowe spotkanie z „Domem Ofi· sokogórskiego alpin:ści gruzmscy dokonali
masowego wejścia na szczyt Kazbegu (w gó·
częla się pierwsza Spartakiada radzieckich Re cerów" z Leningradu.
publik nadbałtyckich. W zawodach biefle u- j Jak wiadomo, sekcja piŁki siatkowej Ra· rach kaukazk,ich), wysokości 5.043 m nad po·
dział ponad 500 czołowych sportowców Esto· j dzieckiego Komitetu Kultury Fizycznej zosta· ziomem morza. Ponad 500 uczestników wypra·
nii, Litwy i Łotwy. W życiu sportowym zw;ąz la ostatnio przyjęta do Międzynarodowej Fe· wy osiągnęło górę Kazbeg dwoma trasami.
W 7 godzin od rozpoczęcia marszu obie grupy
ku Radzieckiego przedstawiciele ~epublik nad i;leracji Pliki Ręcznej.
spotkały się na szczycie, gdzie na pamiątkę
***
.
bałlvckich bicrą żywy udział i .poszczycić się•
W rocznicę 25-lecia radzieokiego sportu wy• zatknięto czerwonv sztandar.
mogą doskonałymi wynikami w wielu dy1Scy1 -------------------....;.-------------------plinach sportowych.
ł
Jak wiadomo, Estończyk Heino Lipp jes\
ę
czołowym lekikoalletą ZSRR, a osiągnięty o·
statnio doskonały wynik - 7.780 pkt. w 10·
soółdzielców i
b?j':1 stawi~ go . w szeregu czołowy~h zawod-1
.
rukow na sw;ec:e w teJ konkurenC]J.
W_ Łodzi odbędą się .~awo~y P.ilki ręc~nej I YMCA o nast~puj~cym l?r~gramie:
W kąlarstwie reprezentanci Rygi _ Dżar·
cans, Lassi i Matwiejew zdobyli· w tym roku kraJOWYC~ r.eprezent~CQl ZJWHfzkow koleJa· r godz. 9,30 s~a,tk~wka zenska,
godz. 10.15 siatk?wka ~~ska,
. .
.
.
tyt1,1•y mistrzów Związku Rac4i&kiego, a w rzy 1 społd_zielców.
!l'-kk1ej atletyce m'strz3m ZSRR w tró jskcku I w. Helenowie zaw<J_dY &zczyp ·or:maka ze~1- godz. 11 ta koszykow~a zenska,
godz. 11.45 koszykowka męska,
sinego o godz. 16-eJ i szczyp10rniaka męskie
został również Łotysz Rausberg.
. Z~ względu na ud~iał czołowych ~wod.
.
Obecna Spartakiada w Rydze stała się wiei· go o godz .. 17-tej.
spotkania z.a·
niedzielę fi:atomiast dnia 3-go pań· mko:V :V ~bu . druzY.nach,
kim świętem &portowców radzieckich republik
nadbałtyckich, a zainteresowanie zawodami i dz1ernika spotkania odbywać się będą w sali pow1adaJą się ciekawie.
liczny udział zawodników świadczą o popular·
ności i · masowości sportu na tych terenach.
Z ciekawszych wyników, osiągniętych w
zmontuje jedynastkę
boisko Helenów, godz.
PIŁKA RĘCZNA:
pierwszym dniu mistrzostw na uwagę ;zasłu·
WAR.SZA WA {obsl wł). Kapitan Związko·
guje czas Estończyka Vjetyusme w biegu na 16-ta zawody krajowych reprezentacji kole·
800 m - 1:58,2 min. oraz czas Estonki laazik jarzy i spółdzielców: szczypiorniak żeński wy PZPN powołał na obóz przed meczem
Polska - Rumunia (10 października w Cho·
w biegu na 100 m - 12,1 sek.
i szczypiorniak r:nęsk1. W sali YMCA na nowie) następujących piłkarzy:
* **
Bramkarze: Skromny (Legia), Jurowicz
Tegoroczne rozgrywki mistrzowskie w siat- odbud'Jwę stolicy grają zespoły reprezenkówce drużyn 'i.eńsl<;ch i męsk:ch stały pod tacji Łodzi i Międzyszkolnych klubów spor· (Wisła).
