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Narodom Z1"ednoc zonym
przedsta wiony P rzez ZSRR
J•est wyrazem konsekwen tne,· polityki po ko,· u
i Współpracy Z Wszystkim i narodami Świata
Wyszyńskiego na Komisii Polie ministra
Przemówieni
h
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d
.. N
.
.
tyczne1 Organ1zac11 aro ow 1e noczonyc
I

państw europejskich bez Związku

Radzi.ee-

kiego". Obecnie Stany Zjednocmne pragną
utw'l!rzyć blok, skierowany przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu. _ jak wynika to w spo
sób niedwuznaczny z ostatniego przemówienla delegata belgijskieg0 Spaaka.
dkreślił że tzw.
• k'1
w·1 1"ni t W
. st
'
yszyns . po i
s. er
. cem

Zwią~ek pans~w :sc~odn:. s~.erowa;zni;~e

r
przeciwko. Zwi.ąz .owi Ra .iec iem_u. t
Spaak twierdul:, ze ten. związek 3es „s""ju. .
szem obronnym prze::iwk? _ZSRR.
Ale - zapytu~e wicerrumster Wys~ynski
- C'ZY Spaak mogJby zacytować cboeiazby je
den arlykuł z tyc':t, które się ukazały w

Związku ~dzieckim, kto~by wYsuwał tezę

Ze .s~ej. str~ny minister Bevin. usiłował ~r~e
konac swiat, ze doktryna marksizmu •. lenmrz
mu. s.tan?"'.i prz~odę w porozu.m1emu z tą
częscią sw1ata. ktora doktryny t~J me zaapro
bowała, - co jest absurdem. Bevm. upomniał,
że słowa Lenina posiadały znaczenie dl.a tego
okresu, kiedy· zosta~y ogłoszo~e, to 1est .w
momencie, kiedy Wielka Bryt?ma brała udzmł
w interwencji przeciwko Zw1qzkowt Radz1ec·
na czele
kiemu. Mimo to rząd radziecki którego stał Lenin, robił wysHki, ż~by tJ?ł~żyć kres stan~wi :vo_iny ze sw:iatem l~penali·
stycznym. Lemn oswiadczył w~wczas, ze zadanie to - a zwłaszcza zawarcie traktatu han·
dlowego z Wielk~ Bryt~ią stanowi gl~wnq

na Radzie Bezpiecz~ństwa.

LONDYN PAP. - Prasa londynska przywią·
zuje. duże .znaczenie do beztermin~w:go odr~:
czema posiedzerua Rady Bezp1eczenstwa. „Da1
ly Herald" zaznacza, że pa~twa b.ezpośrednio
nie zainteresowane w sprawie Berlma, a wcho
dzqce w. skł?d Rady.Bezpie.czeńbtwa,--: P.tagn~
posredmczyc w sporze między w1elk1mJ mo
carstwami.

Korespondent „Ev~g New:s" donosi, te
te przygotowują pro1ekt rez.olucfi,
przewidującej .''.roz.ejm" w s~rze .o Berlm.
Wysiłki kra]oW bezpośrednio me zamtereso
wanych w sprawie Berlina, spowodowane ~o

państwa

delegatow
stały okolicznością, że większość
jest przekonana, iż skarga trz~ch m-?carstw za
chodnich nie może doprowadzić do z~dnego ce
Może się ona zakończyć /edyme 1 tylko
fiaskiem, które podważa autorytet Rady Bez·

lu.

pieczeństwa.

Pisma londyńskie nie ukrywaj11, te prz.ed·
stawiciele państw, należących do Rady Bez·
a bezpośrednio !Il.je zaintereso·
. tw
.
!~~z~~sw !porze 0 Berlin, pozostają w ścisłym
wytyczną. radziecki~} polityk.I zagraniczn~J· . kont~kcie 2 mocarstwami anglo • saskimi. Przl'.
"W dziełach Lemna - oświadczył w1cemi- uszcza się że w ciągu najbliższych dwóch dm
nis er Wyszyński - niejednokrotn~e podkre· ~rzygotują 'o.ni projekt rezolucji kompromiso·
ślana jest konieczność utrzymywania !llarmaloda ·e te ~ówniet. w komi·
. k
nych stos1;1nków dyploma.tycznych .~ go6podar· we/.
Prasa angie 16 a P t l .' . zagadnienie kon
czych ze swialem kapitalistycznym ·
0
w roku 1947 generalissimus Stalin przypo· ~~~l~!!r:::Jgi: ~f;~~~ą~.e~jawniają się ten·
mnial w rozmowie .z Haroldem Stassenem tę dencje kompromisowe. Więk.szo.ść 'l!aństw .sprza
koncepcję Lenina J oświadczył mu, że jest ata ciwia si~ bowiem stan-0wczo zhkw1d-0wanm ko
misji atomowej.
(D k ńczenie na str. 2-ej)
o o

zaatakowa.ma jakiegokolwiek kraju a "'. sz<;ze
9ólności Belgii dla wyzwolenia której zo~1 erze radzieccy przelewali swą, krewt Jezell
minisłer Spaak obawia ~ię - jak twi.erd~i Radz1eck1ego,
potęgi wojskowe] Zwi ązku
dlaczeg'o nie popiera p~zycji radzieckiej w
..
.
.
spra:wie r~dukcJi ~b~ojenł
Komisja Polityczna ZgroPARYŻ PAP. W1doczme iprzyięcie J?rOP<;>ZYCJi !ad.zieckieJ
madzenia Nar"Jdów Zjednoczonych przystąpi om.acz_ałoby_ zredukowame sił zbroinych proła w czwartek po p"'liłudniu do dyskusji nad tektorow m1mstra Spaaka.
nropozycją radziecką w sprawie n.grap.iczenia
o jedną trzecią zbrojeń 5-ciu wielkich mo·
carstw - Stanów Zjednocwnych, ZSRR,
Wielkiej Brytanii, F:rancji i Chin..
Pr'Jpozycja ta złożona przez wkemini!tra
Wyszyńskieg'\ w dniu 25 września stwierdza;
że dotychczas nic nie zrobiono, by wprowalJOStanowienia Zgromadzenia
diić w życi.e
.
Generalnego w sprawie rozbMjenia i w spra
30 prawicowców 83 kupców i restauratorów - poza nawiasem PPS
produkcją
nad
wie skutecznej k'mtroli
· 1 s· d 'Skusja w obszernej krytycznej i l!amokrytyczne1 dy·
h
'
energii atomowej.
C~ęść skusH p'Jddała ocenie dotychczasową dzia6 października bT. odbyła się w Łodzi W~ f ~o. refe:atac ":'ywiąza a0 w~~ iz
Propozycja wysuwa wniosek, by:
i ~amokry· łalność łódzkiej organizacji partyjnej, wsk;a
cz.ne?'
~~vf
któreJ ktte~ wzi~\~:łi:ł
P~S,
Aktywu.
Konferen;ja.
jewódzka
0
IJ wielkie mocarstwa w ciągu jedneg.'J ro· celem byb omów1eme i reali-zac3a uchwał m w .w
.,,.. Y łasnej J"ak rów- zując na bł~dy oraz piętnując personalnie
d . ł
„,
'
. · li
. h
•
ku zm.mejszyły o jedną trzecią swe zbrojenia Rady Naczelne1· PPS Przy udziale ponad tyczneJ oceny zia a 1nos ... , w
nosicie .
o.środków ie
poszczególnych
'ci
1
ł
·
d
·
·
·
ora:r. sily zbr..,,jne lądowe, powietrzne i mor- 900 aktywistów z terenu miasta i wojewódz mez . zia ~ nos
Łódzka Konferencja Aktywu PPS wita go
.
skie,
serdecz· rąco uchwały Rady Naczelnej z dnia 22
twa konferencję zagaił tl.Jw. Stanisław Du- orgamzac~Jnych,
2) by narody zjednoczone zakazały wytwa· niak. Na przewodniczącego powołano tow. dr
września b r oraz deklarację CKW PPS
przr,btył .ns;„ 8 a1~ekretarz
.w <:~tasie obrad
·
'
me wi any przez al\. ywi ...,w "
ki
ż k
·
rzania i używania broni atomowej, która jest
zaaprobowaną przez Radę Naczelną.
prze
dwu
w
który
sz
d
T
'k
C
t
CKW
ego.
Juliana u 'JWS
środkiem agresji,
Aktywu PPS p;citana
K'Jnferencja
Łódzka
_
\vykrętnymi
z
się
;:zpra~i~u
ien~:'~h
mó
Sekretarz CKW tow. Felikfl Baran,..,,wsk.i
3) by ONZ powołała w ramach Rady Bez- wygłosił referat polityczny,
wyjaśniając rze~omo samokrytycznymi próbami wybiela wia przeprowadzić we wszystkich ogniwach
pif:cze!1st wa międzynarod..,,wą instytucję kon- treść uchwał Rady Naczelnej i wskazując n' swej działalności przez Henryka Wach'J- organizacji partyjnej nieubłaąaną ":'alkę z
tr ,lrą dla nadzcru nad wykonaniem postano- na sposoby ich realizacji. Mówca podniósł v.!fc a Eugeniusza Ajnenkela 1 innych.
wszelkimi odchyleniami prawicowymi 1 11;a·
wień ·'J ograniczeniu sił zbrojnych i zakazie
D~skutanci wskazywali na P"trzebę zde- cjonial~tyczny~, przez z~ecydowaną akcJ~
konieczność przestrzegania czystości ideolobroni atom..,,wej.
~czn~j i be~kompromisowej walki z tenden: cydowanej rozprawy z nosicielami prawico- oc:zyścić .szeregi od prawicowców, szk'ldm..,
Ih»kusję rozpoczął przewodniczący delega· cJanu praWlcowyrru.
Dla dobra przyszleJ wości we wszystkich ośrodkach organizacyj kow p0litycznych, zamaskowanych dyw~r
ej, radzieckiej wiceminister Wyszyński, który Z?ed~o:zonej ~artii, dl~ ~,..,,bra klas_y r<:>bot- nych. Po dyskusji przyjęb jednomyślnie santów oraz elementów obcych i wrogi.eh
.
oświad1:zył m. in.: „propozycja złożona przez mczeJ i zwycięstwa s--c3allzmu musimy wy·
rez,,,lucję i powzięto decyzję 0 wyrzuceniu klasowo.
Łódzka Konferencja Aktywu P~S stw1er·
delegację radziecką, jest wyrazem konse- rzucić za burtę PPS i
ruchu robot?iczego z szere ów artyjnych prawicowców oraz
dza, i~ tylk"!I ostra i ~ezkomprorr1:1sowa kry
kwentnej polityki pokojowej prowadzonej wszystJ?ch nosicieli ide'Jlogii. prawicowej" elementiw o~cych klasowo.
tyka i sam'Jkrytyka 3est właściwą drogą
przez ZSRR. Rząd radziecki prowadzi nie- - ośw1adc.zył tow. Baranowski.
prze:rn;yciężeni3: bł~dów i f.>dchyleń.. K..,n·
zmiennie politykę prze'ciwstawiania się wszel
•
I
R
Referat 0 z.agadnien~ach gospodarczych
k~m p!'Óbom podziału świata powojennego na wygłosił tow. min. Tadeusz Dietrich, który
!~rencJa ~ód~k1ego A~tywu PPS stw1er%~'.
ezo UCJO
~wa oboiy i politykę wzmocnienia współpra· zobrazował klasowe formy walki o nn.we eWojewódzka K'Jnferencja Aktywu PPS w iz wyp„w1e~z1 Wachow cza i AJnenkela
cy międzynarodowej. W ciągu trzech osta- lementy SIJCjalisty<:zne naszej gospodarki. Łodzi, zebrana dnia 6 października 1948 r . ma pozornie _samokryt;:~neg"' chara~ter~
tn'. ch lat Związek Radziecki kierował wszyst Wyczerpujące wywody oparte na materiale po wysłuchaniu referatów sekretarza CKW są wy.razem rueprzez~!cięz_onych ~łędo"-'.
kie sw'Jje wysiłki na odbudowę wewnętrzną, statystycznym ujawniły obecny poziom na- PPS tow. Feliksa Baranowsk1eg.-. i tow. wahan,. są d~~-'Jde~, lz dz1ał.acze ci. m. ~
to też jest on specjalnie zainteresowany w szej pr'Xlukcji, dochodu narodowego i jasne min. Tl!deus-za Dietricha oraz przemów.ie- '?ozost.a3ą .nos1c1elami odchylen prawicowyc
ustanowieniu trwałego pokoju na całym perspektywy na przyszł'Jść.
nia sekretarza CKW PPS tow. Cwika w 1 nacpnahst~czn~ch ..
KonferencJa Łódzkiego Aktywu PPS po·
św'eci e. Związek Radziecki walczy przeciwk--.
stanawia w okresie przed zjednoczeniem pol
polityce podżegaczy wojennych i przeciwk'J
skiego ruchu robotniczego przeprowadzić
psychozie wojennej, inspirowanej przez reakwalkę z wszelkimi wrogami !den.logicznymi
cyjne koła Stanów Zjednoczonych. Już w ro·
i klasowymi, działającymi w sposób jawny
ku 1927 rząd radziecki zł"·ŻYł prl)pozycję polub zamaskowany.
wszechnego rozbrojenia w Lidze Narodów,
Ministerstwo Przemysłu i Handlu podwyższa fundusze na akcję
Konferencja Aktywu PPS postanawia na
ale propozycja ta tak jak i inne propozycje
sotja1ną do wysokości 14 miliardów złotych
podstawie uchwał Rady Naczelnej o elimi·
radzieckie idące w tym k;erunku zostały
Drugą co do wielkości pozycją w budżecie nowa.m u prawicowców, usunąć z szeregów
WARSZAWA (PAP). - Dowodem troski
w Lidze Narodów p'Jgrzebane. Prace przedw"
jennych komisyj i konferencji rozbrojenio- Ministerstwa Przemysłu 4 Handlu o poprawie- socjalnym są opiaty za wczasy letnie J §wią partyjnych następujących członków: Wach ....
wych nie daly żadnych wyników i dowiodły nie bytu swoich robotników jest fakt podwyż· teczne, przy czym z budżetu ministerstwa po• wicza Henryka, Ajnenkiela Eugeniusza,
krywa się tę tylko ich część, która, w-g obo· Pietrzaka Romana, Wachowicza Dominika,
jak mało wagi przywiązywały państwa kapl·
szenia budżetu socjalnego minister~twa na rok wiązujących przepisów przypada na pracodaw W"•jtczaka Mariana, Potkafiskiego Józefa,
talistyczne do rzeczyWistego rozbrojenia".
„Jest rzeczą pożyteczną - powiedział wi- 1949 o sumę 7 miliardów złotych, czyli prawie cę, resztę zaś pokrywa KCZZ ze specjalnego Grabowskieg"> Adama, Siminowicza Wacła
Funduszu Wczasów.
wa, Korytkowskiego Jerzego, Lubońskieg'J
cem'nister Wyszyński - przypomnieć te fak- o 100 procent.
Prócz opieki nad matką i dzieokiem oraz. o· Teofila, Suleja Karola, Gralę Madmna,
ty historyczne aby wyciągnąć z mch koniecz
Budżet socjalny, który w roku bieżącym za·
Ant""niego, Ostr<Jwskic go
n:ą naukę".
mykał s i ę sumą 7 miliardów złotych, przezna· płat za wczasy budżet przewiduje około 1 mi· Sz>czerkowskiego
zazna· czony jest na finansowanie wszelk ich instytu· liarda zł na dotację dla koleżeńskich ka~ po· Kazimierza, Pelikanównę Z'Jfię, Baraniaka
Nas t ępn i e wiceminister Wyszyński
czyt, że min istrowie Bevin i Spaak powta- cji I przedsięwzięć, mających na celu poprawę życzkowych 1 na zapomogi dla pracowników J óze&., Czermińską Wiktorię Mażuchow
któreJ bytu ro.botnika, tak ze strony materialnej, jak dotkniętych tzw. wypadkami losowymi (cho- skiego Zygmunta, Gonerę Bolesława, Wiakformułę,
zużytą
rzają dzisiaj starą
W roku przyszłym ponad 50 roba, śmierć w rodzinie itp.), około pól mi· sę Tadeusza, Nowak.rywskiego Jana, Sarni:;
używała Francja 20 lat temu: „najpierw gwa i kulturalnej.
rancje bezpieczeństwa - a potym rozbrojenie proc. 14-miliard-0wego budżetu zostanie zużyte liarda z/ preliminuje się na polepszenie higie- B""lesława, Helińskiego Franciszka, Zielin.
- formule, która w praktyce prowadziła do na opiekę nad matką i dzieckiem. Akcja ta o· ny pracy oraz na ochronę zdrowia. Pozostałe skiego Jana, Zatke Wacława, Kowalskie go
!>"!Jrzl"bania wszystkich propO'Zycyj rozbroje bejmie organizowanie i dalsze rozwijanie ist- sumy przeznaC'zone są na świetlicową akcję Stanisława, Kępę-Różyckiego Albina, Kruo~ 
niejącvch ju:i:' żłobków, opiekującvch się nie- kulturalno-oświntowq, na szkolenie personelu Skibińskiego Jana, Walasika Czesława, W ę
niowvch.
M"nach ' um stan'Jwiło kwintese ncję wszyst mowię•ami w godzinach pracy ich matek. or- fachowego pracu j ąc e go w instytucjach ob j ę· żyk-Wolickiego Józefa.
Konferencja Aktywu ·ppg p0stanawia pe»
kich tego rodzaju rozmów o bezpieczeństwie. ganiz'3cje kolonii I półkolonii oraz opiekę nad J tych budżetem, jak świ etl i czanki, tj. osoby
Monachium a następnie agresja hitlerowska przedfózkolami i świetlicami dziedecvmi, istnie prowadzące świetlice, ochroniarki, pielęgniar· nadto jak~ element klasowo obcy usunąć
ki itD oraz na sDort. o<Jródki działkowe i inne, 83 restaurratorów. kttoców ~ rz eźników
„współpracy jącymi przy za.Jc!adach pracy~
koncepcji
wynikiem
były

