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ROBOTNICZEJ
CZWARTEK 1

ROK IV

Rok -w-alki
o pokój, postęp
i socjalizm

ltok temu ukazał się komunikat o utwotzeniu Biura Informacyjnego Partii Komu·
ni.stycznych i Robotnic-tych. Rozpoczął się
nowy ę.ap w historii międzynarodowego
ruchu robotniczego. Dzisiaj, po dwunastu
miesiącach istnienia Biura, możemy w cajego znaczenie i
łej pełni ocenić ogromne
klasy robotniczej i
rolę w mobilizowaniu
jej partii do zwycięskiej walki o pokój, postęp i socjalizm.
Ubiegły rok po~wlerdził w całej rozciąg
łości analizę sytuacji międzynarodowej daną
na pierwszym posiedzeniu Biura przez n.ie·
odżałowanego tow. Żdanowa.. Walka między
dwoma. obozami znacznie pogłębiła się i za.
ostrzyła na przestrzeni 12 miesięcy. Z jed
nej strony, ze strony imperiailzmu ~maga
la s!lę histeria wojenna i nagonka antykomunistyczna.. Zaostrzają.ca się walka klaso·
wa obnażyła istotną treść imperialis~ycznej
reakcji, jej powiązanie z faszystowską idenie wiele różniącą się od
ologią t jej hitlerowskiej - prak~ykę.
Z drugiej strony wzmogła się niesłychani
aktywność obozu antyimperialistyczn„go ze
czele, wzrosła
Z·wiązkiem Radz.ieckim na
socjalizmu i
zwycięskiego
pO':ęga kraju
krajów demokracji ludowej, zwięks1ył się
rozmach walki klasowej w krajach kapitali
stycznych, a. przede wszystkim we Francji
l we Włoszech, spotęgowały slę siły walczą
kolonialnych.
cych o wolność narodów
W szeregu państw zachodnio - europejskie
wzmacnia się front sił postępowych zgrupo
wanych dokoła partii robotniczych. Do wal
ki z histerią wojenną i amerykańskim niewolnictwem, udało się zmobilizować szerokie
masy chłopstwa, drobnomieszczaństwa i in·
ieligencji pracującej.
Wszystkie te wielkie osiągnięcia opieraj
na przyswojeniu sobie
niewątpliwie
się
przez partie robotnicze słusznej linii wyty.
czonej na pierwszej konferencji Biura In·
formacyjnego. Stwierdzenie, że nie wolno
przeceniać sił reakc;h i niedoceniać sił anty.
imperialistym:nych - stało się potętnym

bodźcem

i z impewalki z podżegaczami
do
mas ludowych
dla mobilizacjiwojennymi
rialistycznymj próbami opanowania świata,
do pogłębienia międzynarodowej solidarno-

wzmoc
w szczególnoŚ{!i
proletariatu.
śc
po·
łączącychdoruch
głębokich a więzów,
nienia
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Bezpieczeństwa

Delegat Stanów Zjednoczonych nie potrafił uza„
sadnić „skargi" w sprawie Berlina
Posiedzenie Rady przerwane ·bez podania no'ł(ego terminu zebrania
Wczorajsza :priasa ra· gdyż jej argumenty są nieodparte. Również średnio niezainteresowa.ni w &prawie Berlina,
MOSKWA PAP. dziecka nawiązując do oświadczenia delega- „Figaro" przyznaje, iż Wyszyński ma pod próbują przeciw-stawić się tez.ie amerykań
cji radzieckiej, iż nie będzie ona uczest·niczyć wzg1ędem prawnym całkowitą rację. Nawet skiej. Szukają oni kompromisowego wyjścia
w bezprawnym omawianiu sytuacji w Berlinie dziennik Leona Bluma „Populai.re" musiał i !Pragnęliby, aby Rada Bezpieczeństwa zaleciBerna Radzie Bezpiec.zeń-stwa, stwierdza, że w stwler4zić, że teza Wyszyńskiego „nie jest po ła 4 mocarstwom rozstrzygnięcie sprawy
lina w drodze rokowań bezpośrednich.
podstaw",
zbawiona
ten sposób delegaci Związku Radzl'eckiego
2) Zwraca 6ię uwagę na ostatnie przemówie
•
ostatecznie zdemaskowali grę polityczną mo·
nie delegata Jessupa, który nie był w stanie
carstw zach-0dnich dążących do rozpalenia al·
stanowiska mo·
PARYŻ PAP. - Wydarzeniem dnia, które sta uzasadnić prawnej podstawy
kwestii
mosfery niezdrowe; sensacji wokół
Berlina. Je.ę~up
nowi przedmiot niezwykle ożywionych komen carstw zachodnich w sprawiestrony zagad:-iie·
berlińskiej.
nie mógł wyjaśnić prawnej
Bezpieczeństwa
Rady
odroczenie
je~t
\arzy,
„Franc
wywody
cytuje
·TASS
KomB!lltator
amerykańsk11
nia i zaznaczy/, że delegacja
Tireur" i „Combat", podkreślających, iż dele· bez terminu.
wystąpi prawdopodobnie z nową propozycia.
W kuluarach ONZ kur-sują na ten temat na- opierającą się na innym ClJ'tykule Karty ONZ.
gacja radziecka oponując przeciwko postawie
Delegat amerykański zapowiedzial, że wystą
niu sprawy Bulina na porządku dziennym stępujące opinie:
1) Członkowie Rady Bezpieczeństwa, bezpo· pi ewentualnie z wn ioskie m o zmodyfik•Tv.an ie
Rady Bezpieczeństwa posiada mocne pozycje
wniol!ku 3 mocarstw prze.z oparcie go ::ia raz·
dziale 6-tym Karty ONZ. (Jak wiadomo, s1rnr·
ga mocarstw zachodnich opiera -s;ę na rozdz;a
le 7-ym. Rozdział 6-ty dotyczy pokojowego za·
Dnia 6 bm. odbyło tów rządowych dekretów oraz 3 r0datkowe la • .viania sporów).
WARSZAWA PAF. się pod przewodnictwem Prezydenta R. P. k"' budżety na rok 1948 wojewódzkich związków
lejne p0siedzenie Rady Państwa, w którym &amorządowych w Bydgoszczy, Łodzi i Rze·
uczestniczyli również prezes rady 111:1m- szowie.
Gdy w środę rano Rada ~
PARYŻ PAP. Rada p"'Clję!a również uchwałę o łącznym Be?-pieczeństwa ONZ miała wznowić obrady
strów tow. J. Cyrankiewicz, wicemin. Odbu
dawy- tow. R. Piotrowski oraz wicemin. -zatwierdzeniu przez Radę Państwa budżetów nad sytuacją w Berlinie, delegaci, zastępcy i
wszystkich czternastu w0jewódzkich związ· członkowie sekretariatu rozproszeni pn głów·
Zdrowia tow. J. Sztachelski.
ków samorządowych .')raz m 1ast Warszawy nej sali posiedzeń plenarnych pałacu Chaillot
pr,,,jek·
szereg
Rada Państwa zatwierdziła
i Łodzi na rok 1949 r.
(Ciąg dalszy na str. 2-ej)
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Posiedzenie Rady

Państwa

Przebieg wczora[szych obrad

Nota M·1n·1sterstwa Spraw Zagran1·cznych
do ambasady Republiki Jugoslow1·an'sk1·e1· w Warszaw1·e

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 6twierWARBZAWA PAP. - Ministerstwo Spraw
słiępowy na aałym świecie ii:e Związkiem
Radzieckim - czołowym krajem obozu an· Zagranicznych wysto60wało do ambasady jugo dza, że notatki te zawierają tendencyjne lub
słowiańskiej w Warszawie notę treści nastę· wręcz kłamliwe przedstawienie wydarzeń.
tyimperlalistycznego.
W istocie jugD6łowiańskie kief{)wnictwo inNie mniejszą rolę odegrało Biuro Infor· pującej:
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesy· tematu dla młodzieży polskiej w Zagrzebiu
macyjne pomagając uczestniczącym w nim
partiom w przezwyciężeniu pt'awieowo·oportu la ambasadzie Federacyjnej Ludowej Republiki podstępnie zasugerowało jej zwrócenie się do
nistycznych i nacjonalistycznych błędów i Ju1T0'5!awii w War-szawie wyrazy poważania i p. ministra Leskoszko z prośbą o poprawę wa
odchyleń, będących w okresie zaostrzonych mazaszczyt zwrócić się w następującej· spra- runków bytu oraz wręczenie mu li-stu z po·
dziękowaniem za pobyt w letnim obozie wy.
walk klasowych wynikiem nacisku wrogich
poczynikowym. Tekst listu został tak sprepa·
kłasowo' elementów na teorię i praJ.."iykę wie:
W prasie jugosłowiańskiej z dnia 18 wrze- rowany, aby mógł wywołać wrażenie, że mło·
partii robotniczych. W procesie priezwyciężenla tych błędów, wyzbycia się drobnomii śni a ~9~8 r. ukazała s i ę wia~omość o wymia· dzież ·polska jest . Pełna uznania dla obecnej po
szczańskiego balastu i resztek kapitalistycz- me hstow m1ę_dzy prze.bywai~cą w Za~r~eb1u htyk1 rządu Federacyjnej Ludowej Republiki
nej ideologii, ciążących jeszcze na ruchu ro grupą młodziezy polskie], ktora stu~mie w Jugosławii. List odczytano uczniom po chor·
botniczym, w procesie oczyszczenia zarówn() szk_ołach prz~mysłowych. Federacy1ne1 Ludo· wacku, mimochodem podczas kolacji i nikt z
Ideologij partii od obcych naleciałości jak i WeJ ~epubhk.i Jugosławu, a ministrem p_rzemy nich go nie podpi6ywał. Jugosłowiańscy auto
szeregów partii od wrogfoh elementów, siu cięzkiego FLRJ,. P· Leskoszko. W dn:u na- rzy 11.stu uzupełnili ponadto później jego tekst
ogromną rolę odegra.la wymiana doświad- stępny~ prasa don10sła o uroczystym odczy- zwrotem apologetycznym. List powyższy, uzy·
czeń między partiami wchodzącymi w skład tani u . h~tu P· ~u~istra Leskos.zko na zebranm skany wskutek nieświadomości młodzieży i
nieznajomości przez nią języka chorwackiego
Biura, a w pierwszym rzędzie wYmiana. do m!odziezy polskie] w Zagrzebiu.
~~~czdz~od~~PM~ mukshmr ----------------------~~--~---~~~~-~-~~~
W
<b>.
leninizmu
11 •
f
rolę odegrało Biuro
decydującą
Wreszcie WKP
Informacyjne w zdemaskowaniu antymarksądu denazyfikacyjnego w
Przewodniczącym
sistowskiej, proimperialistycznej frakcji TL.
Monachium - który sądził byłego generała
ta, k'.óra przy pomocy terroru zdołała opa·
był von Dewilz nowa.ć kierownictwo KPJ, która niweczy o·
hillerowskiego Ha/dera siągnięcia demokracji ludowej w Jugosławii
również maior hillerowski.
I wskutek tego znalazła się w obozie impe·
(Z pw;y)
rializmu. Zdemaskowanie frakcji Tita urno·
marksistowskim
żliwilo wszystkim szczerze
elementom w KPJ walkę o powrót Jugosła·
wii na tory internacjonalizmu, pomogło innym partiom, w tej · liczbie i naszej Partii,
przezwyciężyć prawicowe i nacjonalist;vczne
błędy, wskazało perspektywę rozwoju demo·
krac.ii ludowej pop:i:-zez zaostrzającą się wal
kę kla1rnwą w kierunku socjalizmu.
Biura Informa·
Uchwały pierwszej sesji
cyjnego z r. 1947 nie stracily nic na aktualności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. De·
klaracja z ub. roku jest nadal wyrazem po·
Jityki partit robo!niczych w walce z imperializmem, w walce o socjalizm.

Denazy
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Czang-Czun w rękach wojsk demokratycznych
LONDYN (PAP). - W Nankinie potwier·
dzono urzędowo wiadomość, iż chińskie woj·
ska ludowe zajęły Czang-Czun, stolicę Man·
ostatni punkt oporu wojsk Kuom:ndżur;i,
langu w tym kraju.
Czang-Czun od kilku dni był już calkowicie odcięty przez <:hińwe wojska ludowe.

.. ,·..:..

posłużył

p. ministrowi Leskos.z.ko dla odpowiedzi, utrzymanej w wysoce demagogicznym
tonie.
Szczególnie jaskrawym przykładem niewy·
brednych metod, stosowanych .przez obecną
jest wzmianka
propagandę jugosd:owiańską,
w pra-sie z dnia 19 września br. o tym, jakoby
mlod.zież polska zaofiarowała gościnę uczmom
jugosłowiańskim, powracającym z Czechosło·
wacji na skutek doznanych tam rzekomo prze
śladowań. Tymczasem faktyczrue młodzież powiadomiono jedynie ex post o rozkazie umie·
szczenia doda~kowo w jej internacie 50 ucz·
niów - Jugosłowian z Czechosłowacji.
Istotny -sens wyżej opisanej akcji stał się ja
&ny dla młodzieży polskiej po zapoznaniu się
przez nią ze wspomnianymi publikacjami pra·
sowymi. Wówczas w liście, podpisanym przez
cal& zagrzebską grupę uczniów polskich, mło·
dzież dala wyraz swemu oburzeniu w stosun·
ku do tych prób bezceremonialnego przypisa·
nia obcych jej intencji i użycia spreparowa·
nycb ad hoc rzekomych jej wypowiedzi dla
niewybrednych intryg politycznych i wyraziła
do kraju,
życzenie niezwłocznego powrotu
gdyż nie chce być wykorzystywana dla celów
obcych spraw!e przyjaźni między krajami de·
mokracji ludowej, anf też nie chce nadal prze
bywać w atmosferze nagonki przeciwko krc1·
jom demokracji ludo·Nej, która uprawiana jest
z taką zaciek~pścią w Jugosławii.
Wszystko przytoczone powyżej świadczy, że
postępowanie władz jugosłowiańskich w sto·

sunku do młodzieży polskiej sprzeczne jest t
wzniosłymi zasadami i duchem solidarności,
które przyświecały umowie o polsko _ jugoslowiańskiei wymianie młodzieży.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ;ak najkategoryczniej protestuje przeciwko opisanemu
powyżej postępowaniu wobec młodzieży polskiej I podstępnym próbom wciągania jej do
akcji, obcej postawie Polski i siejącej niena·
wiść do krajów, z którymi Rzeczpospolita Pol
ska związana jest węz/ami przy jaźni, w szcze
gólności do bratniej Czechosłowacji.