Obrońcy: Janduda (AKS), Barwiński {Tarznakiem wybijania się na czoło młodych i ma rtowych. Godz. 18 la siatakówka żeńska,
!o znanych zespołów z odległych krańców godz. 19-ta siatkówka męska, godz. 20-ta n'Jvia), Gędłek {Cracovia); pomocnicy: Su~
czyk (Ruch), Gajdzik (AKS), Tarka (ZZK Związku Radzieckiego. Młode drużyny z okrę·
Poznań), Parf}an (Cracovia).
gów Taszkentu, Mołdaw!i czy Turkmenii oka- koszykówka męska ..
LEKKOATLETYKA: stadi0n ł.KSU, godz.
Napastnicy: Przecherka (Ruch), Cieślik
załv 6ię groźnymi dla czołowych zespołów,
kobiecy
trójbój
oraz
juniorów
zaw'Jdy
16-ta
Kubicki {Ruch), Alszer {Rilch), Spo·
(Ruch),
teretych
na
się
rozwinął
ten
l>port
mimo, że
dziesięciobój męski. .
dzieja (AKS), Gracz (Wisła), Kohut (Wisła).
mich stosunkowo niedawno.
tytuł mistrzowski
Wśród drużyn żeńskich
zdobył moskiewski zespół „Lokomotiv" przed
Łodzi
Skład
„Spartakiem" z Leningradu. Trzecie miejsce
20 32 56:22
1. Cracovia
na mecz z Poznaniem i Brotislavq
zajął zeszłoroczny mistrz - „Dynamo" z Mo·
20 Z8 69:26
2. Wisła
skwy.
20 28 62:27
Kapitan sportowy ŁOZPN ustalil &klad 3. Ruch
Wśród zesipolów męsl<ich drużyna „Dyna·
20 26 4-1 :31
na mecz z Poznaniem 4. AKS
mo" (Moskwa) z trudem obroniła tytuł mistrza reprezentacji Łodzi
5. Legia
20 22 44·37
puchar Kałuży, który -')dbędzie się w naj
Związku Radzieckiego, wygrywając po cięż· 0
20 20 37;37
6. ZZK
bliższą niedzielę w Poznaniu. Piłkarze Łodzi
20 19 39:43
w tym samym składzie udadzą się do Cze- 7. Warta
8. ŁKS
20 18 49:50
się
spotkają
chosł'Jwacji, gdzie 10 paźdz.
19 17 'H:39
z reprezentacją Bratisławy, a 12 październi 9. Polonia n~l)
20 16 39:51)
ka z reprezentacją Brna. Bramkarze: Kol,llar 10. Rymer
19 15 29:43
obrońcy: Wł'Jdarczyk, Łuć, 11. Garbarnia
(Szczurzyński),
BRUKSELA (obsł. wł.). W ramach mię
20 15 33:46
pomoc: Szaliński, Urban, Miller (Pietrzak), 112. Polonia (B)
lekkoatletycznych,
zis.wadów
dzynarodowych
20 14 JG:41
Baran,. Koczewski, Łącz, 13. Tarnovia
Hogendorf,
at.c>.k:
oUm
rozegranych w Brukseli, ZWYcięzca
8 22:82
20
14. Widzew
Cichocki).
(Janeczek,
Patkolo
pijs\{i w biegu na 5.000 m. Belg Gasiton
Reiff ustanowił Mwy· rekord świata w bie~-----------------------gu na 2.000 m, przebywając dystam, w ·cza·
sie 5:07,0 min. Re'ff poprawił dotychczaso12.04 Dziennik. 12.09 Muzyka. 12.25 z:yskanych". 18.05 Ko,1c„~rt Krakowskiej. Orwy rekord Szweda Gundar Haegga o 4,8
skrzypcowe. 12.45 „Obliczajmy za- kielłtry P. R. 18.40 (L) „Antena na bak:er"
Utwory
sek. Na drugim miejscu przybył Francuz
pasy pasz na zimę". 13.00 Muzyka obiado- - „Uwodziciel''. 19.00 (Ł) ,,O czym dzisiaj
Hansenne w czasie 5:23,4 min.
wa. 13.45 .. PIOTR CZAJKOWSKI". 14.30 mówi Łódź ' ' . 19.~.0 (L) :Muz„ka lekka z
14.35 (L) Kwa- z płyt. 19.30 „Emancypantki". 19.45 „U na(Ł) Z dl'.lisiejszej pmsy.