Łódzka organizacja PPS usuwa ze . swych ~zeregów

wrogów klasy robotnicze j. - Wojewódz ka konferenq a aktywu
.
wydaliła Wachowic za, A jnenkela i innych

•
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w sprawczy11szu
w opłacaniu
oraz zwolnień od

wpłat

Zatwierdzone w dniu
WARSZAWA PAP.
6 bm. przez Radę Państwa rozporządzenie Rady 'Mnistrów rozszerza znacznie liczbę osób,

".

•••

I Walki w Palestynie

•
zwolnień l
za najem lokali

czynszowych 1-szej instancji w celu zbadania
jego prawdziwości.
W wypadkach wątpliwych rozstrzyga wła
dza czynszoyva.
Wynajmujący w obecności najemcy dokonu
je pomiaru powierzchni lokalu. opisu urzą
dzeń technicznych i roz.dzialu powierzchni Io·
ko.lu pomiędzy najemcę i podnajemców. Z
czynności tych 6porządza obustronnie podpisa·
ny protokół, przy czym czynność ta musi być
dokonana do dnia 31 grudnia. Najemca może
z.głosić do protokółu swoje ewentualne zastrze

najmują<::y

ilości

władz czynszowych.
prezydiów
Władze czynszowe sprawują nadzór nad pra
ra~ naro~o:vych, którym przysługuje stale upo widiowym określaniem czynszu i nad uiszczesazen1e, 1esli me są płatnikami podatku obro- n:em wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszka·
towego,
niowej, ustalają wysokość wpłat nieobliczo·
uczniowie szkól wszystkich typów i stopni, nych - obliczonych wadliwie, oraz rozstrzygauczniowie zatrudnieni w zakładach ją spory pomiędzy wynajmującym a najemcą
również
przemysłowych i rzemieślniczych,
co do rozmiaru czynszu, a wreszcie ściągają
zaległe wpłaty na F. G. M.
osoby utrzymujące się ze stypendiów,

członkowie

być

powołani

wyłącznie

członkowie

zawodowych lub pracownicy pań
stwowi czy samorządowi, mający dostatecwe
dośw:adczenie prawnicze.
W skład czynswwych komisji odwoławczych
reprezentujące interesy
wchodzą też osoby.
właś<::icieli i dzierżawców nieruchomości.
Komisje powoływane są przez wojewodów,
związków

g w Warszawie i Łodzi

prze2

Terror w Grec1· i

prezydentów

miast.

Komisje orzekają w kom.pietach 3-ch osób.
Nadzór w stosunku do zarządów miejs-kich
miast wydzielonych oraz czynszowych komlsj!
odwoławczych sprawują wojewodowie, w stosunku do starostw w Warazawie i Łodzi i c:z.yn
szowych komisji odwoławczych - prezydenci
tych miast. W stosunku do pozostałych zarzą
dów miejskich i gminnych - starostowie po·
Tematem obrad wcwrajszego plenarnego
wiatowi.
N;idzór naczelny należy do ministra Odbudo posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej był bu
wy.
dżet miasta lodzi na rok 1949. W cza6ie od•
Najemca obowiązany jest do złożenia oświad czytywania tudżetu poddano poprawkom po·
czenia na piśmie dla udowodnienia swego pra szczególne pozyc1e podwyższając dotacje na
wa o zwolnienie lub ulgi.
walkę z analfabetyzmem o przeszło 1 milion
Oświadczenie musi być poświadczone prze2
zł„ na RTPD dodano 1 milion złotych.
pracodawcę lub odpowiednie władze do tego
M i ędzy innymi odczytane zostało sprawozda
priwołane.
W wypadkach budzących wątpliwość wynaj nie z dotychczasowej działalności Nadzwyczaj
mn ią.cv skierowu ie oświadczenie do władz nei Komisji do czuwania nad właściwym wy

łódzkie w remoncie
422 domy Narodowa
debatuje nad
M:ejska Rada

...„ „ „ „......

I

(Ciąg dalszy 1e str. 1-eJ)

I

1948-49 jest poświęcona na zbrojenia. N:e 0 •
bejmuje to miliardów dolarów wydawanych
przez Stany Zjednoczone na produkcję e!lergii
atomowej, na zakup surowców strategicmych ,
na pomoc dla Turcji, Grecji i innych państw.
Stany Zjednoczone rozpoczęły wyścig zbrojeń.
który jest szaleństwem.

•

*

W praca.eh Komisji PoliPARYŻ PAP.
tycznej Zgrom:i.dze."li.a Narodów Zjednoozonych nastąpił krok naprzód na drodze do po

sów bomb at')mowych i konwencji o wprowa
dzeniu międzynar"'<iowej kontro11 produkcji
energii atomowej.
D e Iegac I Ek-wa doru, N owe j Z e Ian dii 1 A ustralii złożyli w K'Jmis1·i Politycznej wn1osek, by powołano p'\Cikomisję, której główne
zadania byłyby nasti;>pUJące:
. k"ie j w
ni e propozye j t ra d z1ec.
'
1) rozpa.rze
sprawie jednoczesnego zawarcia konwencji o
skutecznej międzynarndowej kontroli produl<
cji energij atomowej,
2) rozpatrzenie innych propozycyj zlożo·
nyi)h w sprawie ustanowienia międzynarodowej kontroli energii atomowej.
3) powzięcie dec~-zji co do ewentualnego
wznowienia prac komisji energł{ a.tomowej

wstrzymujących się od głosu propozycję Ekwa
doru. Nowej Zelandii i Australii. żadna z de·
legacji nie wypowiedziała się przeciwko pro·
pozycji.

„ ...._.............„ ...„
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Zabójstwo Waldemara GILicka
- To co? pytała z przekorą.
- Mogę ustrzelić z tej broni każdą zwierzynę! _ zawołał radośnie szczęśliwy, że
uchwycił temat, który wybawiał go z klopotu prowadzenia zręczniejszej rozmowy.
Podszedł też natychmiast w róg pokoju,
skąd uniósł do góry wspaniale lśniący karabin. Lubił mówić o swej pracy, lubił się
nią nawet chwalić, toteż położył karabin
na stół i z pewną duma wykrzy:K.nął:
•
_ Oto on!
Nic się na tym nie znam. - odrzekNie szkodzi, wszystko pani wytłuma

jednak, że drzwi są w dalszym ciągu otwarte, zamknął je najpierw
bardzo starannie i następnie długą chwilę
nasłuchiwał, czy z dalszej części mieszkania nie dochodzą jakieś niepokojące odgło
sy. Było cicho. Podszedł więc do stołu z po\vrotem czując, jak go ogarnia coraz więk·
sza emocja. Tak już wielka, jak przed egzaminem - pomyślał.
- To jest te.n plan, panno r-t~C'iu ! - Y<Y.-

•

korzystaniem kredytów przyznanych przez Radę Państwa na remont domów łódzkich. Do o·
hecnej c4wili na remonty wydatkowane Z06ta
ły na.stępujące sumy:
remonty ogólne - 51 milionów zl., popra·
wi.enie stropów - 38 mil. zł„ budowa uslliJlÓW
nowych i naprawa starych - IO mil. zł„ naprawa dachów - 46 mil. zł.
Dotychczas w ramach tej akc}! ukończono
już remont całkowicie lub częściowo w 422
domach łódzkkh.

ONZ.
4) opracowanie szczegółowego sprawozdania
w celu przedstawienia następnej sesji Zgro•
rozumienia w sprawie kontroli energii ato- wadzenia Narodów Zjednoczonych w r. 1949
Następnie komisja polityczna ;przystąpiła da
.
.
mowej.. .
47 g~osam1 przy 5 glosowania i uchwaliła 47 głosami przy 5
K')miSJ~ pol!tyc~na

Przywileje i korzyści, jakie Stany Ziedno- wstrzy~u!ących się po;.tanow1la wyz~aczyć
czone obawiajq się stracić w wypadku og/o· podkomisję dla r"l.zpatrzenia propoZYCJl ra-,
szenia zakazu pr,odukcji i używania bomby c:· d.zieck;ej, przewidującej jednC'cześne zawartomowej sq tego rodzaju, że narody miłujące cie konwencji o zniszczeniu istniejących zapa

Jerzy Korwin

czę na planie.
Zauważywszy

budżetem

Rad~iecki progralll ogranicze nia zbrojeń

mm111mm. . .

la.

Łodzi

Zarzqdu miasta

pokój !'Ile mogq /eh tolerow.ać„ Cala l~dzkość
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Cytu1ąc art. . 11 Karty N'.1-rodow 4jednoc~o- ich sil zbro1nych„ oraz w sprawJe zakazu bro
przypomniał, ni atomowej. Jesteśmy głęboko przekonJ.ni,
~ych. w1:e~mister yYy~zynsk1
ze r~zbro{eme stanowi Jedno z podstawowych że zaslosowani.e ~rodk~w, , PT?ponowanych
przez rząd radziecki starue się pierwszym kro
zadan Of'< Z.
Delegat radziecki przypomniał, że jedna kiem w kierunku rzeczywistego zabezpieczt?nia
jemcę.
•
Pvbieranie dodatkowych opiat przez wynaj- trzecia budżetu Stanów Zjednoczonych na rol< pokoiu".

mującego za zgodą najemcy, jako pokrywanie
kosztów eksploatacji, jest dozwolone.
Rnporządze!lie zobowiązuje do wymiaru i
poboru czynszu wynajmującego, który:
oblicza powierzchnię lokali, kwalifikuje odnoś:iie jego charakteru (mieszkalny lub użytkowy), określa wysokość czynszu z uwzgiędnien:em i,;tniejących w domu urządzeń techniczn\'Ch oraz przysługującego najemcy zwolnie
nia i ulg.
Do cza5u dokonania pomiarów lokalu wy-

Dymisjo gpbinetu japońskiego

Strajk górników we Franc!!

Zainteresowani mogą odwołać się do decy·
zji władz czynszowych 1-ej instancji, do czyn·
szowej komisji odwoławczej jako władzy 1-ej
instancji, czynnej przy starostwach powiatowycp dla powiatów, prz.y zarządach m1eJskich
dla miast wydzielonych. Czynszowa komisja
przewodniczącego,
odwoławcza składa się z
zastępcy i ławników.
W skład czynszowej komisji odwoławczej
mo9ą

LONDYN (PAP) Jak pod:i.je a.gencja lteutera, w Negew na południu Palestyny doszło
do ciłżl~ch walk między wojskami egipskimi
i żydowskimi. Wojska egipskie wprowadziły
do walki oddziały czołgów era.z lotnictwo. Za.atakowane zosta.ły dwa. wzgórza. na. południe
od Guy, za..lęta przez wojska. żydowskie. Od
czasu rozejmu jest to pierwsza. bitwa. o tak
dużych rozm.lara.eh.