Ministerstwo Spraw Zagrankzriych ma za·
szczyt zakQmunikować ambasadzie Federacvj·
nej Ludowej Republiki Jugosławii w W<1rsza·
wie, .iż w wytwo_rzo_nej sytuacji rząd poiskj
powziął postanowienie spowodowania nfoz,vłn

Halder do Dewitza: -

Za

zdrowie

naszych

amerykańskich opiekunów! Heil Marshall/

cznego. powrotu calej mlodzieży polskiej z f'e·
deracy1neJ Ludowej Republiki Jugosławii do
kraju."

.Warszawa, dnia 4 paździer:nika 1948 r.
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U ziiani~ d a ofiarne} pracy Milicjantów Kompr~mita ,ia ~SA
Rozkaz Mi istra Bezpieczeństwa Publicz ego

na Radz~e ~ezp.eczenstwa

a dzień święta MO

(D'Jko_nczeni1> ze sfr. l·etf
k · · i· porząd~k,
· t
'k'
b'
1·
w fabryce,
zastanawiali 61ę nad kwestią, f;zy zjawi się
o
na ro ~· V: mr.ze po~na· ni .em. w nasZP.J . rosce o 6po OJ
iceminister Wyszyński i
deie ! 1 d ·eciu
~aią bogactwa naszego kraiu 1 6ą cichymi bo· szczegoln:e na W6i.
\la terami w odbudow:e i raz.budowie Polski ł Pn.ez systematyczna, us!ln'l naukę do~t..o· c y ga. 1? z:niej~łf>rfy '6lole Dopiero pr~y·
nalcie metody i środ:<; s·,,·e j codziennP.j pnrcy b~r. · zaJ11! :ministra \vyszyński~go stało się sy
Ludowej.
n~i= wicodi„cia obrad ·wiceminister Wyszyń
Ram : ę przy ramieniu ze wszystkimi funk- i walki.
tujący głównego de
·
P" ." k
Strzeżcie czystości szeregów Milicji Oby· 1gl( . .
c:jonariuszami 61użby bezpieczeństwa walczcie
0
5
~ antyspołecznymi elementami, które tuczą się watel6k. ej, nieustannie zaoetrz~;de czujnoś~. ~e;a: ~~" ~~ny M~~~;f:,~i~go .zajęli swe miej
t
·
' .
.• "
r, n
· ·- ~
:rnsztem krzywdy ludzkiej, gromcie bezlitośnie 1 wobec wroga klasowego.
sca„ ie~n:ikze, ~godnie z zapo.wiedzią, pows rzy
Niech żyje M ~ licja Obyw.'.J telskal
~es z.tki band, dywersantów, szpiegów, 6zerzy·
.
Niech żyje braterstwo M;!;cji z Ludem Pol· mali su; ocl uazwlu w debacie.
cieli reakcyjnej pro.pagandy i wszelkich mą·
Ca!e pos iedzeme poranne wypełniła przeszło
<:ic:eli, którzy us!lują gwałtem i podstępem &kim!
godzi~n~ mowa deleg_ata USA Jessupa, !któ.ry
N.ech żyje PolEika Ludowa!
wzeszkodz i ć w pochodz'.e klasy robotniczej i
Minister Bezpieczeństwa Publicznego r~kar ~'" "wał ~nane JUZ. tezy amerykańskie,
mas pracujących ku lepszej przyszłości.
?swia?czaJ.ąc', ze 6 tanowisko USA_ me u~egł~
(-} RADKIEWICZ ST.
R·nbudowu jcie i otaczajcie op i eką ORMO,
z 3dnekJ ~k an.e. Jb~ssu.p P~~~sta:~ł ;;::t~ 6ay
gen. dyw.
\::tóre i w przyszłości będzie poważnym czyn·
•
.
.w ·
mery_ ans ą prze! 1eg_u ro
tuaci1 :V Eerlm1e~ tw1i:rdząc, ze 6ytuacia ta U•
ł
zasadnia _rolpatrywa~Je 5.pr~wy prz.ez Radę
. wyc1ęstwo
Bezp,1eczemstw.'l w mysi. rozdziału 7 Karty \)N~.
·
JaK.kolw~ek w t.rakcie sw~go przemowiema
w prowincjonalnych wyborach samorządowych
RZYM (PAP). - Wybory do władz samo· gdy chrześcijańscy demokraci straciii 50 proc. Jes~up. kilkalo.ro.~n:e P?dk.reslcł rzekom.~ „za·
rządowych, które odbyły się niedawno w sze· głosów w porćiwn'łn u z wvnikami wyborów grozenie J>OkOJU ' . v:ymkaiące .z sy~uaC)i, wy·
regu gmin .prowincji Latium przyn i osły wszę· w dn'. u 18 ikw;etnia br. W rr111•n;e Ro<'ca~e<:ca tworzont>J w Berl;~ue, powołując się „na roz·
na listę partii lewicowych padło 2 razy wię· dwił ~ Kar~y, t_o .Jednak w konkluzii ~wego
dzie 6Ukces partiom bloku ludowego.
W gminie Priverno lista bloku ludowego cej glosów, n iż n 1 1"slę chrześcijańskich de· przemowien·a oswiadczyl on, co .następuje:
.„Fakt ten n·e wyklucza ws~akze zastosowa·
zdobyła absolutną większość gbsów, podczas mok1atów.
ma przez Radę śr~d~?w poko1oweqo załatwi~·
nrn ~ora".'.Y· przC?w.d • . anych przez inne rozdz10

;ą . prace>.,

W dniu 7 października br. prz'j·pada czwar·
' k' .
t . . MT .. Ob
ta rocz.nic
ywate.s ieJ,
. a pows arna . 1. ICJi
roku
..
MO
~~n.ana Ja~o. doroczne„ sw ęto
~eząc\m s:więto M1l1c1i Obywatels-k!eJ obcho·
one _ ęd~ie. ~ 6obotę, dn .. 9. bm.
Z okazJ~ sWięta MO minister. Bez.pieczeń·
~twa Pu.b!tczne90. -:--„St. Radk1ew1~z. i kamen·
gen.
a?-t glowny M1l:cJi 01.JywatelskieJ Witold, wydali specjalne rozkazy.
Rozkaz Ministra Bezpieczeiis twa Publiczne·
go na dzień 7 pażdziernitka 1948 roku.
()fkero·w ie, Podoficerowie, M:Jicjanci!
VI oągu czterech lat waszej pracy złożyliśr.ie 'liczne dowody pośw i ęcc n :a i zdecydowa·
111 a w walce o zaipewnien :e ładu, porządku i
~raworządności w Polsce Ludowej, przez co·
11Zienną, trwalą słuibę wnieślik:e swój wkład
do 6prawy utrwalenia zdobyczy mas pracują~ych, jakie im przyniosło zwycięstwo demo·
uacji .pol5kiej oraz zabcz.pieczenie twórczeno
"
wysiloku polskiego robotnika i chlop3.
W ciągu czterech lat hartowaliście w wake
•woje szeregi, doskonaliliście w pracy i nau·
..:e swoje umiejętności, aby oręż doświadcze·
'lia i wiedzy oddać dla dobra mas pracujących i naszej Ojczyzny - Polski Ludowej.
W waszej walce poni eśliście niemałe ofiary.
1Crew, którą przelaliście wspólnie z najlepszy·
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Zbrodni· ...:ar"e z SS

Ang11·kom
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ly Karty.
:ni synami ludu pol-skiego, stanowi trwały
PARYŻ PAP. ~ l{a. popołudniowym poSJe·
lf
I
"""" dziękuJ"!I
.
I! &
.
i}'l!!.bol '!lasze i więzi z narodem, symbol hc:.rtu
d3en ci Ra~}'. Bezp1e7.ze~stwa zabrał głos dele·
, ,
•
•
•
.
i wiernoki dla &prawy wolności.
gat Wielluei Br.ytanu. '51T Aleksa_nder ~adogan,
za czuła opiekę 1
Cześć i chwała poległym Milicjantom!
Z1ednoczo•
t h który i;oparl s ,~ncw.sk0 Stanow
fak . . ,_ 'd
. . . ż h ćb
j h'tl
HANOWER (PAP) _ C t
Oficerowie, Podoficerowie, Milicjanci!
1
cie, ze "az y z yc n··~!J J...ontynuu iąc wywody na temat rzeko·
1 erowscy zna ezc JU c o y w
z ere
.
1
.
.
.
C
d w· 1
ż
; ;
. zekaią was Jeszcze trudne zadan:a. Vie· · generałowie i zbrodniarze wojenni: Brau· w:ężniów otrzymał urządzony z komfortem a· · 1 j' ' 1 1 1• , „ '.
ied •
i ~epewn a,ąc, e r~ą
i bfoków sz.pitala w k~e. s"' ""ac..y
ahśmy w nowy etap walki o Polskę Sprawie· chitsch Rundstaedt Mannstein i Strauss wy· partal!llent w i'odnym
o
uprawmonego
n
ę
"
waza
u
rytann
i
··e
„
~
'
'
·
' · S ł
dl'
z stania. w Be lińie ~ ·
· , stosowali na ręce dowódcy wojsk brytyjskich Munster. H:tlerow·s cy generałowie mają do dy·
.
.
. .
rwosc: po eczneJ.
d 'eck' h t
~ mi arę .coraz czy!lmei~zei walki z. wyzy· w Hanowerze - generała Thompsona podzię· spozycji wspólną jadalnię urządzoną na wzór poco0 . 1: ~· r ~ · .,. t •
sięE y c~ 1 ar g1;1m-dn owk ra tzi . 1cR, de
~kiem, w miarę ogramczen:a I rugowania wy· kowanie za gentlemońską fyce1skość" 3'a•ką ang;elskiej messy oficerskiej oraz specialną
enCJ 1 R a d Y
ompe
o
"!' ·n1 m! 1c~v
·
sprawa
'
·
·
'
~
"
T
1
·
k
·
·
I
mie·„·
"™•k1'waczy
h
6, - · , z '. _ ,
salę przyjęć. Runst~edt i Strauss zamieszkali M' ,
h0mp6on okazał w stosunku do nich.
s-ie na wsi 1 pas ram1an a
w
,,~,
• n .str ". 5 nL w,.... ...,agr n.cznyc ' ja n.1e . a ty
Powody do tej wdzię<'zno3d" można łatwo razem z żonami
'pe;culantów, wróg klas0wy zaostrza walkę z
B;zr•,.,rz·'.l1$hn. ' ~ 'Jqan P.r~yzna e, ze 1.sto. •
·
,
"
aiłami postępu, szuka nowych metod i środ·
n·~ Anghcy dop11szczal: mozliwość. z?łatwienia
o:ów, aby odwlec ~wo ją nieuchronną kieskę.
te1 fmrav:y w drod~e ibezpośr~.~.m~i· .Mó,~ca
OStrze';WUJ"ą J~rOZOll.mQ
·Ny musicie tą wrogą akcję wykrywać 1 nkwi M.łOJ•Sla~
~1arzeka Je~nak, n'I „S~Odk~ ;preS]I , )ak;ch uzył
!:
fi
~~
!ować, musicie odsłaniać oblicze wroga kla·
„
iakobv Zwią-u Radz e-::ki.
.;owego, musicie działać czujnie i zdecydowa·
r-.ówcą był delegat PranC)J Pa·
N·:·~- .. ,.
Według do.n:es!eń 1' Jerozolimy, wojska e·
TEL-AVIV (PAF). - Jak pode..'e rozgłośnia
nie.
Od waszej sprawności i świadomego wysil- „Głos Izraela", we wtorek rano, po kilku gipókie ostrzeliwały we wtorek grupę obser· rod:. ~t~r" p~wtórzył nr;iumenty swych po·
~u zależy 6kuteczne paraliżow<',nie machina· dniach względnego zaci;;za, oddziały egipskie watorów ONZ, którzy zamierzali przeprawa· przedni.kaw, nie wnoszą<; nowy<:~ moment.6~
=ii wroga, a więc zmniejszenie ofiar, które zaczęły ostrzeliwać ogniem artyleryjskim po· dzić inspekcję okolic Jerozolimy, położonych ~o~a cn·;.~kterystycznyllll apelami do „opin11
S zcze· ŚW ' atn"e] . . .
.
zycie żydowskie w p0Iudni-0wej części Jero· w po bl"
.valka ta .poci·ągni·e.
ki
izu gmac ł:.a Cz erwonego K rzyza.
Po P. rz'-'mów ' en:u d.elc;;at.; lrancus ego prz. e
Nie wolno nam zapominać, że każdy z nas zo limy. Arabowie przedostali się na tzw. te· góły incydentu n'e ~ą na razie znane. Jest to
R.ramuo 11a. zaw 1esza pas 1e d z.eme,
d
.
.
d
·
·
t
1
1
1
w_odniczący
po·
w
om
i
zt
wysa
1
ne
ponosi odpowiedzialność za spokój i bezp!e- ry ormm neutra
wietrze. Na innym odcinku artyleria nieprzy· już drugi w c : ągu tygodnia wypadek ostrzeli· nr.e wyznaczajqc terminu następnego po~1edze
czeństwo na powierzonym mu odcinku.
jaciel<'lka również ostrzeliwała pozycje wojsk wan!a przez oddziały egipskie obserwatorów ma, co wywołu/e pówsz~chne poruszenie na
Oficerowie, Podoficerowie, Milicjanci!
sali.
ONZ.
W dniu święta Milicji Obywatelskiej dzię- lzra,la.
Cuję wam .za. ofiarną służbę i życzę wam dal· ---~-w
0
li
ff·
s~
.(
szych -sukcesów w walce i pracy.
~Y
Pogłębiajcie waszą więź z masami pracującymi kraju, niech każdy was7. krok przepoalodu i bezrobocia ogarnia całą FrancJ· ę ,
Strajk demonstracyjny przech"'-1 rządom ...
\ony będzie wnikliwą troską i opieką nad cz!o
.,riekiem pracy, nad każdym ucz<:iwym i Joja!·
Na apel CGT strajk kole· powziętej rezolucji podkreśla, że wydane cji s trajkowej drukarzy paryskich f,irm wy'da·
PARYŻ PAP. ~ym opywatelem, słowem - nad tymi milionami' tzw. szarych ludzi, którzy codzienną swo jarzy c<kręgu lotaryńskiego rozpoczęty 5 psil- przez rząd dekrety, dotyczące zwyżki cen, są wniczych, związki zawodowe drukarzy zaję·
tych w wydawnictwach ks ' ążek ogłosili 6trajk
dziemika br. coraz bardziej rozszerza się obej· nowym ciosem dla klasy pracującej.