(płyty). szych pi:zyjaciół". 20.10 .,Dwudziesty \'Viedrans melodii siraussowskich
c. no- czór Mickiewiczowski". 20.40 Muzyka na
d.
czarną wodą" „Nad
(Ł)
14.50
W sali YMCA odbyły się zawody piłki
wieści dla młodzieży. 15.05 (L) Komuniri:R· dwa fortepiany. 20.58 Komunikat met-:!Or::iręcznej. We wszystkich spotkaniach r.wy- ty. 15.10 (Ł) Imp-rowizacje fortepianowe w logiczny. 21.00 Dziennik. 22.00 Muz:vka t&·
cięstwo uzyskali gospodan:e i tak w siat- wyk. Fr: Leszćzy:fu:ikiej. 15.30 Słuchowisko neema. 22.45 (L) Koncert życzeń (cz. I) .
kówce żeńskiej ze Zrywem 2 :O, w siatków dla dzieoi. 16.00 Dziennik. 16.30 Pieśni Ce· 22.58 (L) Omówienie programu lok. n'a iuce męskiej z AZS-em 2 :1 i w koszykówce cile Chaminade. 16._45 „Przy sobocie po r;:i- tro. 23.00 Ostatnie Wiadomości. 23.10 Mubocie". ]8.00 ..Mówi Wvstawa Zi„m Od- zyka taneczna. 23.20 Program na jutro.
"meskiei ze Zjednoczon.vmi 43 :34.
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ADRIA - „Lekkomyślna siostra"
godz. 18, 20.30 w niedzielP. 1fi.30
film dozwolonv dla młodzieży
BAŁTYK - „Gilda"
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
tj]!,· 1'.·cc0·nvnlonv dla młodzieży.
BAJKA - •. Zielone lata"
.r-:-odz. 17.30, 20; w niedz. 15
film dla młodzieży dozwolony
GDYNIA - „Program aktualności kraj.
i za~i:-. nr 32"
godz. 11, 12. 13. 16. 17. 18. 19, 20, 21.
HEL (dla młodzieży) _ „:Młodość Tomasza Edisona"
_godz. 16, 18, 20; w niedz. 16
film dla młodzieży dozwolony
MUZA - ,,Siostra lokaja"
godz. 18, 20 w niedz. 16
film dla młodzfoży dozwolony
POLONIA·- „Noc w Casablance"
godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30
tllm dozw9lony dla mlodzieży
PRZPDWIOśNIE _ „Nauczycielka ba\.Vi
·
się"
ood~ 18. 20 w niedz. 16
film dozwolony dla młodzi&ży od lat 16.
ROBOTNIK - .,Aleksander Matrosow"
'godz. 16.30, ·18.30, 20.30 w niedz. 14.30.
film dla młnd:i:ieży dozwolony.
ROM.\ ~- „Wakacje"
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30.
film dozwolonv dla młof.lzieżv orl 'l.t 1'3.
REKORD - „Okoliczności łagodzące''
godz. 18.30, 20.30: w niedz. 16.30.
film dozwolon:v dla młodzieży od lat 10.
STYLOWY - ,.Tajemnica wywiadu"
godz. 16.30, 18.30. 20,30. w niedz. 14.30.
filr:i r1iedozwolony dla młodzieży.
SWIT - „Podejrzenie"
.
g-odz. 18. 20 w niP.dz. 16.
film dozwolony dla młodzieży od lat 18.
TATRY - nieczynne
„Wesoły Pensjonat"
TĘ:CZA godz. 16, 18.30, 21.00, w niedz. 13.30
WISLA - „Decyzja prof. Mila.sa"
godz. 17. 19, 21; w niedz. 15
film dla młodzieży dozwolony
WLóKNIARZ - „Noc w Casablamce"
godz. 15.30, 18. 20.30; w niedz. 13
filra ci• ,~~1n lor>· oll' młodzieży
WOLNOM - „Gilda"
godz. 15, 17.30. 20. w niedz. 12.30
film niedozwolony dla młodz.ież:v.
„Lermontow"
ZACHĘTA godz. 18, 20, w niedz. 16
D-030327
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