LONDYN (PAP). ' - Z Tokio dono6zą, it premier Ashida, po konferencji odbytej z gene·
rałem Mac Arthurem,\ zgłosił dymisję całego
gabinetu ja,pońs:kiego.
Dymisja ta pozostaj~ w zwiiri;ku -:: wykryciem olbrzymiej afery ła.powniczej, w którą
zamieszanych było ki.1k.u min!stró'\łł' japońskich,
m. in. obecny minister finansów i aresztoważeni a.
wicepremier Nishio.
Jeśli wynajmujący dokonał pomiaru prz.ed ny niedawno b.
ogłoszeniem rozporządzenia lub w czasie nie
obecności lokatora, lub nie dal mu go do pod·
pisania, czynność tę musi dokonać ponownie.
PARYŻ PAP. - Górnicy francuscy etrajikują
Wynajmujący sporządza Ji 6 tę wymiaru czyn
szu i podaje ją do ogólnej wiad-011!..o_ści przez nadal. Na szczególne podkreśienie zasługuje
wywieszenie w bramie przy czym jeśli Ioikal fakt, że w akcji biorą udział górnicy bez
zajmowany jest przez kilku najemców (sublo- względu na przynależność związkową. Apele
Force OuYrJere i chrześcijańskich związków za
katorów) _ dia każdego poszczególnie,
Wynajmujący przesyła listę władzy cz.yn- wodowych minęły bez echa. Górnicy zIZESZeni
szowej. Wszelkie zmiany uza6adniające za.sto w dwóch wymienionych organizacjach nie ty!·
sowanie zwolnień i ulg powodują nowe obli· ko, że nie 1Jrzystą.pili do pracy, lecz wzięli uczenie czynszu dopiero po zawiadomieniu w"} dział w pikietach i komitetach strajkowych.
najmującego przez najemcę przy dołączeniu
odpowiednich dowodów. Wynajmujący dokoRZYM PAP. - Z Aten donoiszą, że w ciągu
nuje nowych obliczeń i zawiadamia najemcę.
jest do sporz.ą- ostatnich 2 dni trybunały wojskowe iskazały na
Wynajmujący obowiązany
dzenia zestawienia wpłat na Fundusz Gospo· śmierć 27 demokratów greckith, o&karżonych
darki Mieszkaniowej i przelania wpłat da wła o współpracę z armią gen. Marłosa. Wyroki
- „Fundusz zostały wykonane.
ściwej KKO na rachunek BGK
\za kandyturami proponowanym! przez Spaa·
Gospodarki Mieszkaniowej".

w dotychczasowej wysokości:

osoby pozostające na utrzymaniu osób , którym przysługuje prawo płacenia dotych!:zasowego czynszu na podstawie dekretu o czy]V
szach, lub opłacających podatek gruntowy od
przychodu do 60 kwintali żyta rocznie,
. osa.by stale niezdolne do pracy, jeśli nie poeu1da1ą goopodarstwa rolnego, lub innvch źró
d•ł .utrzymania, podlc>1JJących podatkowi do·
choaowemu. pod Wc.'U16kiem wynajmowania
nie więcej, niż jednej izby,
członkowie portowych zrzeszeń f>racy i rybacy morscy, zatrudnieni w maszoperiach, o·
partych na zasadzie wspólnej własności kutrów,
na terenie gmin
,m;es~kający. i pracujący
wie1skJ.ch (wy1ąwszy uzdrowiska);
a) rzemieślnicy, zatrudniający nie więcej,
niż jednego członka rodziny,
b) płacące podatek obrotowy "położne i dyplomowane pielęgniarki,
c) płacący pcdatek obrotowy lekarze, dentechnicy dentystyczni, felczerzy,
tyści,
weterynarze, o ile są zatrudnieni w szpi·
talach, ośrodkach zdrowia, rzeźniach itp.
Czynsz w wysokości połowy stawek będą
płacić. inwalidzi (wojenni i pracy), posiadają·
cy uliczne punkty sprzedaży detalicznej oraz
zarzemieślnicy na Ziemiach Odzyskanych.
trudniający w swym zakładzie, poza cz.lankami rodziny, najwyżej trzech, a w zakładach
cukrowniczych, piekarskich, wędliniarskich i
jednego pracownika najemnego.
złotniczych
zależnie od
Członkowie spółdzielni pracy,
zakwalifikowania ich <przez Ministerstwo Prze·
mysłu ! Handlu, będą płacić połowę stawek,
lub czynsz w dotychczasowej wysokości.
Od opłat na Fundusz Gospodarki Miesi,kaniowej zwolnione są lokale użytkowe, zajmowa.11e przez urzędy i przedsiębiorstwa państwo
we, samorządowe, spółdzielcze, osoby prawne
prav;a publicznego, etowarzyszenia wyższej. użyteczności publicznej itp.
na Fundusz Gos.podarki MieszkaWpłaty
'.1iowej od lokali użytkowych mogą być obnijeżeli władza
zone od 30 proc do 70 proc
czynszowa pierw~zej instancji ·~rz.eknie że po.
'
. pozosta1e
.
. 1ok a Iu uzytkowego
h ma
;
me
w.erze
stosunku do douzasadnionym
w gospodarczo
.
.
. .
chodowe) mtensywnosci 1ej wykorzystania.
Ukazało się rozporządzen•e Rady Ministrów
O włas'ciwos'c1· władz i· pos.tępowan1'u przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki
Mieszkaniowej.
Treść ro.z.porządzenia brzmi, jak następuje:
Sublokatora należy rozumieć także jalo na-

ulg
mieszkalnych

na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej

ustala wysokość czynszu według
izb.
Nadzór nad czynnościami wynajmującego
kt.1rym przysługuje prawo płacenia czynszu należy do zarządów miej;;kkh i gminnych ja.ko
w dotychczasowej wysokości, lub według sta- władz czynszowych 1-ej instancji, w '1-Varszajako
wek ulgowych. Tak więc będą opłacali czynsz wie I Łodzi do starostw grodzkich
Posłowie na sejm i
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rzekł i chwycił ją za dłonie. -liiaczego nie

~h:iał'.1- pani . nigdy, f:bym jif odwie~ził w
m1es~kamu na tżollborzu, choć tax bar
•
•
dzo prosiłe~„. . •
1
- żądame i:iansme było całkiem medwuznaczn~„. ~armęta pan chyba własne słowa,
WJ'.pow1edz1~ne. wtedy n~ b.~lu u Walewskich? Czy~ m1ał~~Y. to Jak1s sens?
.
- A ,~zyz mJ1osc Jes~ ~ez sensu? .
powiedziała
- Coz pan o tym wie . głucho Naci.a i usiadła n~ łó~ku.
- No, wiem bardzo mewiele, to prawda.
Ale jestem mężczyzną na schwał i bardzo
mnie sobie zawsze kobiety chwaliły. Widzi
pani, - przysiadł się do Naci na łóżku ja jestem technik z wykształcenia i do
wsźystkich zagadnień podchodzę od strony
technicznej.
- W miłości także!
- Pewnie. I w miłości trzeba coś umi~ć.
- Jest pan rozbrajający cynik.
- Wolałbym być rozbierający ...
- Ależ pan galopuje!
- Gdy widzę jasno wytknięty cel, cała
moja inteligencja zmierza <:Io jedne~o.

I JeJ

Ależ ja wlazłam do jaskini tygrysa!

pokoju żar pełnego lata, Tadeusz z powodu

zawołała z dobrze udanym prze-

przyjął Nacię w koszuli, teraz przypomniał
sobie nagle, że uchodzi to za nieprzyzwoi-

Niecłi. pan zaprzestanie swoich niemądrych j wielkiego gorąca nie założyl marynarki i
żartów! rażeniem.

Tadeusz wstał i przeszedł się po pokoju.
Pokój · był ciasny, dwa łóżka i stół wypeł
jego przecałą
niały prawie całkowicie
strzeń od ściany do ściany, a trochę wolnego miejsca znaleźć można było jedynie
przed drzwiami między szafą a umywalką.
Chodząc tak nerwowo potrącił rogi papieru,
na którym narysował plan karabinu, zwinął więc go w rulon i włoży! do tektilrowej
pochwy, a następnie postawił w głębi szafy za ubraniem. Obecność Naci podniecała
go do najwyższego stopnia. Zwykle niewiele robił sobie ceregieli ze zdobywaniem kobiet, ale były to ekspedień1ki lub wychowawczynie dzieci i, gdy godziły siQ odwiedzić go w mieszkaniu, same już liczyły na
przygodę. Naci nie mógł potraktować w ten
sam sposób, doznałby porażki tracącjedno
cześnie wszelkie szanse na przyszłość, a od
czasu jej poznania nie był w stanie zapomnieć podniecających tańców, zielonych
oczu i pięknego jej chodu, przy którym
zgrabny tułów wyrastał z krągłych, toczonych bioder. A teraz była u niego w pokoju i wydawała się nieosiągalna, choć wystar
czalo wyciągnąć tylko po nią dłoń.
Przez otwarte szeroko okno yvpadal do

tość, zakłopotał
mówił:

się więc

i przepraszając

- Jestem ubrany nieodpowiednio„.
- Ach, przesąd. Niech pan pozostanie
tak, jak pan jest. Ja również zdejmę marynarkę od swego kostiumu. Proszę, niech mi
pan poroo-:·e, ale tak, aby nie narusz"yć fryzury.
Stanęła przed nim obrócona plecami. Była. tego samego wzrostu i pachniała konwaliami. Naprzeciw swych ust miał Tadeusz
bujny splot jej włosów, zaczesl!-nych ku górze w ten sposób, że śnieźny karczek jaśniał tuż nad kołnierzem jak prowokacja.
W swym niesłychanym podnieceniu Tadeusz
bal się podniesienia rąk i bał się dotknię
cia jej ciała nawet poprzez miękki mateNacia odwróciła
riał ściśle tkanej wełny.
głowę zdziwiona milczeniem i spostrzegła
tuż prz~d sobą jego płonące żądzą oczy.
- No? - zapytała.
- Boję się dotknąć panią swymi dłońmi!
- powiedział szczerze.
- Czyż jestem bardziej niebezpieczna
od bomby, którą by pan wszak bez waha·
nia rozładował tąk samo jak pirotechnik.
Ot i inżyniel' balista!

.(D. c. n.)

•
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Życie i historia zacieśniajq wspólne węzły

To I

Odczynnik

Zwiqzek Radziecki ~ nasza wypróbowana ostoja
Musimy

proszę was, jeszcze tak źle : nie
katdy lekarz musi być-choć to ostatnio takie
obnydliwie modne - bohaterem (i!opra:wy są·
dowej). Mo.łe być rów.nici 1 ofiarą (np. 8kum·
plikow<lllej bJuroku.1c}I).
Ot, dr P., 1U1ukowfec, ot!T'fmal 6 KWIETNIA.
br. zawiadomienie ze Szwajcaril, iż wysyłają
mu BEZPŁATNIE chemiczne odczynniki do ba·
dań lekarskich (wartość odczy.nników w wa1
Jucie szwajcarfilciej 15 franków). Dr P., na·
ultowiec, zatarł ręce z radości i cze.kal na prze
syłkę. Jakoż faktycmie już 14 KWIETNIA br.
otrzymał... Przesyłkę? E, nie ma tak dobrze.
14.4. br. dr P. otrzymal zawiadomienie •

NJe je•t,

pogłębić wzajemną przyjaźń

Rozpoczęli§my MJeslqc Poglębienla Pny}cdni PoWw·RadzłeckJej.
U pmga jegc> mJesi qca każdy szczery Polak-patriota win.ien uświadomić .1obie, Jak wielkie I donloale .ina·
c.zenie dla naszego życia społecznego i politycznego posiada ta przy jaźń.

rzyjaźń Polsko-Radziecka .narodz.i.ła się w
P ogniu
wspólnej walki z hitleryzmem, 6Ce·
me.ntowała ją

Raduec!k:im

krew obu naszych narodow -

f

.

dla siebie

drogę

ddneqo po

stępu społec.meg.o.
Klasa robo.t:nicz.a li mat1y
pracujące Pol5ki., krocząc w zwycięskim mar·
szu ku socjalizmowi - widzą w Związku Ra·

lecz iprapoczątków tej przyjażni szukać należy
w znacznie odleglejszych czasach. SŹukać ich
trzeba w nurcie rewolucyjnym klas robotniczych obu bratnich narodów - w tym nurcie,
z któr~o zrodził się Związek Socjalistycznych
Re.publik Radzieckidi i z którego powstanie
Polska Socjalistyczna. Po wspaniałym zwy·
cięstwie Rewolucji Pażdzierni.kowej rewo-

Napisał

jatmą

dzieckim 6Wego najblii6zego sojusznika i wzór
walk,i i pracy dla lepszej przyszłości. Dla1ego
też z dnia na dzień wzmaga się za.mtere60Wa•
Jlie wszystkich środowisk społecznych dla 'Za·
gadnień życia polityczne?90,
gospodarczego i
naukowo-kulturalnego naszego w~h-Odniego
sprzymierzeńca i przyjaciela. W zainteresowa·

przesyłce ze Spółdz. Spedycyjno-Transportow~J

„BAŁTYK"