V./ Longvy oraz Contlas personel parowozo· solidarnośc : o vy bez oznaczenia terminu przer
mu j ąc nowe departamenty. O bojowym duchu
kolejmzy francuskich pragnących walczyć o wn: nie do.puścił do uruchomienia lokomoty·1 wan:a 6trajku. Strajk objął m. in. Marsylię,
polepszenie swego bytu świad<:zy m. In. refc· wy. W Nancy kolejarze zrzeszeni w CGT ma· . Grenoble. Niceę, Bordeaux, Clermond, Fer·
rendum przeprowadzone przez CGT, chrześci· ją s:ę wypow:edzieć za strajkiem drogą refe· nand, Tuluzę, Limo'.:J~S i Perigneaux oraz de·
parlament górnego Renu.
i Force Ouvriere rendum.
jańskie .związki zawodowe
BERLIN (PAP). _ Agencja ADN donosi z
W Paryżu. raz.paczą! się 6 pa.ż.c!ziernika ~e·
w Cc;lais i okoHcy, któr~ wykazało że. około
90 prnc. robotmkó:v kole1owycl1 wypow_1edzla- neralny 6traJk ~z?ferow t<i'ksow~k, do~aga;ą· Paryża, iż rzą:.i francuski skierowal stacjonu·
ło s!ę za natychmiastowym_ przystąp1en1e'!1 do cy~h 6:ę podwyz~1 o!ac oraz zwiększema przy jące w N;em~zech. zachodnich oddziały Sene·
gdlczyków d'o zc:g/ęb:a g6rniczego w Lille,
. .
.
.
stra1ku. Taką samą decyzję powziął zv::ązek działu benzyny i. opon. .
W celu poparcia trwaiąceJ drug1 tydz1en ak gdzie polącz}ly się one :z. koncl!ntrowanymi
zawodowy kole3arzy w Montlucon, ktory w
tam już innym.i oddziałami wojska. Oddziały
te maią być użyte celem zdlawie.n:a trwają·
' 7
ceqr) od trzech dni strajku 320 tysięcy gór·
Jap~ns
rzą
LONDYN (PAP). - Jak podaje agencja Reu
f·ancusk'.ch.
ników
U
terd, sekretarz stanu Marshall został we:zwa·
PARYŻ (PAP). - Agencja AFP powołując; premier japońcki socjal-demokrata Ni6h:o o- ł Po'.vyższa decyzja rządu, powzięta na wnio·
ny przez Trumana do Waszyngtonu.
Mar6hall, jak podaje agencja, ma złożyć się na agencję japońską Kio do, donosi, iż trzymał od prezesa koncernu nawozów sztucz· sek ministra 6praw wewnętrznych Mocha'i
wywołą.la p 0 w·z"chn" oburzenie wśród robot
k 6
· ó
Trumanowi &Prawozdanie z dotychczasowego rząd premiera Ashidy poda się w czwartek nyc h 500 tysięcy Jen
. •
• .
, ". . .
t re sprzeniewie·
w,
obrad Organizac3'i Narodów Zjedna·
Przebienu
do dymisji. Decyzja powyższa zapadła na o· rzył. Nishio podał się do dym:sji w czerwcu ~1ko·v frdncuskich, Którz.v potraktowc;ih. Ją J~.onych w Paryżu.
1
~tatnim posiedzeniu gabinetu w związku z wy br. 1 następnie zostal aresztowany. Ostatnio KO n.eby walą p:owokac1ę„ . tym bar.dziel, ~e
straJk ma przebieg calkow1c1e spokojny 1 me
. .
.
.
buchem olbrzymiego skandalu finansowego, w
którym zamieszanych jest wielu obecnych mi· wyszło r:a Ja~, ze poza Nishlo od ko~ce.rnu_ zanotowano dotychczas żadnych incydentów.
u·ą
nistrów, m. in. minister finansów Tokutaro tego otrzymali olbrzymie sumy rbwmez mm We francusk:ch kolach robotniczych przypo·
S
BERLIN (PAP). - Agen<:ja ADN powołując Kitamura. Podobno wydany już został nawet mimstrowie japońscy, Według doniesień a· mma 6;ę w -związku z tym krwawe zajścia w
aencji Reutera, łączna suma wypJacona mini· cza~:e s'rajku w Clermont Ferrand w czerw·
c. . ę na źródła amerykańskie, donMh 1ż samo· nakaz jego aresztowania.
Kuli6y całej afery są następujące: przed kil· strom socjal-demoluctycznym sięga 2.700 mi· cu br„ które również sprowokowane zostały
loty angielskie, przybywające do Berlina, wy·
przez m;n;stra Mocha.
woźą maszyny z angielskiego <iektora Berlina. ku miesiącami zostało stwierdzone, że b. wice· lionów jenów.
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Zabójstwo Waldemara Glucka
Nie odczuwał jednak triumfu, był raczej
t.a.niepokoj-Ony. Już dawno powinien był wy
jechać, gdy zajęła go afera z wynalazkiem
Szymczyka i diabli podkm1ili do nowej
awantury. Nie mógł się jednak powstrzy
mać przed chęcią zdobycia planów lub modelu bądź co bądź niezwykłej broni, zwłasz
cza, że naokoło wszyscy nie orientowali
w doniosłości sprawy. Jak to sam
~ię
Szymczyk mówił lekceważąco: Praca dyplomowa! Nawet jego profesor nie pojął,
co mu przyniósł na egzamin młody kandy·
dat na inżyniera. Ależ to musiał być niezły
cymbał! I taką okazję miałby stracić? Nigdy! Fabryki broni wszystkich rozsądnych
narodów badają bardzo dokładnie wszelkie
ślady postępu techni~ego i płacą olbrzymie su.my za. najmniejsze udoskonalenie w
sposobach prowadzema walki. Jak. dotąd
czas wojny albo
~wsze jest tylko albo
okres międzywojenny, w którym czyni się
przygotowania do nowych
intensywne
walk między narodami. Muszę, muszę mieć
plany karabinu Szymczyka! - Przekonywał eię w mvśli konsul Da.rre. Kosztuje to

zachodu! Nie zrezygnuję! siebie. Utwierdzał się w swo·
im przedsięwzięciu nieustannie właśnie rozumowaniem, bo czuł, że tym razem postę
puje lekkomyślnie i zbyt późno, palił się
już mu bowiem grunt pod nogami.
- Oto jestem gotowa! - Powiedziała
nagle Nacia wchodząc do saloniku.
Była ubrana z oszałamiającym smakiem
w jasny, popielaty kostium, odpowiedniego
bluzeczka
biała
a
kapelusz,
koloru
niesłychanym
jakimś
jedwabiu
z
urokiem okrywała zgrabną, podniecającą
Zachowywała się swobodnie, jakby
pierś.
nigdy nie przeżyła załamań, gdy w rzeczy
wistości jeszcze przed chwilą była zupełnie
zgnębiona. Darre podziwiał ją. bez przesady i dopiero teraz rozproszy! gdzieś nurtu
jący go od samego rana niepokój. Wiedział
już, że plany należą do niego. Wsiedli do
auta. Darre prowadził je sam bardzo
swobodną ręką. Nacia siedziała
pewną
obok.
- Jak załatwisz telefon do Walewskiego, bad~ łaslta.\v zawiadomić biuro persojuż mnie tyle
wołał sam do

nalne w Ministerstwie, te jestem chora.
Uśmiechnął się.
- Już do biura nie
- W każdym razie

wrócisz!
zyskujemy w ten
sposób trzy dni czasu - odrzekła tylko.
Skręcili w ulicę Jasną, tutaj Nacia wysiadła i udała się już teraz ku Alejom Jerozolimskim pieszo, zajęła miejsce w kawiarni tuż przed domem, gdzie mieszkali
Walewscy i obserwowała uważnie bramę.
Działalność Darrego wywoływała natych
miastowe skutki. Pan Maciej wyszedł z do
mu uśmiechnięty i zadowolony, lubił bowiem uczestniczyć w posiedzeniach Towa·
rzystwa Ub~zpieczeń od Ognia, którego
był akcjonariuszem. Wracało mu to utra·
cone po sprzedaży majątku poczucie włn·
snej godności. Nacis., gdy zni;mął w tłu
mie na rogu ulicy Brackiej, zapłacila ra·
chunek i z bijącym sercem przekroczyła
ulicę. Bała się, czy to ostatnie, jak twierdził Dane, . przedsięwzięcie powiedzie się
jej na tyle pomyślnie, aby mogła skończyć
z dotychczasowym życiem i odzyskać Piotrusia. „Plany lub model, plany lub model!" - Powtarzała sobie w myśli wstępu
jąa z trudem na schody. Gdy stanęła przed
drzwiami mieszka11ia, usłyszała, jak Tadeusz wygwizdywał piosenki . i kręcił się
koło stołu. Były to oznaki, wskazujące na
pracę przy rysunku.
Moment był _więc ba.rdzo wygodny i Na·

już teraz ::mi chwili. Zamogło sprowad'Zić służą
cą Anus.i~, zapukała w drzwi na tyle moc-

cia nie wahała się
miast dzwonić, en
no, aby Tadeusz
szeć

mógł

bez alarm>wania

szych pokojów.

to jej pukanie
kogokolwiek

Ponieważ

gował, powLorzyła

usły·

z dal·

jednak nie rea-

to pukanie jeszcze raz i

na koniec kroki Szymczyka zadudniły w
przedpokoju, a za. chwilę i jego twarz, zdziwiona w n:::.J'.vyższym s~opn1u tą niespodziewaną wizytą, ukazała si~ w ciemnej szcze·
linie drzwi.
- Kogo to losy prowadzą? Czy pani do
mnie? - zawołał podn!ec'Jn)'.
- Pan jak zwykle bardzo jest zal-ozuOd· '
miały. Do Walewskich oczywiście! powiedziała.

mogę zakomunikować, że nie opła
pani wdrapywać na czwarte piętro.
Nie ma u nich nikogo w domu. Nikogo! Powtórzył z nieukrywaną satysfakcją -

-

To

ciło się

Ale

służę swoją osobą

Gdy

ro.zchylił

drzwi szerzej i

praszał do środka, głos drgał
raźnie nerwową emocją.. :

gorąco

mu

już

zawy-

- To tutaj jest pracownia znanego wojownika, który zbudował nową broń szybkostrzelną? - zapytała z udaną ironią.
- Tylko b~.i kpin, bo jak się zdenerwuję, ~"' -

-!O. c. n.)
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Milicja Obywatelska - zbrojne ramię władzy ludowej

To I oUJo

Nie tylko - Krym
na

nekret z dnia 7 paź<lziernika 1944 roku n!e
stworzY'l Milkji Obywa!elsldej, 'Za!w'er·
dził tylko jej istnienie, zrodzone z po trz'!b
mas ludowych. W ciągu cz tereci1 hl sweJ c ęz
kieJ·, odnnw!edz'alnf'J
s luz' by, w 'rodz.1'ń.- 11n·~1·
„ - y, ~·IO - dow:.
walce i prac
' odla, z' e potrafi' wier·
_'
•v

rą przelali żołnierze i oficerowie MO stała s '. ę

~rwałym svmiJolcm, łączącym ich z całym na-

rodem. Ale walka ta nie została skońuona,
walka ta trwa nadal i zaostrza się. \Vróg ro·
b o t n;"k a 1' b';e dnego c hl opa, wrog
. postęim i z.d o
b yczy Iu d owvr,h nie
· zrezygnował z u.siłowa n.
. podważenia wladzy ludowej. N'.e cofając się
·
d ywersią
. gospo d arczą, prze d
orze d sa b o tazem,
zbrodniczymi strzałami, spekulacja i wyzysk
· za h amowac. nasz marsz ku socja izmo·
us•·i u;ą
1
wi.
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MO

stw,nzyła zupełnie nowe pojęcie strażnika ładu i bezpiecze11stwa,
dowiodła
.
swą postawą, że z całą świadomoscią i p:iświ ę
cen .em walczy i pracuje dla dobra mas !udo·
wy{"h, dla ludowej Oj'.:zyzny.
MO oLarnie h"i
•
niezłomnie strzeże placowek gospodarczy<:: '
p:tll.stwowych i spółdzielczych, broni mienia·
pub; :cznego i m!enia obywateli przed atakami
wrogu, tępi spekulację, szkodnictwo i prze·
c1ężk:e i odpow1edz;rrJne
zadania stoją kupstwo. MO wespół z Ochotn'.czą Rezerwą
przed szeregami Mil'C'i ObywaJe1sl<iei. Milicji Obywatelskiej i wszystkim, funkcjo·
Aby im podołać, rnusz'j członkowi e MO Jesz· nariuszami Służby Bezpieczeństwa walczy z
-:ze bardz:ej 'Vyos rr-ć swą czujno~ć. jeszcz' t antys.połe<:znymi elementami, które się tuczą
bezwzględn ej uderzyć w elementy wrog P..
ko..sztem krzywdy ludz_kiej, g~omi poz.ostałości
fi~ · l'cJ·a Obywatel"ka
: z . dl
kl d . band dywersyinych, meustęphw1e tępi szerzy·
0
"r 11eJ
' w nle1 prze?.
n.e
aww
a
po
a
d· ciel:
propanandy,
którzy usiłują
naród nadzie1. W c.ą'Ju
. reakcv1·ne1·
.!
:.i.
•
•
•
czterech lat podn io-sła swój poziom świadomo przeszkodzie w pochodzie klasy rob~tmczei i
ści społeczne] i politycznej, n'.e ustawnla w mas pracujących ku lepsze.i przyszłosci.
pracl' md S7~'?len•e1'.1 fachowym i ogólnym
PJ1ilicja Obywatelska.. która dz!~ obrh?dzi
podn'Osla swoi poziom etyczny i moralnv
.tPąwq czwartą rocznicę, dobrze zas!uzyła
Pol:cja sanacv_ina stała na straży bezprawia się Państwu Ludowemu.
(W.)

nie sfać na straży zdobyczy Pań s twa Ludoweg o, _ ~.e z cdl'·m
pos· w·.·,,.c~·
s·-„' 1.:ado·
i
„ · n'"-m
- , p~lną
~
mo&e.ą potrafi walczyć 'L wszE:lk:mi przejawa-

mi szko'dn.ctwa, z ~"botaz·
em. sp'.·r kulac _'ą , 7_
ou
ban:iytyzmem, wrogą propaga,nd 1. MiPcja O·
bywatelska przez cztery lata hartowała w
walce i pracy swo ie szeregi, odda j ąc swe c'o·
świadczen'e I l i tn:u:i: ra as r:acu j ą;:Ych, wno·
sząc cenny wkład w utrwale"'l'e ?dobyczy lu·
dowy.ch, w budowę w~adzy ludowej
tlans ofiar, po 11 e~ onych przez szere']i MO
Jest znaczny. '.Vróg wewnętrzny, wróg kia
sowy z ca l ą nienawiśc;ą i zawziE>tośdą, mor·
dercz.ym i kulami. zza węgla us ' lował zdezor·
gan;zować i sparal:żować działalność MQ, U·
p•t; u ią-c w mej .-słusm;e obrońc~ . osi.qgnięć
Panątwa Ludowego • .Vl'.alka była c1ęzka 1 krw~
wa. MO wyszła z n;eJ zwyc:ęsko, a krew, kto

straży gwałtu, na usługach warstw posiada
jących. N'.c dziwnego, że z takich ludzi wyro·
sła później okupacyjna policja granatowa, dla
które] wysługiwanie się Niemcom, gorl i wość
w pełnien i u obowiązków, nie licujących z po·
stawą Palaka, były
po prostu kontynuacją
służby na żołdzie możnych J bogatych.