Tak i tak - pl·
sq tu dla pana
chemiczne odczynniki, paczka BEZPŁATNA,
ale koszty wyładowania, kore.spondencji, cła
itd. Krótko mówiąc: prosimy wpłacić na
nasze konto d-0 banku 1557 ZŁOCISTYCH.

~~~--~~--~~--~--~~~--------~~~~---,

ś W JĄ 7 KO WSKI - Minister Sprawiedliwości
Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Dr P., naukowiec, za.pl.acJł J czeka. Jako~
faktycznie już 23 KWIETNIA otrzymał... Od·
czynniki? Nie. Pismo z łódzkiej firmy spedy·
cyjnej „WAREKS", która powołując się na

łucyjny o<lłam polskiej klasy rob-0tniczej zro·
zumiał od razu, że tylko idąc ramię w ramię

Iniach tych nie jesteśmy zresztą <>doeobnlenl.
Swiadomość roli, jaką spełnia ZSRR w obroz państwem zwycięskiego socjalizmu hę· nie ,p okoju jedna mu miliony zwolenników '!la
dr:ie mógł realizować swe ide<zły. Lecz rządzą· całym świecie i budzi wszechstronne pragnie·
cy w tym czasie w Polsce obóz reakcji - nie nie P.<Jznania życia Związku Radzieckiego.
dopuszczał. d~. żadne!Jo zbliżenia U: Związ·
Tow. Przyj. Polsko-Radzie<)kiej pra9nie Mie
kie~ Rad~1ecKi1'.1, związał ~1ę nat_oilllast. z fa· siąc Pogłębienie Przyjaźni Polsko • Radziec·
szy„towskim1 Niemcami, ktorych ideologia mu kiej wykorzystać dla spo.pularyzowania w naj
odpowiadała.
szerszych warstwach społeczeństwa wspania·
0?-piero w Polsce . Ludowej . dokonane re· łych osiągnięć rad'Zoieckiej .kultury, nauki i
:ormy spoleczne I udostępnienie poz11anw techniki. Opracowana została szeroko w tym
prawdy o Związku Radzieckim przyczyniły się kierunku zakrojona aikcja. W ramach tej akcji
do zniesienia bariery, i.stniejącej między dwo~ cały polski świat pracy będzie miał możność
ma bratnim.i narodami. Zdrowy człon spoleczen otrzymania wiadomości o życiu i osiągni ę·
Mauzoleum Lenina
stwa polskiego zrozumiał główną i decydują· ciach Zwią'Zlku Radzieckiego, kraju socjalizmu,
w głębi wieżyce Kremla
cą rolę, jaką Zw. Radziecki odegrał w wyzwole gdzie zniesiony został wyzysk człowieka przez
niu naszego kraju spod jar.zma hitlerowskiego. człowieka. Będziemy mogli poz.nać prawdę o między naszymi narodami. A przyjaźń tę po·
Pojął t~że 1 docei;iił, że .Po~-0c, jaką hojn~ Związku Radzieckim i zdemaskować 6zerzone głębić jak najbardziej mu6imy. Ty1ko bowiem
ręką ~10sł nam nar?? :adz1ecki w .twarde dm przez wrogów mas ludowych kłamstwa na te· idąc ręka w rękę ze Związkiem Radzieckim,
poW?Jenne - umoz1Iw1_Ja i, przyśpi~s~yła wy· mat ZSRR. Będziemy ~og~i z !Jo9atych do- chorążym 1 szermierzem pokoju - możemy
dain.ie ~dbudowę nasze1 panstwowos_c1 i na~za świadczeń Związku Radz1eckaego czerpać wzo· 1ufnie patrzeć w na6zą przyszłość i wierzyć, że
g? zyc!-0 gospad?-rczego: Z~de?- uczci.wy Po~ak ry dla siebie.
czeka nas jasne i św.ietlane jutro, że wybudu·
n~e mogł zas me i:am1ętac, ze sposrod wie!p)znanie prawdy 0 zw. iqzku Radzieckim jemy Polskę świata pracy, Polskę sprawiedli·
k1<;h n:iocarstw. - Jeden ty~ko Zw~ązek. Ra·
jest konieczne dla pogłębienia przyjaźni woścf społecznej, Polskę Socjalistyczną.
dz1ecki stale 1 konsekwentnie 6tał 1 6101 na
gruncie nienaruszalności naszych granic na
Odrze i Nysie. A jeśli tkwią gdzieniegdzie
je6zcze jakieś resztki dawnych uprzed1eń to dziś życie i historia muszą je przekreślić

•1 organ·1zac1·a zwyc·1ęz·a1·ą k1·1mat
Hauka Pszenica
. . .
..
zyio na stepach
l

~i ś

jesienne Z06taną w tym
roku
· k
R d · J•
Z:'w1ą.z
przep~wa d W!1E'. w
~1
a .zi~r um
7naczn1e ~czesn1 cj, niz to miało m1eisce w
latach ubiegłych.
Po raz pierwszy będzie również zasiana
pszenica i żyto na stepach S·yberii.

O

O

widzi we

współpracy

ze

poruszyć

sprawę opieki

Aliścl 7 LIPCA br.
wpływa jeszcze jednG
pismo. Tym razem z „Bałtyku". Że kłaniają
się pięknie,
przesyłka
ze S'&Wajcarli czeka
(od 14.4. br.), tylko, nieprawdaż, są również
pewne koszty. Głupstwo, drobnostka, ot, ma·
leńkie 1227 ZŁ. Po uiszczeniu „takowych" od·
czynniki, naturalnie, zostaną w te pędy przesiane pod wskazany adres.

Dr P. zgrzytnął zębami, ale ulścll.
robić?
Zaangażował się w grę

miał

A c61
1pedy-
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lak planowa gospodarka tworzy dobrobyt ludu
Na ulicach Moskwy znajduje się wiele tablic ogł-Os1eniowych, zawieszonych
przez Miejskie Biuro Informacji. Na tabliciach tych widnieją ogłoszenia., cz,ęsto
zmieniane i dotyczące wielu dziedzin życia. Tak np. można tam znaleźć ogło
szenie: „Poszukuje się mieszkania", jak również „Rower na sprzedaż". Więk
szość jedri.ak przyklejonych
og1-0sze ń za<:zyna się od tych samych słów• „PO·
TRZEBNA JEST POMOC„."

ków wielu specjaln"Ści. Wszyscy zatru<lnie·
ni otrzymają: 1) mieszkanie, 2). ubranie ro·
bocze, 3) bezpłatne bilety kolej0we oraz
zwrot k-0sztów podróży, 4) ci, którzy mają
zamiar pracować na kolei przez czas nie·
-..graniczony otrzymają specjoalne pożycz.ki
na bud')wę domów mieszkalnych i kupno
oto typowe zawiad0mienle, będące dal· w innym miejscu. Przedsiębiorstw-O dostar- innych sprzętów, będą m-0gli uczęszczać na
SZY_ID. ciągiem tych, ostatnich_ ~!ów:
czy również m;eszkania oraz wyźywienia. specjalne kursy i otrzymają stypendia przez
,,J>r~eds:ięb1or~t":'o
„StalK:ons~cJa
po- Zqłaszać się ulica Szapligina nr„."
cały cz.as nauki, na koszt firmy".
s~ukui.e. rob-..tmk<:Jw o następuJąc~cJ:i spe·Tuż obok widnieje ->gł-0szenie wielkiej fa .
Od r. 1930, kiedy podczas pierwszej pięcio
CJ~lnosc1ach do pra<:J' w l\~oskw1e 1. mnych bryki obuwia,
która potrzebuje pHnie r'.l· latki, bezrobocie zniknęło całkowicie ze Zw
m1•astach.. P')trzebn_1 są w:er~acze, sl;-isarze, botników, techników i inżynierów oraz wie Radzieckiego - wyżej przytocz')ne ogłosze·
kow~l~
1t~.
(daleJ wyrmemonych Jest 24 lu innych pracowników, jak: magazynierów, nia stały się powszechne.
specia n-0śc1) Płace. tgodne z um-0wą: dodat eko1:10mistów, stenotypistki 1..1„ dalej p'>da·
Widnieją one wszędzie i można je znaleźć
k-..we wynagrodzenie od przekroczenia nor· ny Jest dokładny adres.
my pr0dukcyjnej. Zapewniony zwrot kosz· 1 Jeszcze inne zawiadomienie gło:>si, źe „Mi. we wszystkich pismach. St·an-..w1ą dodatko·
tów podróży, jeżeli zgłasza1ący się mieszka nisterstwo Kolei poszukuie pilnie robotni- wy system indywidualnego poszukiwania ro
b0tników i fachowców.
Cząlelnihów
W Zw. Radzieckim istnieje specjalny pla
nowy system, który organizuje kierowanie
siły roboczej do p"Szczególnych gałęzi produkcji, jak również szkolenia fachowego
perS')nelu. Specjalne organy czuwają i nad
Wydaje mi s.ię, że kierownictw-. szpt1Jala · w Wydziale Ewidencji albo w Urzędzie tym, aby wszystkie gałęzie produkcji posiaPCK powinno większą wagę przywiązywać Stanu Cywilneg-.. Natomiast przy zapisie dały dostateczną ilość rąk do pracy.
do sposobu traktowania chorych.
ch~rej br.anie a;i: tak. sz~zegółowych danych
Mi.nisterstwo Rezerw Pracy org·anizuje
Poza sprawami porusz0nymi przeze mnie ew1dencyJnych wydaJe się zbędne.
specJalne kursy dla szkolenia wysoko-kwa·
wyżej dziwną wydaje się, indagacja se·
Uważam, że Zarząd PCK w Łodzi pawi- I lifikowanego perS')nelu.
W czasie p:lwojen·
kret·ark-t teg"2: szpitala, wpisującej chore. nien zwrócić baczną uwagę na to, oo się neg" Planu Pięcioletniego na kursach tych
Nie wiadomo, w jakim celu trzeba podać dzieje w szpitalu przy ul. Krzemieruieckiej otrzyma fachowe wykształcenie
4.500.000
nazwisk" męża, imię .1jca i matki oraz na· i jak najprędzej naprawić błędy.
robotników.
zwisko
panieńskie matki. Teg0 ro<lzaju PY·
I"'>-·az'd e prze d się
· b'1-0rs t wo w ZSRR p')si'ada
·
·
d
·
· ·
· d ·
yt
.
ta ma
mogą Się wy awac na mieJSCU Je yme
Sl~ała cz elmezka E. K.
własne kursy elementarne oraz dla zaawan
sowanych, na których szkolą się technicy
I! i przod--wn.icy prac?"
.w ten sp.o~ób planowo podn')SJ się ll-Ośc wykwal1f1kowanych
Sz. Tow. Redaktorze!
ko „na jednego". Jaki to ma wpływ na wy· robotników.
~est ~rzepis, który. mówi.. że na ~ereni~ niki pracy d_an~g0 pracownika, nie ma po., Zgodnie z ostatnim Planem Pięcioletnim,
miasta zaden szynk nie moze się znaJdowac trzeby n_admien:ać.
w p~zczególnych przedsiębiorstwach prze·
bliżej, niż 100 metrów od zakładów pracy.
Czy n:e nalez,;>łoby tej ..knajpy usuną~?'. szkolone z0stanie 7.700.000 nowych fachowTymczasem na ul: Wólczańskiej Nr 230 na- Jest P.roJekt'. ktory uzgodmhśmy z dyrekcJą ców. Jednocześnie w tym samym czasie
przeciwko trzech dużych zakładów pracy, Ub~zp1eczaln! Społeczi;eJ, aźeby. ~yko.rzy. Państwo wszelkimi sposobami stara się
jak PZPW Nr 1 (2.100 prac'):vników), Schwei stuJąc wyrazny przepis. ~kas->wac n.1;poząda zwiększyć biegłość w pracy rob-..tników już
kert·Guma (1.100 pracownikow) oraz PZPW ny sz~nk , a na Jego m1eJSCU urządz1c punkt pracujących w poszczególnych
gałęziach
Nr 5, zatrudniających również pon-a d 1.000 Ubezp1eczalm Społecznej.
R0związałoby b ' przemysłu. w ten sposób ".>koło 14.000.000
prac"wników,
znajduje się
„Detaliczna problem lekarza fabrycznego w trzech za· robotników osiągnie wyższy pozi"fll fochosprzedaż napojów
alkoholowych z wyszyn· kładach pracy (a mamy w tej dziedzinie wości.
kiem". Odległość, dzieląca tę knajpę od niedociągnięcia) ponadto zapobiegb by to 1 Stały rozwó'
sł
.
trzech wyźej wspomni•anych firm jest w pijaństwu. Żywimy nadzieję, źe treścią tej kim podnosi
d~ir;emy ~V: Zw.+ Ra~z:i.ee
każdym wypadku nie większa niż 50 me- naszej interpelacji zainteresują się czynniki 1 nie na sił r
na . en za~o.rze owa·
trów.
·k')mpetentnę i przyjdą nam z pomocą. Spo I re
/ k obocze. O~ Jest P?wod, dla któ
0 5 0
P0 kaźdej wypłacie i zaliczce naokoło teg" dziewamy się. że po skasowaniu szynku, j f')s 7 e~i y amy n.a k~zdym_ meoma! ~roku
0
szynku wybuchaJą awantury i bijatyki, de· Wydział Kwate.r unkowv nie będzie r,.,bił tizeb;a ~~sr.ozpoczy,?aJa~~ się t°d slow. „jPo
mor·alizując młodzież powyższych zakładów nam trudności i przyd zieli powyższy lokal że gospo~a k p~moc d . 0 ~~ e ozn~~za ~·
Ponadto zdarzają się wypadki, że robotnicy na urządzeni e punktu Ubezpiecza:ni.
Z"""'- ie z rl a
w.
a ~iec ieł gokro~~!Ja sódę
·
k ·
_... . .
.
"' ·u1
Panem oraz ze ca y rai i n·ar
w czas1~ pracy uzys UJą p· ..... roznym1 ~rePrzewodniczący Rady Zakł. PZPW Nr 1 IY.JSuwają się stale i niezmiennie nai:>rzód na
tekstanu Przeoustki i wstępuJą na przeciwNiokiewicz
drodze do dobrobytu,

I
I

Związkiem

nad cho·
rymi k..,bietami w szpitalach położniczych
i ginekol0gicznych w naszym mieście. Tak
s·' ę złożyło, niestety,
że
miałam m-0żność
przekonać się na wł.asnej skórze, jak sprawa ta przedstawia się w dwóch szpitalach ,
co pozwoliło wysnuć wn.bski, że przy d')brej organizacji i priy dobrych chęciach
moina odpow;ednią opieką ot-..czyć chorą.
I tak, na przykład, w klinice uniwersy·
teckiej „Betleem" obsługa szpitalna jest bez
zarzutu. Pościel czysto przewleczona, chore
otrzymują w p-.rę p1siłki, zastrzyki, termo·
metry są w odpowiedniej ilości i dezynfe·
kowane
Jeżeli chcreJ lekarz zaleca leżeć
bez ruchu to m0Że być ona pewna, że obsłu
ga szpitalna we wszystkim jej pójdzie na
rękę I to zarówno personel pielęgniarski
jak i techmczny
Inaczej natomiast przedstawia się ta sama
sprawa w so: pitalu PCK przy ul. Krzemie·
nieckiej. Bielizna pośc...elowa je!<t niedopra·
na i to tak, że aź obrzydzenie bierze poło·
żyć s ' e do takiego łóżka. Ch..,,re nawet p0
ciężkich operacJach nie maga według ?Jaleceń lekarza leźeć bez ruchu, pon • ewaź trudno jest doprosić się o umycie, lub basen.
Termometr na kilkadzies.1ąt ch'Jrych jest je
den i przy m ' erzeniu g-.rączk1 wędruJe bez
dezv nfek c' i od jednej chorej do . drugiej
Nie v.r id<ł" zu pe łniP ze stronv stu7.bv szpital
nej dobreJ W01 L którą przecież w p ierwszym
od ·
I · kI
,
·
to nk d
r Z" zie pa iazy
erowac się w s su u o
ch>Jrych.

BEZPŁATNĄ przesyłkę.

"rai

Zwiększyć
Pragnę

Dr P. nie bardzo wprawdzie ztozumlał, czemu
ma płacić za Io samo drugl raz, ale wszak za·
płacił.
Warto wszak zapłacić, aby otrzymać

Zasiewy

stawowy warunek naszego bytu państwowego
i
rozwoju sooleczno-gospodarczego. P0lska
kJa 6 a robotnic~a. wraz z nią masy pracujące

Polski -

Syher11

katowicką spółdzielnlę spedycyjną „BAŁTYK''

prosi uprzejmie o wpłacenie na to samo
konto J z tychże samych
tytułów
ZET·
EŁPE 1066„ Sam pan rozumie pisali k-0szty przewozu, podań, korespondencji, zała·
dawania, cla itd.

IL NEJ
przesyłki należy jeszcze dop/aCJĆ
wiednie do uprawy pszenicy i żyta. Na wn:u 6396 dZW~YCdH 1 .to blęd~i~ v.;sdzyst.ko. DrdP-.?,?
k
· k'
T f'
K
praw a nie
owierza /UZ za ne1 „spe yc1 1 ,
~e
uc~nego 1:oiov1<1 •ego
ro :ma yssen- • ale do łacil (BEZPT:.ATN A przcsylka silna
ko, zas:ewv 02llme ~ą dokonane na. zar,ra pokusa), no, 1 w rzeczy same/ już 4 PA·
n;vch r~yskach. R~mlmy w ten sposo~ za-1 żDZIERNIKA specyfiki szwajcarskie otrzymał.
Sl8/Pe pie/'~ ""r?7.one
na . us 7 1<o?zPnui., -~ Przyjął je jednak już bez tej radości, jaką
J?Ozostałosc1 s_łomy na .~Wlerzc~m chrome przejawiał np. w kwietniu.
Je będą od wiatru. Doswiadczenia. wykaza·
Có. 1
taki 0 d
nntki'
m śH
Do tej oorv panowało powszechne 11r~c- ły. że r:zv :>:"~t<'"')"'" 'liu tej metody otrzy- I z am
e
czy
· y, · konanie. że okolief" te ze względu na silne mano Qkoło 17 do 20 podwójnyeh centna.- ~ŻEBY PRZECIW BIUROKRACJI ODCZYNNIK
1 JAKI WYMYSLONO!
i11rozy i małe opadv śnieżne nie są od·)l)· rów z je<lne~c hel<tara gruntu.
E. Tam.
11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111 -1111-1111-

ostatecznie.

•

w Kat-0wicach. -

sali katowiccy spedytorzy -

H.

bowiem rzecznicy przyjaźni ze Związ·
<iem Radzieckim jakże ułatwione mają
ze.dania. Wystarczy przccie:i: przeczytać prasę
codzienną, by po ko j-0wej polityce Związku Ra
dz ieckiego przeciwstawić historię wojenną,
:którą w obronie kieszeni fabrykantów i ob·
1>zarników usiłuje rozpętać imperializm anglo·
amerykanski. Gdy Związek Radziecki wszyst·
ikie swe sily koncentruje na rozwiązywaniu
zadań, związanych z dalszym rozwojem moc·
no dotkniętego przez wojnę gospodarstwa na·
rodowego - mocarstwa zachodnie, w pierw·
6Zym zaś rzędzie rzii,d USA, prowadzą nieprzy·
tomną propagandę nowej wojny, która pocią
gnęlaby za sobą mowu śmierć milionów ludzi
napełniając równocześnie dolarami i funtami
k ieszenie malej garstki kapitalistów. Szalony
wyś~ig zbrojeń, gloryfikacja bomby atom0wej,
oto co charakteryzuje politykę zagraniczną
St?.nów Zjednoczonych. I sytuacja mogłaby o·
!kazać s i ę naprawdę groźną, gdyby nie fakt.
że akcję podżegaczy wo;ennych udaremnia
swą niezłomną i k<msekwentną p06tawą w O·
bro!lie pokoju Związek Radziecki oraz skup!o·
ne przy nim kraje demokracji ludowej, uci·
6 kane prze.z imperializm ludy kolo·nialne i ma·
sy nracujące krajów kapitalistycznych.
to są takty, które mówią same za s!ebie.
foteż każdy uczciwie myślący. niepodle·
gający podszeptom wrogiej propagandy p 0 ,J ak
zrozumieć musi, że przyjaźń polsko-radziecka
to już nie tylko polska racja stanu, to pod·
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dbałość

o chorych
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Papieź zawiódł

"W'olności!

sprawledllwo§ć

(Od specjalnego korespondenta

?

PraGkle p:srnv „Svobodne Slovo" podaje, te
pre.z. Truman wy~ła! do swego i;pecja.lneg<>
Myrona
~łannika w StoEcy Apostolskiej,
Taylora Ji.st, którego tre. ś ~ ą jest.~ tajnego porozumien i a, z. _-„_ r,ego d'ęd!zy' przy•
wódcami partii repuł>li.k.l'?Mkiej i papieżem. Na
podstawie lego poJICJG'llmllien.La. w zamian za pomoc Kościoła Katolickiego w nadchodzących
wyborac h prezydencltich, rząd repvhlikańskd
postawi do d~pozycji Watykanu znaczne fun·
dusze.

qen. Claqa

„Głosu"}

0

książc7, E~g1'!na_ ~ Kog:ma . pt. „Der SS~ kórej ~prawcą był„. p'Jdobno pewien żołnierz antyfaszystom, jako obrazę pamięci milionów

W

Staat (p;saneJ zresztą me bez pewne)
proniemieckiej tend\encji) znalazłem nazw:sko
Ilzy Koch na dz'.es;~ciu różnych stronach. Po
raz pierwszy spotka~ się z nią na stron:e
83-ciej., gdzie Kogon \-Opisuje kilkug?dzinny
apel na placu obozo-\Vym w Buchenwaldzie
w miesiącu lu-tym, k1e!py więźniów zupełnie
nagich wypędzono na ~\nieg.
Ilza Koch, żona ~5-Standartenfuehrera
i ówczesnego k?mendamta obozu podeszła
wtedy z czterema innymi\ żonami SS-mannów
do drutu i z głośnym ~miechem napawała
się widokiem nieszczęsny1~h-. katowanych lucizi. Na dalszych stronach\,0 czytałem:
Jeżeli któryś z więźniów• spojrzał na Ilzę
Koch, gdy przechodziła, ob>:>k, zapisywała na
tychmiast jego numer i „winowajca" wędro
wał do bunkra za to, że ośmielił się „bezczelnie patrzeć" na komendantową. Jeżeli
k<Jńczylo się to dla więźnia „tylko" zastrzynim, że
kiem śmiertelnym _ mówiono

„miał szczęście".

0

„W prezencie dla Goeringa wybudowano
na terenie Buchenwaldu dwór'łowiecki z so
kołami i małym ogrodem Z')Ologicznym, w
którym znajdowały się małpy i niedźwiedziel Do naj,lepszych zabaw w stylu Ner'Jna należało pod rządami małżeńswa Koch
wrzucanie bezbronnych więźniów do klatki
niedżwiedzi, karmi?nych zresztą miodem

i marmeladą.

ofiar hitlerowski<:h obozów.
Niestety, p'Jbłażl:wosć w stosunku do
Ilzy Koch me jest bynajmniej wypadkiem
wyjątkowym: m'eliśmy ostatnlo więcej takich „wyjątków" na terenie okupacji anglosask'ej.
Komedii denazyfikacyjnej nie bierze już
nikt poważnie, nawet sami autorzy „ustawy
denazyfikacyjnej", po której s?bie tyle oble
cywano. W Bawar;i z wielu obozów dla b.
esesów pozostał już jeden jedyny w Lang·
wa;,ser pod Norymbergą, gdzie funkcje pisarza obozowego objął b. Reichsjugendfuehrer
Axmann, o zdrowie więźniów troszczy się
Hitlera, prof.
„sam'' lekarz . przyboczny
Plaschke. zaś kierownikiem ,.resortu rozryw:ek" i życia „ku~turalnego" jest skazany w
p1erwsz~m procesie norymberski':1 drugi :xio
Goebels1e SJ?ec ')d propagandy h1tlerowsk1eJ
.
- ~a~s. Fr~tsche
\~1ęzn1ow1e (których zosta?o juz tylk'J 750)
s1:\. swietnle odżywianl przy pomoc~ przyjacwł,_ którzy ~.ostarczaj_ą 1m pa:-zki, zaś za
swoJ~ „pracę w obozie ".>trzy~uJą wynagro·
dze.m.e . . Foby~ w obozach me je~t byi;ajmnieJ meprzyJe1nny, zresztą uwazany Jest
on obecn;e za oczeklwa:i.ie na un:ewinniającą rozprawę.
Bez przesady: bliski jest dzień, kiedy na
terenie stref anglosaskich w Niemczech,
miejsce byłych pretorianów Hitlera zajmą„.
antyfaszy3ci, z kt.órych zresztą już niej.eden
pokutuje za swoje przek„nania w więzieniu...
Berlin, we wrześniu.
Leopold Mnrschak

amerykański.

-./
liza Koch uniknęła zatem stryczk:i, ale ska
z~na został'ł na karę dożywotniego wlęzie·
ma, przy czym Trybunał Wojskowy stwierdz'ł <'.rzekając wyrok, że wina 1 bestialstwa
?skarzonej zostały całko'V;ic1e udowodnione.
Aż nag:e, we wrześniu roku 1948 cichcem
i bez żadnego uprzedzeni.a ogłoszono wyniki
dokonanej z polecenia wyższych władz amerykańskic? w Nierrn:zech rewizji zapadłych
w proces•e buchenwaldzkim wyroków. Re·
zultat: _13 wyroków złagodzonych, a przede
wszystkim wyrok na Ilzę Koch: zamiast do·
żywotniego więzienia - cztery lata i to z
zaliczeniem trzech lat, które już ".>'dsiedzia~a.
~zy~ałem mot:l'.wy t.ego, nawet jak na n~em1eck1e st?su:i~1, mebywał~go wyd~rzenia:
?yły krótk1e_ l Jakby V"s;ty~liwe, głosiły one,
z~ wpr.a;':'dz1~ 11~!1 K?ch wmna była „denun
~łow~n1u w1ęźn:?w, ze praw?opod?bne jest,
:z m,~którzy. z nich ''.utracili wskutek tei;o
zy~I~ , ale m~udowodmono z ca.~k?witą pewnosc ą, aby uzywała skóry ludzk1e3 ~a wyrób
ręka'.":'iczek 1 dlatego uznan'J za mozliwe zła
god:uc jej .k.arę itd;
Zatem, Jezeli juz stan1:\ć na gruncie tej
„sprawiedllwości" - to cztery
przedzi~ej
l;;ita. niczyi:i nie zaostrzonego obozu i wlę·
zienia zdan~em prawodawcy w mundurze
ameryki;ńsk1m. s_tanowią k8:rę. d?stat~czną za
posyłam~ więzmów na śm1erc i męczarnie
do komor gazowych.
Słusznie, bardzo słuszni.e i'.lkreślono ten wy
rok w proteście b. Więźniów Politycznych,
p?dpisanym r?wnież i przez posła Izydorczy
ka jako pohczek wymierzony wszystkim

Dla komendantki" Buehenwaldu wybud<YWan~' ujeżdżalnię 0 wlelkości 40xrno m,
przy budowie której trzydziestu więźniów
zamęczono na śmierć''.
Dalszych wzmianek 0 ,IJzle Koch w ksląż„Der SS-staat" nie znalazłem; dość łagi:xłnie obszedł się Kogon z kobietą, którą P~Nowe
z Buchen~ami Niemcy nazywają „bestią

I

Wiad...,roość, opublikowana przez ,.Svobo~
Slovo" podaje, że pre-z. Trumll!D. wyr.a.ta 'W
swym Ucie gorzkie ror.czarowanle, poniewa.ł
Papież przyrzekł pierwotnie udzielić swego po
parCia partii demokratycznej.
P<l'I'ozumienie Watykanu z republikan-11.nd
jest dz!ełem członków watykańskiego sekreta.·
riatu stanu: Montindego, Tardiniego i Corei~
go. Ten ostatni znany jest, jako bliw przyja•
ciel osławionego doradcy od spraw zagi:anicz•
nych partii republi.kcńskiej, John Foster Dul~
lesa. Porozumienie ustala, że w zamian za dokłatlne !instrukcje, przes.!ane iprzez Watykan
do amerykaii.skiego kleru katolickiego, naka•
zujące poparcie republikanów w wyborach,
przyszły rząd tej partii udzieli Watykanowi
15 milionów dolarów. Wszystkie fundusze ka.
tolickie w USA postawdone z.ostaną do ilyspozycji Stolicy Apootolsldej.
List Trumana zgodnie z wyifej in;poninde,.
nym pismem - stwierdza, że porozumienie ro
stało umane iprzez Papieża i John Poster Dullesa, oraz poucza Taylora o koniecz•
ności poinformowania głowy Kościoła Kaotolici
kieqo co do konsekwencji w razie, jeżell Pa.·
pież nie odrzuci .tego układu. W tym wypadku
prez. Truman poda do wladomośc-.J publiczne/
układy Stolicy ~pos_tolsk!i~j zarów~o ~ partią
demokratyczną, Jak t [partią repubhkanską.

I
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Ilzy Koch od
.L
widnieje znowu na łamach pism mem1eckich; należy w imię sprawiedlivlt<.lści stwier·
Najnowszy, 11 zeszyt teoretycznego orga- 10 KC PPR do Prezydenta Rzeczypospolite:!
dzić, że dawno już nie panowała jednomyśl nu naszej Partii „Nowe Drogi" stanowi zbiór tow. Bolesława Bieruta z apelem o powrót Jen<Jść między prasą wszystkich sektorów Ber
cennych dokumentów, poświęcony fest bo- go do czynnej pracy w szeregach Polskiej Parlina, jak w tym właśnie wypadku Ilzy