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Nie lak dawno Sąd Okręgowy w Krakowie
wydał wyrok skazujący lekarzy, którzy s~iym
niedbalstwem przyczynili się
pośrednio
do
śmierci µkąszonego przez żmiję Tadeusza Si·
kory. Obecnie jak się dowi adujemy z do·
nies;eń prasowych na wokandzie tegoż Są·
du znajduje się nowa, niemniej P.rzykra ~ pra·
wa „lelcarska"'. Oto jeden ze znanych gin eko·
logów krakowskich, Dr STANISŁAW NOWAK
„pomylił" pacjentki i zamiast poddać zabie·
gow; chirurgicznemu ciężko chorą na raka ma·
cicy - dokonał niebezpiecznego cięcia na jej
szpitalnej sąsiadce, cierpiące} „na zupełnie co
innego"'. W rezultacie karygodnej pomyłki o·
fiara operacji została pozbawiona możliwoścl
zostania kiedykolwiek matką.
Dwa czy trzy tygodnie temu - jak podaje
„Ziemia Pomorska" Sąd Okręgowy w Wał·
czu skazał na dwa lata więzienia DOKTORA
WACŁAWA PRZEDNIJ<IEWICZA, b. dyrelclo•
ro szpitala w Myśliborzu, oskarżonego o spo·
wodowanie śmierci pacjentki Pelagii Szympel.
Smierć nastąr11ła w wyniku operacji,
~tórej
oskarżony dokonał ... W STANIE PODCHMIE·
LONYM.
Prokuratura Warszawska prowadzi energicz·
ne dochodzenie przeciw lekarzowi szpllala na
Solcu w Warszawie, który dokonał operacji
na pac;entce Szpuniarskiej, a następnie w
zwiqzku ze znacznym upływem krwi operowa·
nej przeprowadził SMIERTELNY
ZABIEG
TRANSFUlY JNY. Dlaczego śmiertelny? Dla·
lega, że przed transfuzją niedbały le.karz ma
zadał sobie trudu zbadania grupy krwi pacjent
ki i krwiodawczyni i w konsekwencji „wpu•
ścil"' do organizmu Szpuniarskiej „grupę anta·
gcmistyczną"'.

W dniach ostatnich stołeczny Sąd Na1wyt·
szy rozpatrywał sprawę lekarza, który zonie·
'Jdpcwiedzi, głosu oczywiście nie zabrał po po g'Jdzinnym wyętawan;u w ogonku odejść dbał skierowania pacjentki do zbadania re11t·
dz:eń dzisiejszy, nic sobie nie robiąc z kry z niczym. Miejsca rzt>k"mo dla nich zarezer genologicznego. w wyniku czego wyżej wy·
•.yki i nie powiachm.ając oburzon\lj opinii 1wowane zostały sprzedane. Cóż dziwnego, ze mieniona (cloznała
powikłanego złamania
publicznej o wynilnch dochodzenia· służbo· ten, któremu w bramie jakieś ciemnie idywi reki) - Z WINY „CHIRURGA"' ZOSTAŁA

Na m "'."rgi.nes ·e zajść w kinie ,.Włókn'arz"

Tak sie jakoś składa, że gdy człowiek
pracy pomyśli sobie - o tym, co &ię dzieje
w kinach naszych, og::irnla go prawdziwa
pasja. B--. przecież wróble na dachu ćwierkają już o kiepskim repertuarze, o ·'Jbecnie wego w tej spi'awn, ;;r..k również o tym, C"J:Y duum zaproponowało kupno dwóch biletów KALEKĄ.
głupich filmach Frnerykańskich, sprowadza w agóle jakieś dochodzenie zostilło wdro- P" 300 zł. - zaklął? Ale zaklął on nie ty'e
Nie będziemy wyliczali jeszcze innych wy·
nych za z ciężk ;m trudem uzyskane dewizy, żone.
pod adre~em Okręgowego Zarządu Kin, któ padków nieuc~riwego czy lekkomyślnego spel
o filmach deprawujqcych naszą mh<lzież.
Widocznie niektórzy panowie uważają, że ry go prawdopodobnie nic nie obchodzi, niania obowiązków przez niektórych ob. ob.
S twierdzić trzeba, że w instytucjach od· stoją P'Jnad „tłumem" i krytyką, a może ale sklął „cale te p--..rządki"'. ,
lekcrrzy. Zdajemy sobie nawet sprawe, że le·
•
karzv je .~t ciągle ZtJ mało, że większość z nich
powiedziulnych za repe:-tuar filmowy i za po prostu uważają ten &tan rzeczy za norI w O:.ym fakcie kryje slę i~!otny, SPO· to, być może, ludzie przeciążeni pracą itd. _
sposób r07.dz ialu biletów ulgowych, w insty melny. Na rezu'taty nie trleba było dług" ŁECZNY SENS 1 rezultat pracy Okręgowe- trudno nam przejść do porządku dzienneg nad
0
tucj ach, któcych powołaniem jest upow· czekać ..Ta część personelu w kinach, której go Zarządu Kin.
mnożącymi się ostatnio procesami „Iekarskiszechrnenie kultury, uwili sobie gniazdko za UC7Clwą uważać nie mdna (a niestety,
Być może, że fakty te są lylk'l skutkiem mi"'. 1 gdy w niedawnej rozprawie przeciw
ludzie, klórz:v „chronieni" przez grubą skó· jest to, zdaje się, dość duża grupa ludzi} zarozumialstwa i braku wrażliwości na gło- łódzkiemu znachorowi „cudotwórcy"', ziololecz
rę oboj ętności (jeśli nie niechc;ci} w~bec po· ośmiel'Jna dobroduszną „reakcją" Okr. Za- sy krytyki
niczemu szarlatanowi _ KRYMOWI _ tzw.
trzeb i p0stulat ów świata pracy, n ie są rządu Kin - ruszyła „na całego" .
Na dotychczas.,.wą
„kurtuazyjną", zbyt biegły oświadczvl przed Sądem Starościńskim,
wrażliwi na gło krytyki.
~ak. nigdy jes7cze zakwi J handrl pokdny może oględną krytykę nikt do tci p'lry się że „PRAKTYKI T<RYMA (znachor.ąkie, be>. wv·
Wtżmy jako przykład hi&torię sławetnego „bilect~mi" w p-i.czeka~niach, .n~ ~odwó· nie O~"zwał. Mieir:1Y jedn "' k nadzieję, że ks1falcenio fachowego) MUSZĄ NIEWĄTPLI·
filmu „l\Iia&to bezprawia". Zabierały głos rza~h l w bramach, a Jednocz~srne me ma o~acz.aJcicv k1erow:n1ct":'o OZI~ pa_ncerz .z"Sta WIE POTWv' AŻAC AUTORYTET 1 POWAGĘ
organizacje polityczne i zaw"<i'.>we, prasa d~na, ab?' ?bt~rzem robotmc;y_ 1 pracowmc? me ied~ak przeb;ty, ze lud_z1e c1, ktory:h. NAUKI LEKARSKIEJ". 10 Zflodzając się w stu
podn i osła alarm, ale w Zarządzie Kin 1 me skarzyli s •.ę nam o&0~1:c1e . lub w 1.1- ~rytykL1Jemy, zab1e:ą w ko1•c~ ę-łos. I wv;a- procentach z tą opinią - uważamy za stosow·
Eksploatacji nikt się tą sprawą nie raczył stach _na panuJące stosunki w kin~ch; Moze smą ~asom rr;botn1~m ł;odz1 swoJe postę: ne nieco ią „roz•zerzvć": nie tylko Krym (i je·
za ·ać. Po pr<Jstt; nabrano wody w usta, a astatm? obława . na handlarzy b.1 c.tow. P...,. pcwan·e. ~ąd7Imy także, ze ska.ndalicz.nym1 mu podobni) podważa autorytet medycyny,
film szedł ko'ejn" w kilku kinach, siejąc ~kutkuJe.. Ostatm.o sam„ byłem swia;Ik1em, st<'.sunkam1. pan~jącyml w naszyuh kina<"h nodważaiq f!O, niestety, niemniei sk11tecznie J
.zgor3zenie i demoralizację.
Jak w k1~1e. „\~tokmarz .Przed drug'.m H'· zaJ'llą si" ~-reszcie na serio powołane do pewni lekarze. Lekarze - przykio to powie·
Po f.;lm le „H'\aso bezprawia" przyszła
ansem dzie 5 iątk 1 • r?botmk~w, posiadaiąc;-rch ero czynniid.
dzieć - „kryminaliści".
„t 1~d 1 oraz inne podobnie szk0dliwe bzdu-h
__
il_t>_tv_ri_;i_„te;,;n_a„z;.'.-e.-n-..;1....;t,;;.en;...;.7.P-S;;.;e;,;a;.;,n;.•_.;.m;,;,u.;...•'.;~.;l"....;.______________w.;.;......;L;,;e.;.m;,;,1.;·e.;;s,;;,z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:;E;.;.·~T~am:.:,:_....
ry. Cierpliwość widza już się wyczerpuje. I nt:er peł o~- I'°
D0.§1'(,f}C.h Czq16..-Mnłl:J.ó1'1l
A teraz inna sprawa. Kilka miesięcy temu d .., no siliśmy o skandalicznym wypadku
w !dni" „Wisła". gdzie robotn;cy, którzy
posiad'lli bilety we!ścia na jeden z sean·
sów, nie mogli .!'ię ~ostać do kina, ho ich
Jak na_isnrawniejsze obsłus;iwanie i za- pewnych działach sprzedaży notujemy wy- bvć zwiększona, gdyż niepotrzebna sti:-ata
mie~sca zosta;y u:~rzcdnio spuellanc. W do·
łatwianie klientów winno być naczelnll 7.a- jątkowe nasilenie ruchu klientów. Tak jest czasu nrzu ka„;e nowodujP. słuf?.""' „;,..7-ad"datku r.,.botn;cy c1 narazili się nie tylko sad~ h ·ndlową, PDT. Niestety ta słuszna za w dziale włókienniczvm i dziale trykotaży wolenie klientów, przeważnie ludzi pracy,
na utratę 3 złotych( (co dla człowieka ucz- sada nie z::i.ws:rn jest w tej placówce handlu i galanterii damsldej. O ile obsługa przy dvsponujacvr·h nie wiellrn iiośdą czgsu na
ciwej pracy wcale nie jest taką drobnostką, zastosowana. Ostatnio z racji nieprzemy- ladach s1': 1Ppriw'1ch jest s~rawn't i ż?danv ~kupy. Sądzimv. że taka reorgaT1iZ'l<>:ir-i
jak to się niektórym panom wydaje) i na ślane.i org-:inizacji pracy w poszczególnyC'h towar wvdawanv bywa szybko do pakowni n!e hedzie dla PDT ani zhvt · ko~zt')urn~.
stratę czasu, ale także na brutalne trakto·
działach PDT, nabywcy skazani są na nie· bez narażenia kupującego na niepotrzebną ani kłopotliwa ,a pr7.yc-z:v11i się wybi~_ 1 ie <lo
wanie ze str0ny personelu tego kina.
potrzebne marnowanie czasu. Zar0wno w stratę C'"::>.su to wniesienie należnośd eh kas poprawy obsługi kli::ntów.
W sprawie tej Okręgowy Zarząd Kdn
Domu Towarowym Piotrko,vska 98, jak i trwa niewspółmiernie długo. Wydaje się
obowiązany przecież z urzędu do udzielenia
w Domu Towarowym Piotrkowska <32 w nam, że ilość kas w tych działach powinna
Czytelniczka Głosu RobQtniczego
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Wieś bułgarska

jakże

inna od naszeJ.„
I

WIES CZY MIASTO?
ten temat toczyliśmy w każdej wsi go·
rące spory z oprowadzającym nas po k!a·
ju sympatycznym pracownikiem Departamen·
. · t erstwa s praw zagran:CZ·
·
tu P rasowego M1n1s
·'
nyc h , mIouym
p:sarzem tow. A rsen;ewem. „T o
· w:es
· „. twier
· d z;·1·1smy.
·
Bo rzeczyw1sc1e,
·· ·
n:e
· · do wsi· o k ry t yc h
czyz· my, przyzwyczaiem
· d awna ipoz b a·
s l orną d ac h ac h , do wsi· do me
·
· rueie
· · d no k ro t me
·
w1one1
e Iemen tarnyc h urzą·
·
łt , mog 1·ismy
·
· · za
d zen· cywi·1·izacyinyc
uwazac
·e·s 0 sie
• dl
· t ro·
W1
e, w kt'orym są przewaz·n·te p•ę
· murowane. d omy, w ·kt'orym ies
· •.
we, wy ł ącznie
gimnazjum, k .no, księgarnia, kilka lub kilka·
naście sklepów, zakłady fryzjers.kie, adwokat
lekarz i gabinet dentystyczny?
- To i·ednak wieś - twierdził tow. Arse·

N
'l.

.

Przei·echaliśmy
Bułgarię
wzdłuż i wszerz.
!Pociągi em, autem i okrętem przebyliśmy oko·

ło 2 i pół tysi ąca k!lometrów . Byliśmy w kitku
a-niastach i kilkunastu wsiach, a przejeżdżali·
śmy przez kilkadziesiąt. Miasta bułgarsk i e
.
mają swoje osobliwości, tak jak każ d e pols k ie
miasto i każde miasto na św: ecie. Ale wieś
bułgarska? - Nie ma takiej wsi w Polsce,
słyszeliśmy o takiej wsi w Danii, w Holandii,
ale me oczekiwaliśmy jej w Bułgarii. W Buł·
garii, o której w gruncie rzeczy my, Polacy,
mało wiemy ; którą zaczęliśmy się intereso·
wać od czasu. gdy na równi z Polską, 6tała
6ię Republ iką Ludową,

j

niew uśm1echa1ąc s·ę z powodu naszego nie·
dow .arstwa. - Taki jest obraz przeważaiącej
na~~ych wsi·.
l'Jo<~i·
"
o<
550 wsi bulga rskich było zelektryhkowa·
nych je67.cze „przed 9 września" .- mowa o
9 września 1944 I„ który stał się poc7ą'kiem
nawej ery w życiu Bułgarii, a po 9 września
tj. w ciągu 4 zaledwie lat władzy ludowe!
ilośc ta wzrosta do 1030 .