w calości Plenum KC PPR odbytemu tii Robotniczej. Ze znanych już z praSy dokuwiem
Koch, ściśle mówiąc, jej niepojętego zupeł
mentów _zeszyt zawiera ponadto rezolucję
nie ułaskawienia przez amerykańskiego gu- w dniach od 31 sierpnia do 3 września br.
Na wstępie „Nowe Drogi'' składają w tym sierpniowego P1enum „w sprawie odchylebernatora Niemiec.
Przypomnijmy pokrótce dzieje procesu: numerze hołd pamięci zmarłego w dn. 31 nia prawicowego I nacjonalistycznego w kieIlza Koch, „komendantka" Buchenwaldu, sierpnia 1948 r. członka Biura Politycznego i rownictwie Partii, jego źródeł i sposobów jeznana z tego, iż polecała sp<Jrządzać dla sie Sekretarza KC WKP(b) tow. Andrzeja Zda- go przezwyciężenia" oraz referat tow. Hila.
bie Tękawiczki i abażury do lamp z tatuo·
reg 0 Minca „O bidących zadanlaoh Partit w
wanej skóry ludzkiej, była prostytutka, a nowa.
Z kolei znajdujemy w zeszycie znane już zakresie polityki gospodarczej I społeczneJ na
później sprzedawczyni w sklepie tytonie1
,
•• ,
wym, tylko dlatego, nie została skazana na z prasy dokumenty - komunikat o odbyciu wsi''.
Na pozostałą treść numeru t1 „Nowych
tmierć, gdyż jak stwierdzono, była w ciąży, Plenum sierpniowego I list Biura Polityczne1111-tn-11
-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1-1111-111 1-1111-m1_111_1111-1111-m1-1111-nnmm!lllll-llQ
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Kukiełek
Radziecki Teatr
przed wyjazdem do Polski
Co

mówił

Sergiej Obrazcow

Fakt, że w Związku Radzieckim .Istnieje
kilkaset · teatrów kukiełek, których
przedstawienia oglądają miliony dzieci i do
reżyse
rosłych, że teatr ten ma własnych
.rów, artystów, aktorów oraz dramarturgó'W
świadczy najdobitniej o tym, że teatr kukie
sobie w Związku Radzieckim
łek zdobył
prawo obywatelstwa i cieszy się uznaniem
i miłością swoich widzów.
Teatr nasz istnieje od roku 1931. Z począt
ku był to teatr przen?śny, któreg"" przedsta
wienia odbywały się w specjalnie skonstruowanym samochodzie - furgonie. Objeż ·
dżał on podwórza, parki i bulwary mosklew
skie. Dawaliśmy przedstawienia w szk~
Jednak już w
łach i ".>bozach pionierskich.
roku 1937 otrzymaliśmy od państwa doskodla naszego teatru na
nałe pomieszczenie
jednym z centralnych placów stolicy, na
placu nazwanym imieniem ip"-ety, Włod:ci
mierza Majakowskieg?.
Na scenie naszego :teaitru wystawiamy
dzieła zarówno naszych klasyków, jak i pi
sarzy zagranicznych oraz baśnie ludowe.
Dajemy codziennie co najmniej dwa przedstawienia. W ciągu dnia dla dzilecl, wieczo·
W najbliższym czasie przyjeżdża do Pol- r.em dla doroslyeh. W niedziele i w czasie
szk ....lnych il0ść przedstawień <locho
ski słynny Teatr Kukiełek pod reżyserią wakacji
dzi do czterech. Przy urządz.aniu przedsta·
Sergieja Obnazoowa.
wień dla dzieci, kierujemy się wiekiem naPrzed wyjazdem z M-0skwy Sergiej szych młodocianych widzów.
Obrazcow udzielił prasie następującego
W tych przedstawieniach, zarówno dla
wywiadu:
dor?słych jak i dla dzieci, wiele jest śmiesz
przyjęliśmy zapr-i.szenie za- nego, wiele bajecznego, cudownego, wiele
radością
przyjaźnionej z nami Polski na gościn romantyzmu, tkliw0ści i bohaterstwa. Teatr
ne występy. Nie wątpię, że doznamy szere- kukidek posiada ogr-.mne m<lżliwości insce
gu ciekawych wrażeń puy ze1Jknięciu się nizacyjne. Na przykład młody Ukrainiec w
z publicznością polską oraz przy zap?znaniu sztuce Gogola „Noc wigilijna", leci na dyai~ z osiągnięciami kultury polskiej. Chciał- wanie do Petersburga, pr?sto do pałacu cabym p-.wiedzieć kilka słów o ·teatrze lmkie rowej, by p --.prosić ją o pantofelki dla swo·
jej narzeczonej Oksany. Z miedzianej lampy
lek.
Jako widowisko ludowe, teatr ten istnie- unosi się ogromny duch Dżina i buduje zł'J
je już p?nad 2.000 lat. . Można g 0 uwazac ty pałac dla Alladina, a król Deramo zajako jedno ze źródeł sztuki teatralnej w mienia się w jelenia. Żaden inny teatr nie
ogóle. Mimo t.... mówimy o radzieckim posiada takich możliwości, by tego r-.c!zaju
teatrze kukiełek jako o teatrze nowym cuda wyszły tak przekonywująco.
Siła teatru kukiełek, tak jak i zwykłeg'J,
i młodym. Nie znaczy to jednak, byśmy się
wypierali p?krewie6.stwa z ogromnie popu- polega między innymi i na tym, że wyrażo·
larnym w R-i.sji teatrem P1etruszki, lub ne prżez kukiełki uczucia i namiętności nateż, że podkreślamy wielowiekową historię bierają znaczenia symbolu, wyrażając p'>ję
'
i tradyC'jP ludowego teatru kukiełek. Jed- cia ogólnoludzkie.
Dążeniem naszego teatru jest nie tylk..,
nak w radzieckim teatrze kukiełek wychodzimy z innych założeń, wniesionych przez stanąć na wysokości zadania pod względem
nowe ust?sunk...,,wanie się do tego t eatru zewnętrznych walorów i ciekawości tema·
oraz na ekutek nowych wymagań, jakiej tyki, lecz i;tanąć na odp?wiednio wysokim
siawla publiczność udziecka całej naszej poziomie z punktu widzenia wagi celowości
zaE!adnień P"'•ruSzanYch w naszych przedsta.
kuJ..turze teatralnej.
dziś

Z

Trumana

wieniach oryginalności koncepcji reżyser
właściweg? dobra
skiej, zwartość stylu
zespołu aktorów.
Jednym z zadań teatru kukiełek jest wy·
z ogólnego zasobu doświadczeń
łowienie
kultury teatralnej oraz z możliw0ści scenicznych, wszystkich elementów, które uczy
nilyby kukiełkę bardziej wyrazistą, bar·
dziej wszechstronną. Naczelnym zadaniem
t\\ ó~c 7 Pj pracy Centralnego Teatru Kukiełek jest właśn : e wyszukiwanie dla kukiełki
takich warunków scemcz.nych, by były dJ.a
niej najkorzystniejsze i najcharakterystyczniejsze i na takiej podstawie dopiero opracowywać przedstawienia.
Dla publiczn0ści polskiej wystawimy czte
ry przedstawienia „Noc wigilijna" według
Gogola, sztukę E. Sperańskiego „Urzekają
ca uroda" oparta na motywach baśni ludowych, „Król Jeleń" według Carla Gozzi
oraz „Cud?wna lampa Alladina" z „Tysiąca
i jednej nocy".
W naszych g~cińnych występach weźmie
akto
udział ponad 60 'pracowników tearu rzy, artyści, .')rkiestra oraz techniczni pracownicy. Przedstawienia nasze odbędą się w
·
Warszawie, Krakowie i Łodzi.
Obecnie teart nasz czyni o~talnle przygotowania do wyjazdu, pakuje dekoracje i
pieczobwicie układa swoich akt.nrów kukiełki do skrzyń

Dróg" składają się materiały Plenum publl„
kowane po raz pierwszy.
Najważnie]sze miejsce w§r6d tych doku„
mentów zajmuje referat towarzysza Bolesła.o
wa Bieruta WYgłoszony na Plenum w dn. 31
sierpnia br. W przemówieniu tym tow. Bierut przedstawił plenarnemu posiedzeniu K°"'
mitetu Centralnego zarówno dzieje kryzysu
pow'Stałego w kierownictwie Partii, jak i me•
rytoryczną ocenę błędnych poglądów które
·wyrCISły w prawicowe j i;iacjonalistyczne od
chylenie, reprezentowani:! przez tow. Wiesfa•
wa. Końcowa część referatu, zawierająca
nasze3 Partil,
samokrytykę kierown:ctwa
kończy si~ wyrażeniem wiary w silę naszej
Partii, przekonania, że pokona ona zwycięsko
wszelkie trudności i wyjdzie z kryzysu jesz.i
C'!e llłtnlejsza i bardziej zwarta.
W dyskusjt nad referatem tow. Bieruta
zabierali głos następujący towarzysze:
Wiesław (trzykrotnie), Mlne, Witold, Spy.
chalski, Aleksander Zawadzki, ZambrowsJ[f,
Berman, Kowalski, Kalinowski, Mijal, Al·
brecht, Ochab. Dworakowski, Baryła, Nowak, Matwin, Loga-Sowiński, St. Zawadzki,
Bieńkowski, Izydorczyk, Kliszko, Mazur, żól~
kiewski, Moczar, Wolski, Jędrychowski, Kor..
czyńskl, Modzelewski, Zarzycki, Januszewski,
Sw'ietllk, Borejsza, Chełchowski, Strzelecki,
Jaroszewicz, Kłosiewicz, Łapot i Dłuski.
Przemówienia ich zamieszczone zostały w
„Nowych Drogach" w obszern eh fragmen•
tach. Dyskusja nad· p:erwszym punktem porządku dziennego zakończ.ona została w trzecim dniu obrad Plenum końcowym przemó•
wieniem tow. Bolesława Bieruta.
W czwartym dniu obrad, 3 września, Ple„
num wy!!łuchało wspomnianego już refera•
tu tow. Hilarego Minca o pracy Partii na
wsi, po czym w dyskusji przemiawiali towa-"
rzysze: Tokarski, Kozłowski, · FinkelsztaJn,
Bodalski, Kuligowski, Chełchowski, Tkaczow,
Ob„
Pszczółkowski, Dworakowski i Mazur.
szerne fragmenty ich wystąpień oraz końco-<
we słowo re1erenta tow. Mlnca, zostały op-&blikowane w omawianym numerze „Nowycll
Dróg".•
W numerze opublikowane zostały takW
'(:t:zyjęte jednomyśl
uchwały organizacyjne,
nie przez Plenum KC PPR a dotyczące zwolnienia tow. Wiesława ze stanowiska Gen. Se•
kretarza Partii i wyboru na to stanowisko
tow. Bolesława Bieruta oraz zmian w składzie
Komi.tetu Centralnego, wyboru tow. Witolda
na członka Biura Politycznego i powołania
na członków sekretariatu KC PPR tow. tow.
Ochaba, Alstera i Dworakowskiego.

Zeszyt zamyka ko1'Jcowe przemówienie Ge•
neralnego Sekretarz.a KC PPR tow. Bierut.a,
wygłoszone w chwili zamknięcia obrad histo•
rocznego sierpniowego Plenum.
11 zeszyt „Nowych Dróg" powinien ze
względu na swoją treść znaleźć się w ręku
każdego aktywisty, powinien być pilnie czytany i studiowany przez dziesiątki tysięcy
towarzyszy partyjnych, których zadaniem
jest wychowaoie młodych i niewyrobionych
jeszcze członków Partii w duchu uchwał lipcowego i sierpniowego olenów KC PPR. (a.)
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f cy (tkacze na „czwórkach"), Sobierajska·
Apol<'\nia, Borowiak I.rena, Wroniszewska
Józefa( prządki na obrączniakach), Staszewska Helena, Łuczyńska Agnieszka, Adam' czyk Pelagia· (pru;dki na W!"Zeciennicach)
Naz majstrowie: Kruk Adam, Klamke Zygmc;nt i Nowakowski Adam.
W nagr')dę za dobrą pracę, Dyrekcja Jedwabnicza-Galanteryjna posta·nowiła premirl
wać· zwycięską załogę sumą jednego.. miliona
złctych, Minął już miesiąc. Premia nie z.ostała Jeszcze przekazana. Zakładom. Przypuszczamy, że powstały jakieś p')ważne przeszk'Xiy, ale sądzimy, iż należy je co rychkj
usunąć. Słowo się rzekło - kobyłka. u pJ'O'la.
Dla irobotników fakt, :te dyrekcja ocenia
;Kr\lk Adań'i~
Papież Genowefa
Borowiak Irena
Orzechowska Maria
Ich pracę i wysiłek - jest m')że ważniejszy
•me. ka-Mi f~brykai . m'>!e P?s7.<:ZYclć «ię niż sama nagroda, e.le
należne premie po- wielowarsztatowy. w tkalni na przykład,
takimi su..1!:ceSam:t,,Jl!k,PZPJG nr 8. Wyra- winny być wyplac.,.ne.
na 510 kr'JSien jest 5-ciu „ósemkarzy", dwubiając jeszcze. przed pół
;roki.em zaledwie
Obecn!e toczą .się pertraktacje 0 przepro- nastu ,,szóstkarzy" ! 150 tkaczy pracujących
czterdzieści kilka procent „primy", może obecnie pachwalić się 90-clu procentami wadzenie wspóhawodnictwa z przedstawicie na czterech krosnach.
Mamy jednak nadzieję, że załoga PZPJG
pierwszego gatunku_.,,..r„ósemka" to dowód !ami załogi PZPJG m 10 w Leśnej koło Lurzeb.of#y' w" argumentacji przeclwk„ tym, bania. Niełatwo będzie zabdze „ósemki" nr 8 potrafi :WYkorzys.tać .d"świa<fcozenie, na.
którzy· uważają.~~ wyścig pracy 1 wiel"- pokonać teg-. przeciwnika. Załoga PZPJG byte we wspołzawodructw1e z PZPJG nr 1
wat:Sztatowość nie dają się pagodzić z wy. nr 10 jest bowiem silnym i zgranym, choć\ i tym razem również uzys:{a zwycięstwo.
młodym zespołem. Swiadczy o tym między