Obecnie coraz w;orej 1·est wsi skanallzOWil·
·
nych, wsi, w któ ryąh-.~ już
istn;eją lub są w bu
dowie szpitale i domy położn '. cze , przedszkola
i żl.Jbki, a ilnść czytelni. będąqch faktycrn:e
Domami Kul!urv 0 szeroko rozg a łęzionej dz \a·
łalności kulturalno-ośw i atowej, wzrosła w clą·
gu 4-ch lat 0 nowych 1069 ·
MAŁO ZIEMI
rzy wieś bułgarska jest bogata? Czy to
wysoki priz\om materialny był przyczyną
tego wzros•u knlturnlnEqo? - Bynajron1C':
Bułgaria jest kra iem gr> rzystym i zaledwie
procent jej ogólnego ohszarn nadaje się nnd
uorawe. Z:emJę mierzy sie tu nie 1 hektarami

lecz dekarami (jedna dziesiąta ha). Plagą wsi
bułgarskiej jest mała ilość opadów i często
powtarzające s i ę posuchy.. Przed rolnictwem
bułgar-sk1m st.JJ c.bok w;elu innych - po·
ważny problem
sztuc~ego n~ wadn iarJa pól!
proble:n, nad_ rozw1ąz.amem ktorego prowadzi
się 1uz obecme powazne prace w tereme.
OSWIATA POMOGŁA ZACHOWAC BYT
NARODOWY
Ale chłop bu!garsoki - a chłop bułgarski
stanowi 80 procent całej' ludności krai·u zaw;ze, i·esz<"w w czas;e jarLma tureckiego
(do roku 1887) i i'eszcze w czasie panowania
dyk:atury fa6zystowskieJ·, dążył do oświaty
do kultury, do wiedzy. Oświata i kultura by·
laL dla narodu bułgarskiego bronią w walce 7
okupantem ture(:kim, była środkiem zachowa·
nia swojego bytu narodowego, była orężem w
walce z faszyzmem.
Podczas wizyty u ministra oświaty tow. Dra
„
„
C
b . .
ma 1qewa za.pyta 1ismy: zym 0 jasnic, że w
Bułgarii
spotykamy tak dużą ilość ludzi ze
średnim wykształceniem? Że dużą ilość Judzi
· d
k
·
k
·
ze sre mm wy szta 1{"emem -spoty .amy row. •
. 'dl a !ego
mez
na wsi·2· J a k"ie są h Is toryczne zro
n i ezwykłego hądż co bądź zjawiska?
Odpowiedż hrzmiała:

w PD

I-snym
rych zacofanie
rządom.

było raczej na rę.k e ówcze·
Obecnie prowadz, s.'ę wśrod
i;nniejszości narodowych intensywną akcję c·
swiatową 1 procent analfabetów soadł dl'\ 21.
Pęd do na i: ki jest obecnie na wsi · buigarskiej
w;ększy, mz kiedykolwiek przedtem. Chłopi·
gospodarze, u których niejednokrotnie noco•
waJ;śmy, nie mogą nie uważać !'a rzecz :ia'.u•
ralną, ze ich synowie i córki muszą uko~1czvć
szkolę
h średn•ą, sko!o wielu spośród nich t",'amyt
, ojców ; matek, posiada również wvk
·
średnie . Bywają równ i eż wyp;;dki
k s. ztałcenie
::I
!e Y tu lub ówdz'. e z n iezrozumieniem po·
cząlkowo
spotykają się zarządzen i a władz a·
·
sw'.atowych,
7Jnierzające do zas~ąry : enia s?kół
·
ogolnoksitałcących szkołami zawodow"mi, któ
'
re.na obecnym. etapie rozwoi·u Bułgarii, dą 'c "R·
CeJ do rozwo;u przem""'łu,
są tak niezbędne.
i\A{:elkie 6ą różnice m;ędzy wsią bulgarską
a polską. Nie tylko w dz:edzinie os i ągnięć kul
turalnych i cywilizacyjnych, nie tylko w dzie·
d · ·
t
·
~:n:e . s opn•a
dojrrnłości nolitycznej,
lecz
ro'."'mez •. co z~esztą z poprzedniego wynika , w
dziedzm:e racjonalnej organizacji swoich m':l·
t d
d k .
h
o pro u c-yinyc .
Ale o tym - w następnym artykule.

_ Jeszcze 34 la•a przed oswobodze:iieTIJ
A. Perłowski
spod jarzma tureckiego istniało u nas 1500
qm:nny<"h szkół podstawowych. Tworzył je
narńd, który rozumiał. że bez wykształcenia
nie może w'nwolić
s'ę spod i·arzma Turków.
1
~
Naród, tzn. lud wiejski wiedział, że musi miEć
oczy otwarte.
...:. Nie dz i wię się Waszemu tdziwieniu uśmiecha s i ę tow. Dramahjew. - JdSzcze w
r. 1876 pewien podróżnik angielski dziwił się
z te,go samego powodu Pisał on wtedy, że w
zacofanej Bułgaril ilość ludzi wyhztukony{"h
jest n ie mnieisza stosunkowo, niż w W)'SO{"e
rozw i niętej Anglii.
W roku 1920 było jeszn:e w Bułgarii ok
procent analf;-hetów. Byli to pr;:eważn:e
Turcy, Pom;icv (Bułgarzy - mahometanie) i „Czvtelnia" - Dom Kultury we wsi Łydżene,
Cvaanle. a wiec mniejszości narodo.wą . któ·
pow. pazardżynckiego.
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Gosnodarha z prawdzlUJeąo zdarzenie

-

Rada Zakładowa „Bawełnianej Trójki'' ·wywiązuje się ze swych zadań
.
Tu urzęduje się nie tylko przy biurkach - lecz zawsze czuwa n-.,d potrzebami załogi
Nie powiem, że jeśli szukać ze ś.wiecą kai.dorazow~J wypłacie: na kilka dni przed- ideału, jakim jest uaktywnianie wszystkich
w rę~u, nie znajdzie się w PZPB nr 3 ko- tem sprawdza onii. zestawienia, sp..,,rządzone lub przynajmniej większości swych człon·
goi:; niezadowobneg0 z pracy swej Rady Za- przez majstrów 1 kierowników oddziałów, ków. Pracuje tu przeważnie Prezydium i
kladowej. Ot, nawet w tej chwili zdarzyit reguluje bonifikaty za złą osn0wę i t. p„ wąski krąg aktywu. A przec1ez nie musi
się taki np. incydent:
wreszcie rnwiązuje problemy sporne wspól tak być. Ogół członków Rady ma najlepsze
- Proszę pana - mówi robotnica . do se- nie z kierownikiem pracy i płacy.
chęci, co się wyraża ch->eiażby w tym, że
kretarza Rady ja sobie buci'uję domek
Trzymając się ściśle ram umowy zbhro· przychodzą regularnie na posiedzenia Rady
JUŻ prawie wszystko g-.t'.>we,
tylko pociło· wej, Rada stara się, by robotnikowi nie i wykonują wszelkie zlecenia, jakie otrzyga, dach i okna, niech mi pan pomoże.
stała się krzywda na skutek czyjegoś
nie- mują od Prezydium. Widocznie niektórym
Obecni w pokoju robotnicy uśm,iechają dopatrzenia lub. ewentualnego niedbalstwa.
radnyi:n konieczną jest pomoc swych bar·
się dyskretnie, a zask"czony niespodzianą
~ie pretenduJąc„ by w .ar~ykule t:ym opl· dziej doswiadcz..,,nych towarzyszy, by zahapropozycją sekretarz tłumaczy Ależ pro- sac cał".lkształt. dział~l1:1,?śc1 i os1a~m~ć Ra- czyć się lepiej o swoją pracę i zdobyć so·
Hę pani, Rada nie ma przecież pieniędzy. dy .z~kLad"W~J „Tró3k1 , J?Odkreś1ić Jednak bie autot"'Ytet na ·'.>ddziałach. Sądzę, że nie
Wszakże tylu jeszcze ludzi nie posiada na· chc1ellbyśmy ieszcze fakt. ze czuwa ona na od rzeczy ~yłoby nawet, by koła p~tyjne
wet własnego kata.
wet nad odpowiednim rozprowadzeniem 1· żądały od SWYch czbnków - radnych każWłaścicielka niedok".lńczonego domku od- procentowego funduszu,
POZ".lStającego
d--. dorazowo sprawozdania z ich OS'Jbistej
"'1"><lzi, trzaskając drzwi<Uni. Oczywiście, lwyłącznej .dyspozycji. d.yrektor.a . naczelneg?. działalności i aktywności.
cna nie jest zachwycona Radą· Zakładową. St~ło. to się . "'Czyw1śc1e moz~1we je~ym~
Gdyby dobrze poszukać, znalazłyby się
Ą oto przy stoliku siada z zażenowaniem dw~k1 tem_u, ze R;ida P'.>trafiła naw1azac napewno i inne usłerki, jak chociażby to,
staruszek-emeryt 1 nieśmiało wyłuszcza swe bardzo ścisłą wspołpracę z dyrektorem .na- że zakłady nie mają dostatecznej ilości sza·
troski:
czelnym, tow. Radzikowskim i oczywiście fek do ubrań, jak to, że w mieszkaniach
- Panie sekreltarzu, ja już tak ciAlwn'.> zdobyć sobie autorytet i poważanie zarów· fabrycznych zdarza się, iż małe rodziny zaj
nie płacę wcale składek, to jakże t.,, będzie. no wśród c'Z.łonków zabgi, jak i dyrekcji. mują duże apartamenty i t. p. Wszystko to
Już
przecież
jestem
niemłody„.
mogę
Jako że nie ma doskonałości na świecie, jednak nie zmienia zasadniczego faktu, że
umrzeć.
Czytelnicy nasi zapewne zapytają: a jakie Rada Zakładowa „Trójki Bawełnianej" praTow. Pikielny, sekretarz rozumie w lot o usterki w swej pracy ma wobec teg"-,Rada cuje rozumnie, uczciwie t celowil. To zaś ze
co chodzi staremu rob'.>tnik.,,wi.
Zakładowa PZPB nr 3?.
Wydaje nam się, swej strony daje gwarancję, że nie zatrzy·
_ Nic się pan nie martw, _ uspakaja ż~ główny~ jej ,.grzechem" je.st fakt, że ·ma się ona w miejscu i zdoła usunąć istgo _ My nie żądamy składek Oti naszych me potrafiła ona d0tychczas osiągnąć tego niejące jeszcze braki.
HW
~rytów. Wszy~tko
będzie
w porządku,
•
niech pan żyje 100 lat żyuie przecież
jest piękne.
Trudno uwierzyć staruszkowi, żeby tak,
bez niczego, bez składek, r'\dzina miała otrzymać po jego śmierci 25 tys. zł. z kasy
pogrzebowej. Jeszcze chciałby się upewnić.
wyjaśnić sprawę do końca.
Ale wszystko
jest jasne: Rada Zakładowa nie nabija lu·
dzi w butelkę.
Bez oba·.vy zaryzykujemy twierdzenie, że
Rada Zakład0wa „Trójki Bawełnianej" pracuje całkiem nieźle i b'>daj, czy nie należy
do najlepszych w Łodzi. Jest ona prawdziwym gospodarzem swej fabryki. I to wiqać na każdym kroku. Nie zastałam wpraw
dzie przy pracay bawiącego obecnie na ur·
lopie t0w. Lewand.,,wskiego, przewodniczą·
Jak już pisaliśmy, ludność okolic ul. Dq·
Również plulon 13 Komisariatu MO w przed
cego i kierownika tej Rady z ,,prawdziwero zdarzenia" a mimo to widać i czuć tu browskiej, gdzie prowadzone sq roboty nad dzień uroczystości 4-tej rocznicy Milicji Obyrękę gospodarską stale CZYJlllll i czujną. przedłużeniem linii tramwajowej dla tej dziel- watelskiej ochoczo chwycił za łopaty 1 praWidocznie praca Rady skierqwana :i:-.stała nicy, ochotniczo zgłosiła się i pomaga przy cuje z zapałem.
w regularne i stale \c'Jryto i nie podlega dokonywanych pracach.
waheni0m, ani żadnym przypływom i od·
pływom.
Tu nie urzęduje się oo g-..dz.Jny
do godziny i tu rue „siedzi się przy b~ur
kach". Tu pracuje się intensywnie na trzy
zmiany tak, jak pracuje cała załoga rob'.>tprzystqpił
nicza.
W
kredytach,
przyznanych
ostatnio
nasze- do koniecznych remontów starego taboru. NaPrezydium podzielił.,, między sobą pracę
w taki sposób, że przewodniczący l sekre· mu mia.stu przez Radę Państwa, na dość po· prawiono i odnowiono już 20 beczek konnych
tar:z: pracują na dzień, t. zn. formalnie do czl!6nym miejscu umiesz.czono Zak.'ad Oczysz· i samochodowycl1, do wywozu nieczystości
godziny 4-ej, a faktycznie do 7, B i 9-ej, czania Miasta, przeznaczaiąc na jego po- płyr.nych. 11 samochodów, dotychczas nieczyn
nych, po przejściu odpowied.nich reperacji wy
trzeci członek Rady chodzi stale P" oddzia· trzeby 50 milionów złotych.
Połowę tej sumy przeznacza ZOM na spro· ruszy również
wkrótce na miasto. Gorzej
łach w
czasie popoludni'.>wej zmiany, a
czwarty jest w fabryc!'e przez całą noc. Ra· wa.tlzenie z W'łoch specjalnie tam 1montowa· przedstawia 6ię ilość potrzebnych miastu puda Zakładowa, a przede wszystkim jej Pre- nych nowoczesnych wozów, służących do wy- szek do śmieci. Obecnie Łódż posiada ich 17
zydium jest ściśle tysiącznymi nićmi powią wózki śmieci. Wozy te mają nadejść do Łodzi tysięcy, potrzeba jest clalszych :ło tysięcy.
ZOM ma jednak nadzieję wyrównania i tego
zane z życiem swej za.logi, z życiem i pracą za trzy mie6iące.
Za pozostałe 25 miliol!lów ZOM przystąpił braku.
zakładu.
To nie jest wcale przypadek, że
zakłady te pomim
mocn<> przestarzałeg:i .
parku maszynowego i pomimo wielu innych
trudności, wcale nie mniejszych niż w in·
9
V
nych fabrykach bawełnianych, na.leżą do
•
k
• •
I k
d • k" •
·
k
fabryk przodujących przemysłu włókienni.
W ZWU\Z U Z m1es1ącem po S O-ra Zlec leJ W'YmJany U IturaInej
czego. Bardzo wielki wkład w te osiągnię·
W związku z roZPOczęciem miesiaca poi· kienniczym. Jednocześnie podobne akadecia wni°""ła Rada Zakładowa, zarówna· przez sko-ra.dzieckiej wymiany kuJturalne.f w Lo- · mie urządzone zostaną w wielu innych orbezpośredni wgląd w produkcję l w pracę dzii urządzonych zostanie s1.ereg uroczy. ganizaiejach i instytucjach.
personelu technicznego, jak też przez żywy stycb akademii inauguracyj1wcb. Akade.1
„
' ~ ~rlz; dy szkolnej, są. już wyświetla
kontakt i realne kierowanie załogą rob<Jtni· mie te od~dą się na terenie różnych in- ne w kinach w porOZUIPłeniu z kuratorium
czą . Latem br. pracownice przędzalni
„A" stytncji. Dnia 9 hm. odbęd?ie się akademia na 4 seansach dziennie f.lmy propagandowe.
mdlały po pr"stu z braku powietrza i upa- w PZPW Nr 3, .11 bm. w Technicum Włó- Dalsze rozwinięcie akcji filmowej jest w toku.
lu. Brak wentylacji :z.agrażał bezpośrednio
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PRZESADA
N\ektór~ obywatelki nazbyt orygl.nalDle
może
pojmują
ROWNOUPRAWNIENIE
KOBIET. 'Należy do nich np. ZOFIA
DĘBSKA, Z UL, STASZICA 18 W ŁO·
DZI.
- Jak równouprawnienie, ło równouprawnienie powiedziała sobie ob.
Dębska Znaczy się: dostęp do wódki, I
w ogóle t. zw. ochlaj nie może by6 dzisiaj jedynie domeną mężczyzn.
Z jednego z ostatnich · komunikatów pra
sowych wynika, że ob. Dębska faktycznie
praw@ do PMS'u sobie wywalczyła., cze.
go na.jleI>Szym dowodem Jest całkiem oft·
cja.lny fakt, iż została ukarana za 0p1I·
stwo grzYWJ1ą 10.000 zł.
Szanowne Towarzyszki i Obywatelki!
Nie naśladujcie Zofii Dębskiej! Nie na
tym, w IS8JDeJ rzeczy, równouprawnieni•
kobiet polega.
CO Z TYM KONKURSEMł
15 września br. za.kończył się w Łod~
konkurs czystości i porządku w zakła
dach gastronornicmycb. W drugiej po.
łowie wześnia. mia.la pono wyjechać n.a
miasto „cała" komisja, złożona z przed·
stawioieli Zrzeszenia Przemysłu Gastronomlczneso, Zarządu MleJskiego, Zw. Za
wodowych, Zrzeszenia Kupców, POK I
t. d., aby pr:zyznawać dyplomy za czy!"
•iośe i porądek, a ganić za bałagłlll,
br11d 1 mankBmenty hi.gienicuio-sanliarne.
Ano, malucz:ko, a · ujrzymy na kalendarzu datę: 15 października, a o wyni.
ka.eh konkursu cicho tuddeż głucho. Po
dejrzewamy, iż sytuacja okazała się „być"
łak fatalna.. te Komisja. nie miała komu
prz:vzn.ać dyplomu."

wspó~noty

SZANUJMY uszy1
naszego tllłasta uskarżają
higieniczne Ło~i. Zwłasz
cza us!Zy ich ulegają częstemu-gęstemu
„zanieC'Lyszc-zaniu" i to nie tyle od pyłu,
kurzu l sadzy, ale od słów brudnych,
używanych przez niektórych obY.WateH i
niei;tety, obywatelki w miejscach publiez
Dych.
ptóż szanujmy uszy! Szanujmy Je
tym bardziej, że właqze administracyjne
zobowiązały się wziąć ostro do tępienia
objawów sh>wnego chuligaństwa.
E. Tam
Mlenkańcy
się na uso!erki

Grunto-w-ne porządki
ZOM

„

Inauauracyine akademi·e

zarówno
zdr'Jwiupostawić
robotnika,sprawę
jak i produkcji.
Rada potrafiła
na ostrzu
Il'>Ża i wentylację z miejsca zaiąstalowano.
w tychże miesiącach letnich (w hpcu) oka·
zało się. że referent socjalny dał się „wy·
kiwać" prze~ niektórych urzędników, którzy na własną ręK:e załatwili sobie wczasy
w Związkach Zaw0dowych, skutkiem czego
z 45 przydzielonych dla zakładów miejsc,
25 wypadlo dla pras:owników umysłowych.
Rada z miejsca p"1ożyła swoje veto, pier·
wotne przydziały cofnięto i rnzdzielono je
na nowo. sprawiedliwie, a od 1 sierpni::i br.
.
.
. ł
.
R
rtizd zlał wczasow wzię a w swo.i e ręce
a·
da Zakład..,wa.
J
Tak, jak w wielu Innych fabrykach i tu
są trudn'Jści w zaopatrzeniu całej załogi w
odzież ochronną. Rada jednak nie pozostawia tej sprawy „na los .przypadku" stara
się za ..,,patrzenie w ten artykuł coraz bard7.iej poprawiać, a co najważniejsze - ogra
nicz<Jną jego ilość rozdzielić sprawiedliwie.
Wiele energii i wysiłku poświęca Rada

Ros'n1·e gward1·a wio'k1·enn
' ··ctwa
Czołowi

Łodzi

do oczyszczania ddelnic robotniczych

przodownicy pracy

przemysłu bawełnianego

Remonty

starych wozów i kupno nowego
jednak jeszcze spraw;y
~aJwazme}SZeJ. Czołowym posunięc i em jest to ,
ze o<ł ubiegłego wtorku Zakład Oczyszczania
Miasta przystąpił do systematycznego oczysz·
czania
dzielnic
robotniczych,
dotycticzas
najbardziej
zaniedbanych
pod
względem
h ig ienicz.nym. Wszelkie wywózki śmieci i nie·
;zysto.śc.i . przeprowadume były najczęśc i ej V(
srodm1escm, a peryferia uzależniono od dobre1
woli zakontraktowamych prywatnych właści·
cieli furmanek, którzy przeprowadzali wywózkę wtedy, kiedy nie mieli ważnie iszego ła.'
dunku. Jak praktyka pokazała, prywRtni przed
sięb1orcy, oczyszcz.ający podwórza dla Zarzą·
d:-1 Nieruchomości, całkowic i e ;nie w y w i ązali
się 'Ze swych obowiązków i dlatego też ZOM
przejął teraz ich obowiązki we własne ręce
Na pierwszy plan prac ZOM-u wvsuwaią.
się dzielnice podległe 4, 5, 6, częściow; 13-nm.
kom isariatom. N~stępnie dokon;ine zo;o;taną p~
rządki i w innych
dzielnicach robotniczych
miasta.
s.
t~oru. ~i~ st~.nowi ą

W

· d'

pome
Zlałek wyruszą
.
pierwsze
autobusy

Jak wiadomo robotnicy, którzy trzy- , łośei związek.
Niepodległokrotni~. kolejno zdobywają. punktowane
Gromadka tych C"ZOlowych -pt'7.0downiści
od
·
d
'd
kó
miejsca we współzaw nictwie in YWJ. uw pracy zwięk.sza się oczywiście z mieW najb]iższy poniedziałek 11 bm. wYrU•
alnym w przemyśle włókienniczym otrzy- sią.ca na mies.ią.c, tworząc prawdziwą. czo- szą na nuasto pierwsze autohusy, oddane
mują. specjalne upre.wnienia i przywileje. łowi!, gwardię przemysłu włókienniczego.
do użytku mieszkańców Lodzi.
Będą one
Między innymi mają. oni prawo do wykoW miesiącu ubiegłym. w wvniku rezul- kursowały trasą od Pla<'u Niel!odle~łości
rzystalnia urlopu w dowolnym C?:asie i w tatów osiągniętych w 10-tym etanie indy- do Józefowa na Starych Chojnach, a więc
dowolnym domu wypoczynkowym Związku widu.alnego współzawodnictwa pracy zdo- znacznie dalej niż ostatni przvstanek tram
Włólmłarzy. W dodatku koszta pobyt.u w było raz trzeci nagrodę wielu dalszych pra- wa.iowy. w ten s:poso'b ludn'JP.c' robotni'cza
d
h
nk
h
k
'k'
·'
omac wypoc.zy_ owyc Po rywa w r~- 00 wm ow.
le.i dzielnicy zys~a nowy, szybki i wygodny
1
0DCZYT W KOLE NAUCZYCIELSKIM
I tak w PZPl3 Nr 1 należą. do n.ich Ge- środek komunikacji.
STR. DEM. W ŁODZI
nowefa Siara, prządka obsługują.ca cztery
Pierwszy autobus wyjeżdżać będzie o go.
Staraniem Koła Nauczycielskieg0 przy Str. strony (kt.óra zdobył!'!- pierws~ miejsca ~ dzinie 3.45 z Placu Niepodległości. a z JóDemokratycznym w Łodzi odbędziP się w etapach 8 l 9, a trzecie w etapie .10), l\lom- zefowa o godz. 4.12. Na razie autobusy bę
czwartek, dnia 14 paźdz.iern'. ka br. w loka- k.a Anuszcz:yk (tkacz.ka obsh1gu1ą,ca. 6 kro- dą. kursowały co 15. minut z tym, że w ralu Klubu Dem-.kratycznego przy ul. Piotr· si~n), Br.OJ?l~ława Burska (4 krosna) oraz zie potrzeby ilość kursów zostanie zwięk
kowskiej 89 w Łodz.i, odcivt ob Furmania- Jozefa Wozmak.
.
.
$ZOna. Jeden autobus oomieś.cić może 45
kowej na aktualne tematy szkolnictwa. ' W PZPB Nr 3 po raa: trzem koleJno zdo- osób. Miejsca są wygodne, miękkie i kry·
------~----~--~------------------~-- były jedną. z trzech nagród: Zofia Konwer- te skórą..
ska (4 krosna). Maria Fifałkowska (2
Ustalono już
taryfę za przejazdv•
,ł:r wo~~ ~ ~a
k~9sna kolorowe), He!ena .Ziembicka (prze ~.więc: pr~cuj~cy, na ~o?st~~ie legitym~P\~
DZI~
~
WlJaczka), oraz LudWika li.warta (prządka C,ll tramwaJOWeJ mogą Jezd.Yic bez ogram~
a
•
ot&ugu.iaca 750 wrzeeion.
czeń i płacą. za 1 przejazd 10 zł.; 62-prze/.
ZaWIQ
W PZPB .N! 9 zdobyły ~ r:µ: trzeei P1;101k jazdowy abo~ament. miesięczny kosztuje
tx>wane mieJsca następuJące ~botruce: ł 300 zł.~
ruep,ramiJace żony pracv jących
Antoni Lisiecki, z zawodu dorożkarz, za- dawnego ,,znajomego" zetknęliśmy się Wiktoria Pakula (tkaczka oraciu.ią.ca na 4 mogą korzysta~ • z 20-to
prze.i s:dowego
mieszkały w Łodzi przy ul Południowej 81 iuż przecież na tej sali w 1946 r., kiedy to krosµach), Maria Balcerzak (prządka ob- abonamentu rmesięcznego za 200 zł. Bilet
karany już niejednokrotnie za kradi.ieze i zostaliście skazani na 2 lata więzienia . . sługują.ca 732 wrzeciona), oraz !\Jarla Kc;i· normalny kosztować będzie 25 zł. ( m .z.)
fałszerstwo, oył stale w poszukiwaniu źró· Dz:isja.j znowu się spotykamY-?„.
' łasińska (prządka - 750 wrzecion). Felik$
del łatwego zysku. Nie „kalkulował" mu
Ten niepoprawnv recydyWista usiłował Pawlak (2 krosna szerokie) również trzy. POCZĄTKOWE NAUCZANIE DOROSŁYCH
się PQ prostu zawód dorożkarza.
przedstawić się wczoraj Sadowi, jako nie- krotnie zdobył jedna z nagród.
Miejska Rada Społeczna d·:> Zwalczania
Wczoraj Lisiecki
odpowiadał znowu winny baranek, który padł ofiarą jak i W szeregi ,.gwardii" przemysłu włókien- Analfabetyzmu w Łodzi zawiadamia wszyst
przed Są.dem Okręgowym tym razem, się tłumaczył - „nieporoztimienia i złych niczego przvięte zosały również Stanisława kie osoby, ·zapis;ille na kurs metodyczny w
oskarżony o czerpanie zysków z nierządu, ięzvków".
Ptasińska (PZPB Nr 14), Józefa By~ow· ~akresie początkowego nauczania dorQ,słych,
uprawianego przez wyzyekiwa.ne przez niePogrążyły go jednak bez reszty zezna- ska (prządka w Pabianicach, która w ciągu ze wykłady na kursie r'lfZp'.>czną się w
go kobiety.
.
nia świadków.
• trzech etapów zajęła trzykrotnie pierwsze dniu B października o godz. 17 w lokalu
- My 'się przecież znamy, Li~i~ki! . S'ędzia Szałański zaanlikował mu 3 lata miejsce), o:raz Nat:p,Ua. S.ektura - tkaczka Mliejsk. ffimn. Tadeusza. l{ościuszkł. W.
przwr.itał sw t>roku,ratoi:: Smolenski. Jak więz;ienia,
Sienkiewi~ 46, 2 pię~
1 w PZPB w Rudzie Pabianickiej,
-
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Zespół

Robotniczego Domu Ku tury
otH1orzql §ezon jesiennq

W mieście naszym nic by się dosłownie nie działo w dziedzinie kulturalno:irtystyczneg 0 życia, gdyhy nie napraw
dG wszechstronna i owocna działalność
7espolu świetlicowego R.D.K.
Zespół
ten jest na prawdę niezmordowany!
Zrńudna cicha praca całego zespołu
J~OMU WINSZUJEMY
Czwartek, dnia 7 października 1948 r.
Dz.iś: Julii

.

,

W A2NIEJSZE TELEFONY
Strat Pożarna -- 51'
Milicja Obywatelska - ~7
Dworzec Kolejowy - ~
Komitet PPR - ~6
Komitet PPS . ..,.: 166
#

ADRE.S REDAKCJI R. S. W. „Prasa'', Plac
l - 3, tel. UO, godziny przyjęć
oc! 10 - 12.