Zresztą Z')baczymy.
sókóratunkową· produkcją.
innymi .szerok') rozpowszechni -my tam ruch
S. Klimczak
\Załoga"'"PZPJG ńt: 8 t'l zespól, jakich wiele, ·jeśli chodzi f:, "tkład per,oonalny. Dużą
częśa · etanowi 1.u młodzież, ledwo obeznana
z pródUkt}ą, ,a. majstrowie, to d') niedawna
-zwykli robotnicy, wysunl~ śmiah na noZakaz oho wiązu; e tylko na ul. Piotrkowskiej
we~śtanowiska. .,
Zarządzeniem
prezydenta miasta z
może być obstawiona woza:nl hamujący
Pomito tego, (a m0że raczej d:dęltl temu?)
przed półtora roku "bowiązywał aż do
mi ruch.
załoga stanowi zgraną całość 1 może .służyć
7 pażdziernlka br. na terenie Łodzi zaNowe zarządzenie wydane zostało barza, przykład dla ,„wielu innych. Ruch wiel .....
kaz handlu dom'.lkrążnego oraz sprzedadzo w porę, gdyż za..,patrzen!e w kartowarsztatowy ;rozw:ija_się pomyślnie, a wspó?
ł.y z wozów na niektórych ulicach mia•
fle jest tym bardziej na czasie obecnie
z!w'ldnlctwo pracy obejmuje wszystkie odsta. Od wczoraj, dnia 7 października wy·
podczas dopisującej ostatnio p'Jgody.
d.rlały fabryki. Dewizą jego jest duża Uość
szło nowe zarządzenie, znosz~e ogranlcZe
Obok więc dużych punktów zaopatryl ~m"SOka .Jakość.
n:la dawne, ale tyik') odnośnie sprzedaży
wania w karbfle, jakie zorgan!zowa'ły w
. J'ak - ~a; f!u; sp.raw"ldanla dyrektora
7iemnlaków. Od wczoraj więc dMwolO'Ila
tym roku PSS i Centrala Rolnicza, ziem
naczelnego Zaklad6w, tow. Szczepańskiego,
Jes' sprzedał kartom z wózków 1 funnaniaki na furmankach będą jeszcze jed%.łoroneg0 na posiedzeniu Rady Zakładowej,
nek na wnystldeh ulioach i placach.
nym źródłem za')patrzenia. Będzie to w
w ostatnlch mleSiącach plan jest systematyWyjątek ~tanowi
tylko ulica I>iotrlrow·
dużym stopniu ułatwien'icm dla gospodyń
cznie i wysoko przekraczany (lH!, 111 1 111
ska na całej swej trasie od Placu Woln'J
mieszkających dalej od rynku i ;i:muszo
pr~ent). Warta podkreślić,
że nie dzieje
ści do
Placu Reym--.nta, która będąc
nych do płacenia za przewiezienie karsię to kosztem jakości pr-:idukcJl.
główną l reprezentacyjną ulicą Łodr;i nie
tofli d" domu.
. 1 •
Nlelada emocję prze-iywall ostatnio robotnicy PZPJG nr 8. Trzy miesiące trwał wy.
icig pracy z PZP.TG nr l. Cała załoga śle
dziła z .zainteresowaniem jego przebieg, sta
wiając s<:1bie z.a punkt h"Jnoru
osiągnięcie
zwycięstwa. Dzięki też jej wytężonej pracy
przypad1o ono w udziale PZPJG nr 8. Zazaopatrywać będq
łoga PZPJG Nr 1. za.stała pokonana różnicą
Ju! jutr.„ o godzinie 12-ej nastąpi otwar- ły pierwszej potrzeby.
'
2!Ml punktów.
cie Hal Targowych przy ul. Kościelnej na
Udajemy f.ię
celem obe.lrzenla n'.lwej
Jest to zasługą całego zespołu fabryC'Z?le· Bałuta.eh, Robotnicza ta dzielnica oddawna i tak pożytecznejtam
handlowej.
g„, chcemy jednak, by łódzki świat pracy odczuwała brak nowocz.eśnie urządzonych Pierwsz~ co na placówki
wstępie rzuca się w ocz.y,
p"llnal nazwiska niektórych
robotników punktów zaopatrzenia we
wszystkie artyku- jest niezwykle estetyczne i miłe d~a oka
PZPJG nr 8, którzy swą pracą wysunęli .się
na czoło i przyczynm się walnie do sukcesu.. Oto one: Kroczyńska Ma.da, Niewola

klcli

naszych

Eądów grotl3-

t. zw. pyskó·.vki. ot,

jc!l·:a

dzić sięl

- Mogłybyśmy - odptnvi:::l'\ na to
„strona" (jedna lul! druga)
_ ·i rlk~>.
faktyczniie, nie pamiętamy, o c.o;:;my st~
właściwie po.gniewały ...
PRZEWAGA

ŁODZI

Czytaliśmy

niedawno w bra~ nhn .?Po·
pularniaku" ciekawy report.aż ze Sk~er
niewic, w kt5rym autorka z ubolewaniem
stwierdza, iż w wyż. wymienfonym PO•
wi..atowym mieście „woziwody" roi:prowa•
d-zają wodę beczkami po ulicach.
W Łodzl, mieście wojewódzkim, i11styiucja „woziwody" - k?nstatujemy t_n z
przyjemnością jest nieznan'.l.. Lud:i:ilska.
sami sobie noszą wodę wfaderlur:ti ze
studni podwórzowych i ulicz·nycb.

I

DYSPONUJE, UŁATWIA, ORGANIZUJE.

P.B.P. „Orbis" rozesłał ostatnio komuni·
kat p.t. „ORBIS" SŁUŻY SWYM KLIENTOM". Niestety, musimy tu stwierdzić,
że np. ,.Orbis" zakopiański
w cz~sic od
początków września br. nie bardzo się
przysłużył
swoim klientam, udzielając
błędnych informacji co do połączeń kolejowych. Podobno to skutki zmiany jesien•
nego rozkładu jazdy, przeprowatlimnego
„wenętrzną drogą służbową"
czyli przy
pomocy okólnika, który w góry widać
nie dotarł.

z wozu dozwolona

Tanio, estetycznie

plagę

baba drugiej babie pmvie t. zw. ;;:rz~C.e
słowo I lu, sprawa na v;·ok:i.ndt.;.
-A nie mogłybyście t<:.k cb;;w:1' ~uJ wzdycha nieraz sędzia - p:i prestu 11~::0-

I

Sprzedaż kartofli

stanowią

TRAWKA NA PARTERZE
Zwracaliśmy już parę
miesięcy
temu
. na „podprowadzoną" do parteru kamienicę na rogu ul.
Nowef.ki i Magistrackiej.
Budowa zarasta trawką, a szkoda. Czyż

doprawdy w dzisiejszych warunkach
gliodu mieszkaniowego nie ilpłaciło!>y
się ukończyć zaczętej nieźle budowli l
Et.

•
l

obficie
kupujqcych Hale. Targowe na

Ochrona rynku mqki i pi czywa

~:~~~·o~:~~~~ ~~~~ed~b:S:1:~!

Prace i zadania „Trójki"

Zgodnie

z

zarządzeniem

Ministerstwa
i Handlu zorganiz-.wana została
w naszym mieście specjalna komisja, ,która
czuwać będzie nad dyst,rybucją mąki i zaopa.trzeniem ludności w pieczywo. Komisja
ta utworzona Z'JStała w związku ze zniesieniem kartkowego za"patrzenia w chleb.
W skład jej wchodzą: wiceprezydent, przed
stawiciel Wydziału Przemysłowego Zarządu
Miejskiego oraz dyrektor P.')lskich Zakładów
Przemysłu

Zbożowych.
W ciągu

P.ozalska J animi

Gram Genowefa

I

dwóch miesięcy, p-..cząwszy od 1
listopada br. Komisja ta
tak zwana
„Trójka" - będzie czynnikiem ochrony ryn
ku mąki i piecz)wa przed spekulacją t
trudn')ściami i zagwarantuje
konsumentowi
odpowiednie ilości pieczywa 1 mąki.
Głównymi dystrybutorami dla piekarzy są

WÓDKA

wykoleiła

B--J.eslaw OS'Jwslcl, listonosz, obsługujący
dzielnicę Brusy, posiadał większy, pociąg do
wódki, aniżeli do pracy ~ to g0 zgubiło.
Do Urzędu Pocztoweg'J _ Łódź 1 wpłynęły ;reklamacje o niedoręczeniu przekazów
pieniężnych Stanisławie Sik 2000 złotych
i Józefowi Kiełbasie - 1800 złotych. Stwier
dzono, że pieniądze te przywłaszczył sobie
Osowski.
Wczoraj nieuczciwy listonosz odp.,.wiadal
przed Sądem Okr<;gowym. Osowski nie przy
znał się do winy i oświadczył,
'le w mię
dzyczasie zwrócił Stan!Sławie Sik 2000 zło·
tych. Pił...;z;e znajomym wódkę w restauracji
i tylk') na razie ,;p-,.życzył sobie" pieniądze
z przekazów. Komplet sędziowski pod prze·
wodnictwem sędziego Maurera uznał, że wy
kroczenie oskarżonego wymaga surowej sank
cji karnej i skazał g--. na 1 r>Jk i 6 mieE i ~cy wiezienia.

ODCZYT
Z a rząd Z wi ązku
Zaw. Prac. Sam. Teryt.
l Uży t. Publ. w Polsce - Oddział I w Ł'l
dzi zawiadamia, iż w dniu 9. 10. 1948 r.
o godz. 18-ej w lokalu związkowym, przy
ul. Wólczańskiej 5 wygł-.si odczyt p. t.

„Twórczość

2-ch wieszczów (Mickiewicza I
Puszkina)" kler. Wydz. Kult. · Oświat. przy
OKZZ. N. Pacanowska.
.ro odczycie k'Jncert. Wstęp bezpłatny.

I

listonosza

W motywach wyr?ku podano, że Osowski podważył dobre lmię Urzęd:i Poczto~ego
l nie za~ahał. s~ę dla zd>Jbyc1a wódki ~krzyw~z.ic n~Jbiednie.Jszy~h,

Jąc s-,,b1e renty inwahdzkie.

przywłaszcza

Kierownik świetlicy zawiódł zaufanie
Janusz Witkowski - kierownik świetlicy
PZPB nr 16 dopuścił się 6zeregu nadużyć i
porzucił miejsce pracy. Przeprowadzona kontrola kasy i ksiąg djawniła, że Witkowski
wpisywał p>Jzycje
fikcyjne nieistniejących
wydatków, a sumy wpływów k.sięg.,.wał z
reguły mniejsze, niż były w rzeczywistośc1.
Różnice płynęły do kieszeni pana kierownika świetlicy.
W międzyczasie wyszło na jaw, że Wit·
kowski przywła.szc7.Ył sobie 36.000 złotych za
bilety z Teatru Domu żołnierza, które otrzymli:.ł, jak'l kiePwnik
świetlicy,
ce1em
rozpr.,,wadzenia pomiędzy robotników PZPB
nr 16.
Wczoraj Witkowski stanął przed Sądem
Doraźnym. Prokurator R-.szk'JWSki wnosił o
przykładne ukaranie oskarżonego, który piastując stanowisko kierownika świetlicy i po
w>Jłany d" krzewienia cnót
obywatelskich,
tak srcm<>tnle znwiódł zaufanie, którym go
dari.ono.
Sąd pod przewodnictwem sędziego Błocho
wicza skazał g"'! na 4 lata więzienia .

PCH i ·"ddział spożywczy „Społem", które
otrzymywać będą odpowiednie
ilości mąki
od Polskich Zakładów Zbożowych. Na miesiąc listopad PZZ
rzucają na rynek łódzki
ok. 6 tys. ton mąki. D.,.tychczasowe zapotrzebowanie rynku wynosiło 5 tys. ton mą

ki miesięcznie. PZZ, licząc na zwiększony
p'.lpyt i mając do dyspozycji mąkę z nowych przemiałów przeznacza n-.ści mąki,
przekraczające teoretyczne zapotrzebowanie.
„Trójka" rozpoczyna z dniem 1 listopada
działalność kontrolną. Vv chwili obecnej czy
nbne są przyg-.towania do tej szeroko zakrojonej akcji, której celem jest zapewnie·
nie mieszkańcom Łodzi chleba l maki w od
powiednich ilościach.
·
(m.z.)

Miesiąc

I

Bałutach

urządzenie poszczególnych stoisk 0raz ra·
łości hal. Na dziedzit'icu wewnętrznym .i.;.pą
dzon') kwietniki i trawnik, pośrodku zn::1jduje się basen i biją perliste stru.1•ienie

fontanny, Hale murowane pomalowane na
jame, pogodne kolory aż lśriią czy;;~o:.\ci.:i
świeżych farb i dużych wystawowych '.lkicn.
A wewnątrz - czegoż tam nie ma!
Wszystktl, co można kupić na targ'>wisku
mieś~. s.ę tu w ładnie
urządzonych
skle·
pach-stoiska11h. Większą część hal zajmują
stoiska Centrali Tekstylnej. Każdy •0bo~nik
z okolicznych dzielnic będzie mógł tu kunić
wszystkie potrzebne rzeczy od nici i guz'ków aż do kuponu wełny ubrani'lwej czy
gotowej k>Jnfekcji, po uczciwych cenach.
Pr,,za Centralą Tekstylną znajduj~ się li.i
stoiska przemysłu drzewnego, chem'cznegr-,
skórzanego, futrzarskieg.o, porcelanowego i
b'.lgaty dzi~ł spożywczy, zaopatrz.-,ny przez:
PSS.
Otwarcie hal spotka się niewąlplh1le
z wielkim zadowoleniem mieszkańców B".łut
i okolicznych dzielnic.

polsko-radzieckiej wymiany kulturalnej
ua terenie województwa

W ramach l\fiesią,ca polsko •_radzieckie.I
wymiany kulturalnej na terenie woje.wództwa łódzkiego, we wszystldch ośrodkach
powstały speejalne Komitety Społeczne,
które przygotowały interesujący i obfity
program obchodu tego miesią,ca. Program
zawiera 1500 pozycji imprązowych, organioowanych w terenie. Zasadni<1Lą cechą tego
ciekawego programu jest jego urozm'ł..icenie i pomysłowość.
W Sieradzu wstanie urządzona wystawa
l<sią,żki i pism radzieckich, na które przybędą wycieczki z całego powiatu.
Jednocześnie z Łodzi wyrusza w termi 11
kln objazdowych, które dotrą do nojba:..'·
dziej zapadłych ośrodków, ;vyświetlając fil-

łódzkiego

my radzieckie.
W tych dniach odbędzie się zeh. nh plenum Wojewódzkiego Zar::<:idu Towarzvs~wo.
Fr1:yjaźni Polsko-Radzi~ckiei, na którym
wstanie omówiona dotvchczasowa d'.lialal·
ność WoJewódzkiego Oddziału oraz ustalone zasadnicze wytyczne dalszej pracy na
terenie województwa.
(pow)
..., • - -

Z Ligi Kobiet
Liga Kobiet kom".lhlkuje, że pu~iad3 ulgo.
we bilety do teatru na przeds ta w 'en le p. t.
„Grzegorz Dyndała• na sob')t~ . d11 ia 9. btn.
Prosimy czbnkinie Li~i t<ob iet 0 sz vbk!e
zgłaszanie się po bilety.