Kościuszki

<:· ostała sowicie nagrooz 1:ma na
rze „Oświadczyn" Czechowa i'

premie·
„Próby
Generalnej" Raorta. iWypełniona po
brzegi sala teatru R.b.K.; była świadkiem entuzjastycznego przyjęcia, z jakim spotkały się obie sztuki.
„Oświadczyny" Czech0wa, to sztuka,

I

Nowa linia koleiowa
Tomaszów-Radom

w której Czechow mistrzowsko odmalował stosunki społeczne, panujące w R'J
sji carskiej w drugiej połowie XIX wieku. W roli Łomowa wystąpił młody i
utalentowany aktor Kożusznik Tadeusz. Dobrze również odtworzył rolę
znudzonego i zajmującego się jedynie
plotkami Czubakowa Widerowski,
który robi wyraźne postępy. Wyr~ żnić
też należy Eugenię Wilczyńską, któr~
zagrała rolę panny na wydaniu z wła
ściwą jej zdolnością przeżywania roli

na scenie.
W przerwie między ·I-szą a II-gą czę
Prace nad linią kolejową Tomaszów żono już 13 km. torów, uruchomiono
ścią
wystąpił Kamiński, który odśpie
- Radom są w pełnym toku. Przy obec dwie stacje wodne:· w Inowłodzku i Przy
nym tempie robót spodziewać się nale- ~·uszach. Wzdłuż całej linH postawiono wał „Dwie Zorze" ; „Krakowiaka" Maży, że otwarcie nowej linii kolejowej nowe budynki stacyjne oraz budynki niuszki. Młoda śpiewaczka Komarówna
wykonMa walce Arditi i Lehara.
długości 85 km. nastąpi w pierwszej po- mieszkalne dla kolejarzy.
W II-ej części wystawiono „Próbę
łowie grudnia bieżącego roku.
Uruchomienie linij Tomaszów - Ra
Generalną
Raort'a. Komiczne sytuacje,
Budowa tej linii została rozpoczęta dom przyczyni się w dużym st.opnfu do
już w 1945 roku. Jest to pierwsza linia cżywienia handlu i przemysłu w miej- od jakich roi się ta sztuka, przyjmowatakiej długości, która zo~tanie oddana scowościach, przez które będzie przebie ne były salwami śmiechu widowni. Ca·
ły zespół Fatrówna, Stawek, Weiss,
po wojnie do użytku. Dotychczas uło-1 gać.
Kaperska, Widerowski, Wilczyński, Gołębiowska i Osuchowska grał bardzo
dobrze, przy czym na szczególnie wy'
różnienie zasługuje . występ OsuchowNa rąbankę należy się rejestrować cy Państwowej Fabryki Sztucznego Je- skiej.
w sklepach rzeźniczych Robotniczej dwabiu Nr 1 w Tomaszowie rejestrują
Tak więc sezon jesienny został otwar
Spółdzielni Spożywców „,Łączność", ul. swe karty żywnościowe w konsumie fa ty na prawdę udanym
pod każdym
Alefo Wojska Polskiego 1-3 i Plac Ko- brycznym. Z dniem 1 pażdziernika wy względem przedstawieniem, bo i
sala
ściuszki 20, oraz w sklepie Spółdzielni dawanie rąbanki w fabrykach włókien
była
wyprzedana
do
ostatniego
miejRobotników i Pracowników Przemysłu j niczych na terenie Tomaszowa zostaje
sca.
Włókienniczego, ul. Tekli 20. Pracowni zniesione.
B.
Miejmy nadzieję, że świetlice fabrr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ,_ _ _ __
czne również obudzą się z letargu i w.
ślad za R.D.K. urządzą w najbliższym
czasie występy swych sekcji dramatycz
węgla
nycłi.
B.
Jak wiadomo, na terenie fabryki sztu n0 się tu umową zbiorową dla przemy·
cznc~go jedwabiu w Tomaszowie znaj- rłu włókien sztucznych, ale~owa ta
duje się jedyna w Polsce fabryka siarcz rozróżniała jedynie cztery funkcje dla
ku węgla. Dalsze oddziały tej fabryki rcbotn:ków zatrudnionych w fabryce
są w trakc;e budowy. Już w niedługim siarczku :węgla, co jest niewystarczają
czasie Tomaszów będzie posiadał nowy ce wob~c istnienia systemu skomplikozakład przemysłowy, zdolny zatrudnić wlmych funkcji wykonywanych na od- DELEGACI SPÓŁDZIELCZOSCI WŁOSKIEJ
W POLSCE
około 1000 robotników.
.
działach tej fabryki. Sprawą powyższą
W związku z tym nasuwa się koniecz ma się wkrótce :zająć Specjalna Komi- Bezpośrednio po obradach w Pradze przy.
ność opracowania umowy zbiorowej dla,. sja Związków Zawodowych, która przy byli do Polski uczestrucy Międzynarodowego
robotników, zatrudnionych w fabryce będzie w tym celn do Wilanowa.
Kongresu Spółdz.ielczego, delegaci włoscy:
siarczku węgla. Dotychczas posługiwaB. - _ prezes Centr. Spółdz. Import.-Eksport.

I
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Re1esłracia kart żywnościowych

Rejestracja kart żywnościowych
!niesiąc październik będzie trwać w

na
To
maszowie w terminie głównym do 13
października br. Karty na miesiąc paź
dziernik należy rejestrować we wszyst
kich sklepach Robotniczej Spółdzielni
Spożywców „:Łączność", w sklepach Ro
botników i Pracowników Przemysłu
Włókienniczego oraz w Konsumie Fabryki Sztucznego J cd wabiu. Cl, którzy
w terminie wyżej podanym nie zanejestrują kart fywnościowych, będą je mo
gli dodatkowo zarejestrować w terminie do dnia 20 paźdz!ernika br. w sklepach: Robotniczej Spółdzielni Spożyw
ców „Łączność"ł Sklep Nr 1 - Staszy:.
ca, Sklep Nr 3 - Kaczka, Sklep Nr 7
- Plac Kościuszki.
Wydawanie artykułów trwać będzie
od 17 do 31 października br. W interesie konsumentów leży zarejestrowanie
kart żywnościowych za miesiąc paź
dziernik jak najwcześniej. To samo dotyczy odbioru artykułów żywnościo
wych.
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Po co to separowanie się?
Pisaliśmy niedawno o faktach separowania się pracowników umysłowych
od .fizycznych w PZPWł. Nr. 28 w 'fomaszowie oraz w fabryce filców.
Bodaj że jednak rekord pod tym
względem ustanowiono w Państwo
wych Zakładach Przemysłu Wełniane
go Nr. 27 w Tomaszowie, gdzie praco<J,111icy umysłowi urządzili sobie popros
tu osobną stołówkę, choć stołówka fabryczna - wygodna i obszerna mogla
by z powodzeniem obsłużyć dodatkowo
jeszcze trzy takie biura jak w PZP\Vł.
Nr. 27.
Jak nas poinformowano w ostatnich
dniach, Rada Zakładowa PZPWł. Nr.
27 wystąpi z żądaniem zlikwidowania
tej stołówki urzędniczej. Wtedy chyba
panowie urzędnicy przyjdą do stołówki
robotniczej.

O

umowę

zbiorowq

dla fabryki siarczku

Życie sportowe Tomaszowa
MISTRZOSTWA
LEKKOATLETYCZNE KL. C "
"
Dnia 9 października o godz. 16-ej i
10 października o godz. 10-ej odbędą się
na boisku „Pilicy" w Tomaszowie mistrzostwa lekkoatli~tyczne Kl „C". w
trójboju pań i pięcioboju panów. Trojbój pań złożony jest z biegu na 60 mtr.,
skoku wzwyż i rzutu oszczepem.
Na pięciobój panów składa się 200 m.,
skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem i bieg na 1.500 mtr. W razie przekroczenia
odpowiedniego m1mmum
przez poszcze~ólnych zawodników będą
oni kwalifikowani do klasy wyższej.

piłkarskiej miasta, klubami sportowymi: ZMP Tomaszowianka a Lechią, zakończył się zwyci(~stwem ZMP Tomaszowianki w stosunku 3: 1.
Do przerwy gra była na ogół wyrów
nana, po przerwie jednak boisko zupełnie opanowała drużyna ZMP Tomaszowianka. W sezonie tym Lechia nie
potrafiła wygrać ani jednego meczu z
ZMP Tomaszowianką, co wskazuje,
że jest jest ona jednak drużyną gorszą.
Całkowity dochód z tego meczu przeznaczono na odbudowę Warszawy.

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU
W najbliższym czasie nastąpi wybór
ZMP TOMASZOWIANKA - LECH!:!: nowego zarządu klubu ZMP Tomaszo3 : 1
wianka. Na zebraniu wyborczym ustę
Rozegrany w Tomaszowie mecz pił pujący zarząd złoży wyczerpujące sprakarski między dwoma rywaliz;;jącymi wozdanie z działalności klubu za 03tatni
od dawna 0 tytuł najlepszej drużyny okres.

„Italcop", senator

Rodolio Morandi, oraz
Centrali Spółdz. Produkcyjnych i Pracy senator Giacometti, inż. Curti, inż. Manuelli i architekt Scanferla. Reprezentują oni lewicowy odłam spół~zielczo
ŚCi włoskiej Lega Nazionale.

członkowie zarządu

EKSPORT JAGÓD I GRZYBÓW
Z

OKRĘGU CZĘSTOCHOWSI<IEGO

W ubiegłym sezonie letnim Okręgowa Spół
dzieln!a „Las" w Cz.ęstochowie dostarczyła
na eksport do Anglii ponad 305 ton jagód.
Jagody w okręgu częstochowskim zebrano w
6 nadleśnictwach pow. częstochowskiego i 2
pow. lublirueckiego. Ogółem z tego terenu zebrano 452 tony jagód. Część zakupiły fabryki
win owocowych. Ponadto spółdzielrua „Las'' w
Częstochowie przygotowała 1 tonę grzybów
solonych, przeznaczonych dla Szwajcarii.

SZKODNIK GOSPODARCZY W WIĘZIENIU

Delegatura Komisji Specjalnej do walki z
i S7.kodnictwem gospodarczyrr.
w Katowicach os:i1lila w wi ęzieniu Waltera
Ociepkę, b. kierownika Hutniczego Przedsię
biorstwa Budowlanego w hucie „Kościuszko"
w Chorzowie, który wskutek niedbalstwa naraził
skarb państwa na wielomilionowe
straty.
nadużyciami

TRANSPORT SLEDZI Z ANGLII

Walne zebranie

członków spółdzielni „Łączność"

Polski statek „Narocz" wszedl do portu
gdyńskiego z transportem 506 ton ślecizi z
Londynu .

........... ................ ...... .-....-... .......
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W KONCERT SYMFONICZNY
W piątek, 8 bm. Filharm0n!a Miejska w
Łodzi gościć będzie Dra ZYGMUNTA LA·
TOSZEWSKIEGO (Filharmonia Warszaw·
Eka) jak'> dyrygenta i znakomitą skrzypaczW programie poza
kę IRENĘ DUBISKĄ.
Concerto Gross0 h-moll Haendla utwory
komp-0zyt..,rów francuskich: Lalo: Symfonia
hiszpańska . na skrzypce z ~rkiestrą, Rabaud.
La Process·10n Nocturne i Ravel: Alborada
del gracioso. (Dwa ostatnie utwory po raz
pierwszy w Lodzi). Przychylaiąc się d-0 li·
cznych żądań publiczności Dyrekcja Filhar·
monii Miejskiej ustaliła rozpoczynanie bncertów piątkowych punktualnie " godz. 19,15
12,15. Kasa
zaś poranków niedzielnych Dzisiaj Milicja Obywatelska obchodzi Swię· luńskiej, która to drużyna j~t '2'.llakomicie za- żyn, KBW 6 drużyn, WUPB 4 drużyny, ORMO
Fi.Jharmonli czynna codziennie od godz. 10
d'J 13, zaś w dniu koncertu od 16 do roz- to 4-lecia istnienia. W związku z tym w War· awan5owana i pos!ada poza sobą doskonałe 5 drużyn. Trasa marszu prowadzić będzie ze
szawie odbywać 6ię będą centralne igrzyska wyn;ki s.p-0rtowe, obecnie w częstochowskiej 6tadionu ŁKS ul. Karolewską do Parku Ponia·
p'>C'Zęcia.
towskiego omijając pomnik i groby żołnierzy
sportowe MO w dniach 9 i 10 bm. Również i A klasie zajmuje 2 miej6ce w tabeli.
Program Sw!ęta Sp-0rtoweuo ZS „Gw<1rdia" Zw:ązku Radzieckiego, następnie ul. Żwirki do
w m. Łodzi Swięto MO nie minie bez echa,
4f19a./
Piotrkowskiej, Piotrkowską do Placu Wolno·
bo począwszy od d·nia 8 bm. w szeregach MO przewiduje:
ll"a fi!
Godz. 11.00. Defilada drużyn 6portowych ZS ści, 11-go Listopada do Żeromskiego, Zerom·
obchodzone będzie Swiętll MO: Progra~ SwięPaństwowy Teatr Wojska Polskiego
skiego do Kopernika, następnie trasa iJopro·
ta. Sportowego. MO przewiduje masę imprez, „Gwardia".
w Lodzi ul. Jaracza 27
wadzi wprost na 6tadion ŁKS, gdzie mieścić
Godz, 12.00. Start do marszu na 10 km.
Dzis 0 godz. 19,15 arcydzieło komedio- ktore ~dbędą 6!ę w medz.ielę, dma 10 b~. ?a
Godz 12.30. Finał piłkarski kół ZS „Gwar· się będzie meta. Dla drużyny osiągającej naj·
t. „GRZEGORZ I stad1ome ŁKS. W P?dany?1 dmu uw.aga swiapisarstwa francuskiego,
lepszy czas w mar6zu przeznaczony jest pu·
, -ż _ . ta E'portowego Łodzi. z.wrocona będz1.e. n.a 1m· dia" przy Komis. MO.
DYNDAŁA" Moliere'a. Przekł d B
char przechodni utundowany przez PrezydenGodz. 14.00. Walki zapaśnicze.
oy a e prezy MO, pomewaz zadnych powazmeJ<Szych
a
'
leński
Godz. 14.30. Finał siatkówki kół ZS „Gwar· ta m. Łodzi, E Stnwińskiego na zeszłoroczne
imprez sp-0rtowych w dniu 10 bm. w zw·ązku
.
•
e~o.
mis•rzostwa lekkoatletycz.ne MO.
z~ kilka dni otw~rcie n?wego s~zonu ze Swiętem MO w Łodzi nie przewiduje 51ę. dia" przy Komii>ariacie MO.
W finale mistr2ostw piłkarskich k6! ZS
Godz. 14.45. c:mnastyka szwedzka.
Swięto MO jest zarazem Swiętem ZS „Gwar
współ.czes.ną komedią wybitnego p1sar.za
Godz. 15.00. z.1wody piłkarskie Z:ZK Łódź- „Gwardia" MO 6p-0ł.kają <Się w ostatecznej roz
czesk~,ego D!dY I?: t. „IGRAS.ZKI 'Z ..., __\.B- dia", które zostało powołane do życia w biegrywce komis. MO Nr 3 i 9, które posiadają
żącym roku i będzie mogł-0 zadokumentować „Gwardia".
LEM W rezyseru Leona Schillera.
Godz. 16.30. V\ 7 ręczenie nagród i dyplomów równą ilość punktów, zwycięzca powyższego
społeczeństwu swój dorobek sportowy o6iąg·
spotkania zdobywa puchar przechodni uf1mdo·
nięty w tak krótkim czasie. Punktem kulmi · pamiątkowych.
TEATR POW~ZECRNY
Na trasie marszu 10 km stanie do walki wany przez Komendę MO m. Łodzi, s.po'.kanie
nacyjnym programu niedz.ieln1?go, będzie 6pot
u]. 11-go Listopada 21 - tel. 150-36
„Gwardia"/ 42 drużyny, któ1e będą reprezentowały 1-1:> wymienione odbywać się będzie na 6tadionia
kan:e piłkarskie ZZK Łódź Codziennie do 7. 10. br. włącznie punktu- repr. woj. ló:izkiego; reprezentacja Gwardii komisariatów MO. 15 drużyn (każdy komisa- głównym ŁKS, natnmiast na boisku treningo·
alnie o 19,15 „LISIE GNIAZDO" z Karolem opie,ać się będzie na sz.kielede drużyny wie· riat 1 drużyna). Szkoły Oficerskie MO 12 dru· wym w tym samym czasie toczyć się będzie
Adwentowiczem.
walka o 3 miejsce w tabeli między komis.
UWAGA! W piątek 8. 10. br. premiera
6 i 7.
Po zawodach fin1\łowych odbędą się walk!
sztuki H. Heijermanns'a „NADZIEJA"
zapaśnicze, w których wezmą udział zawo,fai·
w opracowaniu i reżyserii Karola Borowcy „Gwardii" na czele z miGtrzem Polski wa. skiego.
gi ciężkiej, SHc~owskim.
TEATR •. SYREN A" Tr" u <!utta 1
program . przew'.duje fi·nał siat·
Na5tępn:e
. Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA"
ciągu ub. soboty i niedzieli odbywały się zaś w konkurencji męsk:ej 2:0 (15:9, 15:9). w kówki o mistrzo;;two kół ZS „Gwardia", gdzie
w
DOMU ŻOŁNIERZA
TEATR KAMERALNY
spotkania w piłkę· ręczną krajowych repre- konkurencji koszykówki kobiecej zwycięży· 5 potkają się kola Nr 3 i IO oraz 4 i 5. W ta·
ul. Daszyńskiego 34
bel! gier finałowych prowadzi kolo Nr 3, któ·
Dziś i ccdziennie punktualnie o godz. zentacji kolejarzy i spółdzielców. Pierwsze- ły zawodniczki drużyny spćłdzielczej 34:4 re jest zdecydowanym fdworytem na mistrza
,NIE- go dnia odbyły się mecze w szczypiorniaku. (12:2). W konkurencji męskiej kolejarze bę- i zdobyc:e pucharu przechodniego ufunuowa19.15 sztuka C. de Peyert-Chapuis
BOSZCZYK Pan PIC" w reżyserii Janusza W konkurencji żeńskiej wygrała drużyna I dąc lepszym zespołem wygrali: 58:47 C23·25l. nego przez Komendę MO m. Łodzi.
W trakcie odbywania s'ę gier siatkowych,
Spółdzielców w stosunku 4:1 {1:1). Bramki dla· Dla pokonanych najw'ęcej punktów uzyskał
Warneckiego.
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15, zwycięzczyń strzelila Pachlowa, zaś dla po-I Pawlak (1), dla zwycięzców Grzechowiak (15) na stadionie głównym odbędzie się gimnasty·
wykonana przez funkc. MO. Ukoronowa·
r YMCA 0 db ~ IY się· zawo d Y ka
b
W
„
W k k
k
· · k
h B
k
tel. 123-02.
niem całego programu będą zawody piłkar·
. . so 0 1ę .w ~a i
on ~ren~JI
-Onar;i:l".c . r~e~ma ov:s a.
uzyskali społ- p1lk1 ręczneJ na odbudowę stolicy: w Siatków skie 0 godz. 15 oo mięiizy ZZK Łódź _ Gwar·
męskieJ rown:ez :z.wyc•ęstwo
klub sportowy wy-1 dia repre-zenta<'ia.
Teatr „OSA" (sala zimowa) Zaehodnia 43 dzielcy. Końcowy wynik 8:6 (4:2) dla kole- ce żeńskiej Międzyszkolny
P;Jdczas trwania zawodów przygrywać hę
reprezentacją okręgu 2:0 (15:10 15:13),
z
grai
dla
Sobczak
strzelili:
bramki
trzy
Po
jarzy.
tel. 140-09
dla zaś w konkureńcji męsk;ej 2:1 (7:15 15,13 dzie orkiestra miltcyjna, wstęp na igrzyska
zwycięzców oraz Birwald i Kurpień Nieodwołalnie ostatni tydzień, tylko rlo
W drugim dniu zawodów dal-115 12). W koszykowce męskiej repre1entacjJ/I soorlowe „Gwnrdii" dla ogółu sooleczeństwa
10 października. Codziennie o godz. 19.30 pokonanych.
Za wody odbędą s:ę bez W7':flerlu
bezpłatny.
.
.
.
·
„Rozkoszna Dziewczyna" z Zofią Jamry w sze trzy zwycięstwa zdobyli sp~łd~elcy i j~cl- okręgu wygra!a .z .MK~-em "".ysokocyfro"'.'o: na !)ogodę. A w'.ęc w niedzielę. dr:'a 10 bm.
roli tytułoVl{ej. Zniżki ważne.
no kolejarze. W siatkówce kob1°ceJ spóldziel-j 6'.:28 (27:16) NaJW:1ęceJ punktow dla zwyc1ęz. w Swięto MO ra/a Łódź sp-0rtowa spotyka 6 ;~
.
na sl.adioniP. ŁKS.
Wkrótce premiera: komedia muzyczna cy wygrali'W stosunku: 2:1(13:15,15:10, 15:10). cow uzyska! Dowgird (11).
p. t. „Pepina", w której wystąpią B. Halmirska, L. Wilczyńska, W. Brzeziński, M.
Dąbrowski. Wł. Kwaskowski oraz gości:!·
nie - Zofia Jamrv (w roli tytułowej)
i Janusz Sciwiarski.

.
TEAT

I

p.

Turniej

Spółdzielców

i .Ko!e.farzy

•

Teatr Komedii l\luzyezne.f „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Os.tatnie dni! Wesołej operetki z muzyką
„Cnotliwa Zuzanna". 'N roli
„ZUZANNY" wystąni J. Kenda. Chór Balet - Orkiestra. Zniżki dla świata pra·
cy - ważne.

Jeszcze :edna or z a
w wyścigu dwugodzinnym Czesi V eseły i Ciglar wbili

J. Gilberta

Teatr Kukiełek RTPD Nawrot 27, tel.
,,PINOKIO" codziennie prócz pomedziałków dla szkńł. W niedzielę o godz.
12 widowisko otwarte.

1?0-0!

Kino „\VŁÓKN!_ARZ"

Kino „TĘCZA"

Dziś PREMIERA!
Film produkcji czeskiej

n

PRZECZUCIE«

Bekowi i Kapiakowi dwa
Czy może być coś ciekaweg".> co kręci się
w kółko przez dwie godziny? Żeby nie wiem
jak urnzmaicony był 2 godzinny wyścig
amerykański, to w końcu może on znużyć
najbardziej nawet zapal?nego miłośnika
Wczoraj sytuację pogarszało
kolarstwa.
jeszcze t", że z doskonałą para czeską Ve·
sely - Ciglar, żadna z naszych par n:e
walki.
równorzędnej
nawiązać'
mogła
Pr:zyznamy się że z uczuciem ulgi przyjęliśmy ostatni sygnał na finisz.
Wcz0rajszy wyścig nie by~ ciekawy. Po·
mysł organizatorów połączenia w pary zawodników war•zawskich z łódzk;mi absolutnie

Uwaga Milicjanci!

W roll głównej: ~ATASZA TA:SSKA
W związku ze świętem Z. S. „Gwardia' '
~
Reżyseria: OTAKAR VA VRA
sportowe
drużyny
10 bm. wszystkie
dniu
w
~
udział w marszach,
biorące
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;::.,: Z. S. „Gwardia"

Kino

wesoła

BAŁTYK

----Kino

DZIS PREMIERA!
komedia produkcji czeskiej

„~~tatni Mo~i~anin"

W roli głównej: JAROSLAV MARVAN ~
~
Reżyseria: VLADIMIR SLA VINSKY

piłce nożnej, piłce siatkowej itp. zobowiązane
9.30,
są stawić się na stadionie LKS o godz.
celem wzięcia ud.iiału w defiladzie sportowej.

l'rzybywa,iące drużyny zgłoszą się

nika

zawodów i instruktora

O. świętosławskiego.

•

do kierowsportowego M.

•

ze Swiętem M. O. oraz
.. Gwardii" w dniu IO bm. wszyscy członka·
wie sekcji mot".>rowej Z. S .„Gwardia" winni
~ię stawić z mot„·r ami na stadionie ŁKS o go
dzinie 10.00, celem wzięcia udziału w defila
dzie sportowej, oraz udzielenia pomocy tech
k~m.
niemej na trasie marszu
W

związku

ro
..................................„ ...____,,,..............................„ ...............
Obecn')ŚĆ członków obowiązkowa,

~

Łódź, Pl. Niepodległości
(Leonarda)

CYRK tir 2·a
Piątek

października

Codziennie o godz. 19,30 - Soboty 2 przed
Niedziele
stawienia o 15,30 i 19,30
i święta 3 przedstawienia 12,00, 15,30

NOWY PROGRAM

OTWARCIE

J

19.30

UWAGA:

Atrakcji krajowych i zagranicznych

Na sobotnie popo1udniówki o godz.
i niedzleJne noranki o godz. 12,00

15.~0

każda

osoba dorosła może wprowadzić 1 dziecko
do łat 10 bezpłatnie.

I

nie

spełnił

?czekiwania,

ŻP.

okrążenia

w ten sposób uda

się przyna. jmniej kilku naszym "bsa. dom ode·

I

Vesely i Ciglar
grać jakaś rolę w wyścigu.
byli klasą dla siebie i wygrali wyścig w cu·
glach o 2 krążenia przed niezbyt szczęśli
wie dobraną parą B 0 k - K;iniak i pozosta-

Machek - Kocvara, Sałyga - Leś·
łymi:
k'ewicz, Napierała - Wrzesiński i Siemiński - Gabrych
W ciągu 2 godzin zwycięzcy pn:ejechali
81 km. 200 m„ w ciągu pierwszej godziny42 km; a więc jak widzimy temp" wyśc'gu
utrzymywało się na ogół równe i był') jeśli
chodzi " szybkość prawie rekordowe dla na·
szego toru. Zasługa w tym oczywiśc'e Veselego i Ciglara, którzy z niezwykłą lekkością P"trafili je utrzymać do samego koń
ca, odpowiedni? zmieniaJąc się raz co okrą
żenie, dru_g; raz co pól okrążenia.
Przewaga ich nad parą Bek - Kap;ak wy
raziła się w 2 nabitych okrążeniach. Winę
tego ponosi "CZywiście w dużej mi.erze Ka· Od lewej strony: Machek, Kocvara l Ciglar.
piak, który nie mógł utrzymać się na kółku
Czechom. Bek początk'Jwo odrabiał utraco·
ny przez swe~o partnera dy~tans, lecz •W który wraz z Veselym wbili p".>zostałym pa·
z nie- rom drugiP okrażenie, siódmy - Bek przed
końcu „zarżnął się" i zrezygn„wał
Machk1em CCSR), Gabrychem i Napierałą i o·
równej walki.
statni - Bek przed Napierałą, Sałygą i Ga
dwugodzinnego kręcenia się brychem.
ciągu
W
w kółko rozegrano 8 finiszy. Pierwszy z
nich (rozgrywa n J je co 15 minut) wygrał . W ogólnej punktacji pierwsze Mi"'•ce zaVesely (CSR) przed Sa!v~a NapJPrala i Mach ~ęła para cze?ka Vesely - Ciglar zd')b:vwa
kiem (CSRl drt..gi - Machek (CSRJ przed Jąc I 3 punktow (za finisze), drug:e miejsce
Ciglarem (CSRJ, Sa!ygą i Gabrvchern. trzeci Bek - Kap·ak 23 punktów. trzec•e Machek
- znów Machek (CSRl przed Bekiem, Sa· 1-~ocva:a (CSR 19 p~t. czw2:-te Sałyga ły.gą .i Ciglarem, czwarty - Bek przed Leś- ~~sk 1 .ew1cz 14. pk~. p1ą~e ~.ari1~ra!a -Wrze
k1ewiczem, Veselym {para Vesely - a· sinsk1 7 pkt. 1 szoste S1em1mki - Gabrych
Beka) i Machkiem 4 pkt.
iuż
glar zdubl,.,wala
Najlepszym na torze był ia•n„wlr>0v mistrz
piąty - Bek przed Kocvarą (CSR), Cigla:
rem (CSR) I Wrze~ińskim, szósty - Bek $Zosowy CSR Vesely, drugi Ciglar, trzeci
Kr.
przed Marh!dem (CSF1. Sa!ygą i Ciglarem, Bek.
:~· .·.

I

Kino
POLONIA - WOLNOS('
7 IO - 8.10 48 r.
Film pl"OdukcJi radzieckiej
w na••1ralnych kolorach

>>PIESN TAJGI«
rolach głównych:
M. LADYNINA, W. DRUŻNIKOW
Reżyser: IWAN Pl'RJEW

W

HEL - ADRIA
Kino
7 IO - 8 IO 4łl r.
Film produkcji radzicckhJ
W"
o powieści

WALENTYNA KATAJEWA

>->SYN PU~KU<-< .
W ROLI GLÓWNEJ

9 letni JURA JANKIN
Reżyser: W. PROMIN