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Wydawanie wełny na kartki tylko do 15 bam.
Dodatkowa rejestracja kart odzieżolvych

Odbiór tkanin wełnianych, rozdzielanych
na zaopa.trzenie kartkowe, trwać będzie nieodw-iłalme do dnla. 15 października. Po tym
terminie należnych przydziałów nie będzie
już można realizować. z tego też względu
wszyscy zainteresowani p'Jwinni najrychlej
wykupić swe towary, tymbardziej,
że pozostające w punktach rozdziału asortymenty
60-ch procentowej wełny są urozmaicone i
odpowiadają różnorodnym potrzebom odbior
ców.
Obecnie trwa także dodaitkowa rejestracja kart odzieżowych na przydziały but6w,
bawełny i wełny. Rejestracja ta będzie prze
prowadza.na do dnia 15 października 1 po

I tym

terminie przedłuża.na nie będzie. Kocl w 5 zyscy pracujący,
któ
. ki
.
.
rzy z Ja chkvlwiek względów n ' e P'.l·
brali we właściwym czasie należnych im
przydziałów. Możność realiz"-wania przydzia
łów bawełny przysługuje nawet tym,
którzy r'.lzpoczęli pracę w dniu 1 października
br. Buty są przydzielane dla tych, którzy
przepracowali pełny czwarty kwartał roku
ubiegłego, to jest, miesiące paźdz i ernik, li·
stopad i grudzień . Terminy Mzdzielnictwa
butów, bawełny i wełny na dodatk.,,wo za·
rejestrowane karty odzieżowe będą we wła•
ściwym czasie podane do wiadomości ..
rzystać z nej mogą

Nr 27!

„Zasadniczym osiągnięciem minionego Plenum Zarządu
GI. ZMP jest ujęcie w zasadniczych sprawach ideologicznych i organizacyjnych kierunku rozwoju ZMP i określenie roli Związku w naszym marszu ku socjalizmowi"

Mp w wa Ice o soc1aI'izm
z
I

J~~~n~iac'~rnn:~uJ;;Y~~~z~~~:b~~gf;r~~~ I
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socjalny członków ZMP?

okres od Kongre5u ZjednoczeM inoiony
niowego w lipcu br. do chwili obecnej

wy.ko~zysta.ny został dla przygotowania orga·

••
• na PfZVSZ·I.OSC
OOfYC hczas OWe prace •I zam erzen1a

11

W najbliższej przys:tłośoi zostan11 ost11·
tecznie sprecY'Zowane formy współpracy ZMP
i ZHP. Już obecnie jednak można przewidzieć,
że ta współpraca ułoży s.ię jak najpomyślniej.
Swiadczą o tym choćby takie fakty, jak spon·
tanicme 'Zgłoszenie całych drużyn harcerskich
do Związku Młodzieży Polskiej.
- Jak układa się współpraca ZMP J' ml~·

Z okazji I rozszerzonego Plenum Zorzą du Głównego Związku Młodzieży Polskief, ja·
dzieżą demokratyczną świata?
do normalnego działania.
kie się odbyło w dniu ~ i 29 ub. m. Przewodniczący ZMP, kol. Janusz Zarzycki udzielił
z młodzież4 demokra·
współpracuje
Wymagało to zarówno wytężonej pracy poiiprasie wywiadu na temat dotychczasowy eh prac i zamierzonej działalności Związku.
tyczną świata na bazie Swiatowej F@·
tycznej, jak. i techniczne j.
deracji Mlodz1eży Demokratycznej, przy czym
- Poz.a montowaniem zarządów wojewódz- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Miodz ie.i: wiejska ZMP weźmie wraz z par· jeet jednym z jej najaktywniejszych człon·
kich i 1p owiatowych Zw i ązku najpoważniej·· stroju rol~ego. Zarządy gminne będą w tych
szym zadaniem w . tym okresie była aik.cja sca- warunkach jednostką organizacyjną o podsta- tiam1 politycznymi udział w oczyszczaniu in- ków.
stytucji i organ i.zacji wiej5kich z wrogich bie·
lania kół w terenie. Akcja ta połączona z wy- wowym znaczemu na wsi.
Związek nasz był organizatorem Swiatowej
Prowadzone będzi e również stałe seminaryj· dnemu chtopu elementów kapitalistycznych i Konferencji Młodzieży Pracującej. W Polsce
borem kół zakończona będzie 1 listopada br„
będz:e dążyła do zagwarantowania młodzieży odbyło się poeiedzenie Rady Naczelnej Fede4 obecnie objęła jui w przybliżeniu 70 proc. ne szkolenie kadr organizacjd.
- W jakich formach młodzież ZMP-owska b : ~dno-chtopskiej przedstawicielstwa we · wła· racji. Zorganizowaliśmy W'r~zcie szeroką wy·
kół. Scalone już zostały koła w większych o·
sied!ach - . miastach, miasteczkach i w'. ęk- wef.mie udział w walce o przebudowę na•zf'go dzach tych instytucji.
.
mianę międzynarodową młodzieży.
Koła ZMP pode j mą także akcję p~oszenia
tzych miastacn. Pozostają je5zcze do scalerna ustroju demokracji ludowej w ustrój socjali·
Zapytany o stosunki z młodzieżą komsom-01przez
chłopów
młodych
fochowych
kwaiifikacji
wsi?
na
I
mieście
w
styczny
odległych
bardziej
kola w miejscowościach
tow. Zarzycki mówi, że były one za·
ską mi eśc i e młodzież ZMP uczestniczyć bę· wc i ąganie ich na kursy traktorowe, do SPP wsie jak najserdeczniejsze i prawdziwie bra·
od ośrodków powiatowych.
dzie w tej walce przez powszechny u· szkół rolniczych. ZMP stanie się także współ- terskie.
- Proces ~alania kół przebiegał w środoWiskach mjejskich, bez zahamowań, natom ·ast dział młodvch robo tników przemysłowych we orgąnizatorem i pomocn;klem władz oświato·
Obecnie ZMP dąży do dalszego pogłębienie
wycb w walce z analfabetyzmem.
niektóre koła wiejskie, kierowane uprzednio wsnółzawodnictw i e pracy.
współpracy z młodzieżą radziecką, do szers'Zej
Niemniej ważną formą będzie walka ZMP
prze.z młodz!eż bogatochłopską, niejedn-0krot- ZMP, którego celem, jako ideowo-wycho- bezpośredniej wymia...TJy młodzieży obu kranie odmawiały wstąpienia do ZMP, co jest ob· w obco.nie interesów młodzieży robotn'cz e j
Jawem ri:rozumia,łym, ponieważ ZMP zrzesza przede wszystkim zatrudnionej w prywntnym w,~wczej i polityczne] organizacji je5t budo- jów. w przekonaniu, że doświadczenia organ.i·
mło<lzież dla prowadzeni?- jej do walki o przemyśle i rzemiośle, gdzie jest ona przed· wa ustroju socjalistycznego, ma współdziałać zacyjne i wychowawcze Komsomoh1 będą wiei
prz€bu-dowę społeczną, o socjalizm. Aktualny miotem 5zczególnego wyzysku ze strony pra· z konsekwentnie rewolucyjnymi partiami po- kiej miary pomocą w pracach Związku Mlo·
to współdziałanie dz;eży Pol5kiej.
lityc.znymi. Jakie formy
6klad socjalny młodzieży ZMP-owskiej przed- codawców.
W ramach walki klasowej młodzież ZMP re- przybierze w praktyce?
Przypadająca w bm. 30 rocznica . lstnie!)la
stawia się następująco: 35 proc. młodzieży ro·
- ZMP n ie jest bezpośrednio powiązany Komsomołu z~tan:e rówmez wykor'Zystana
botniczej, 15 proc. - i;zkolnej, 45 proc. - alizować będzie również w praktyce sojusz
wśród młodzieży poi·
chłopskiej i 5 proc. - innej (rzemieślniczej). robotn.iczo-chłopski poprzez kontakty kół ro- organizacyjnie z partiami politycznymi. Jed· dla spopularyzowania
- Czy ataki reakcji skierowane już w okre· botniczych z kołami wiejskimi niosąc bezpo· nakże c z łonkow i e partit politycznych, niekie· skiej życia, form pracy i osiągnięć bratniej
sJe przedziednoczeniowym na młodzież łączącą śred·n i ą pomoc młodzieży wiejskiej w pracy dy członkowie władz partii. są czołowym1 dzia młodzieży radzieckiej.
się w ZMP przybierają obecnie na sile? Skąd ideolog;cznej, pomoc w tworzeniu i obsłudze laczami Związku , co przy harmonijnej współ·
- Jak kolega Przewodniczący ocenia wynipracy tyctJ partii za.pewnia również harmonij- ki rozszerzonego Plenum Zarządu Glównego1
idą główne, bezpośrednie uderzenia? Jak lwią ośrodków maszynowych na wsi itp.
Również du ie zadania ma ją koła wiejsk ie ne z n imi współdziałanie Związku.
zek im przeciwdziala?
asadniczvm os'.ągn'ęciem minioneq0 Ple·
- .lak uk/rida się współpraca ZMP ze Służ·
- Ataki te przyb•era ią na sile przede wszy- ZMP . które winny oddziaływać na cale soonum jest ujęcie w za5adniczych sprast-kim na wsi, gdzie podejmowane są priez leczeństwo wiejskie 'w kiP-runku uśwlad'lm i e- bą Polsce i Harcerstwem?
-owcy stanowią czołowy aktyw kie· 1wach ideolo. gicznych i orga.nizac)'.jnyc~ k1erun
kler, czy to wpro5t Z ambony, czy W s.zkołach n·ia mu istoty Walki Z siłami reakcji, demarown iczy Służby Polsce i S& pionem ku rozwo jn ZMP, określenie roli Związku w
IVI
przez katochetów, lub za pośrednictwem pism skować szkodliwą plotkę, walczyć z sabotanas1ym marszu kn socjalizmowi.
aoaratu wychowawczego SP.
żem na wsi.
klerykalnych.
tym atakom jest
przeciwdziałania
Formą
p · zede wszystkim uświadomienie młodzieży, DroąoUJs•oz •~ prrcq lód 7 h ej orąanizncii Z/łf P
że nie m'l.ją one ni<: wspólnego z tro&ką o jej
mzaci1

związkowe]

ZMP

W

•

Z

zup

stanowią

lecz
czy moralne,
fizyczne reakcy
zdrowie
poli·
jnej działalności
jedynie wyraz
tyqnej, d zi ała l nośc i wrog iej tej młodz.ieżv i
Państwu Pols ~c '. emu, zbieżnej z robotą politycz
nego podz:em;a.
- Sprecyzowa ne ostatnio na Ple.mm ZG
przez tow. pnewodnicząceqo założenia i obli•
cze i<leotoq;czr. e ZMP wskarnją na kon.ieczideologicznej
św i adomości
ncść pogłębien;a
"1fród członków Zw i ązku . Jakimi metodami i
w ;akich formach zamierza działać Zwią'Zek ,
..:.'lY przyś:p i e5zy6 pogłębienie tej świadomości
' wykształcić now& św i adomość socjalistycz-,
Tlą w Tllłodym pokoleniu?
- Wa±nym czynnik.em dla pogłębienia
iceologiczne,i wśród członków
~w ' adomości
7;Ap będzi e szerok0 rozgałęziona akcja s?Jko·
ie.~ i a.

Sz.1<o!enie masowe I-go stopnia odbywać się
będz i e bezpośrednio w kołach terenowych, na
podstaw:e materiałów dostarczanych pnez
włildze związkowe.
W sewnie zimowym to tys. aktywistów
wieiskich przebywać będzie na 2-tygodnio·
wych wcza.so-kursach, na których wypoczynek
połączony ·zo.s tan;e ze szkoleniem. N a k ur5ac h
za
tych młodzież rn;poma s'.ę ólz podstawowymi
d
· ·
Polsce wsp czesne] 1 z zaga ·
gadnien~ami
.
~lemami maNcs :zmu.
1'onadto n rowad7ona będz i e stale centralna
zk.oła ZMP i p'ęć - ,,zkół organizacyjnvch, któ·
6
re będą ksztalcHy dział~czv na szczeblu gmin·
nym. Wyszkolen;e aktywu gminneoo jest
okresie iprzebudowy u6 zczeg6ln'. e ważne w

.,.,„,,&·

Komsomolec
z

l!'

oraz masami• b"ie dnego 1'

26-ciu kolegów zabierało głos na odbytej ostat.nio naradzie łódzkiego aktywu ZMP. Narada ta m i ała na celu przedyskutowan' e uchwał ostatn iego plenarnego posiedzenia ZG;
ZMP i przystosowan ie ich do terenu naszego
miasta. Narada cel .:;wój bez wątpienia spełnila. Po referalach ideologicznych sekretarza
generalnego naszej organizacji kol. Motyki i
kol. Góralskiego, k ierownika Działu Organizacyjnego ZG, ZMP, oraz referacie organizacyjnym kol. Jabłońsk i ego, Przewodniczącego Za·
rządu Łódzkiego ZMP, rozwinęła się szeroko
dyskusja. Nie było chyba zagadnienia ważnego obecnie w ruchu młodzieżowym , które by
nie zostało w n:ej poruszone. Wynikiem obrad, prócz przyjęcia planu pracy na ostatni
kwartał bieżącego roku, który obeimuje całokształt naszych prac na terenie Łodzi, była uchwalona jednogłośnie rez.:;-lucja. Re10lucja ta
po stwierdzeniu, że łódzki aktyw ZMP solida·
ryzu ie się 'Z uchwałami ostatniego Plenum Z G
ZMP, mówi:
„Związek Mlodzieźv Polskiej postawił p: 7 "d
sobą jasno. jako zasadniczy cel, budowę Pol. . •.
.
• .
·

Ś

partie. W walce te j, uw:eijczonej już olbnymimi sukcesami. siły postępu muszą przezwy-

ciężać szneg trudności specjalnie na obernym
etapie zaostrzającej się walki klasowej. Zw ' ą ·

zek Młod'Z i eży Polskie) ja5no określił swoje
stanow isko w tej walce. Jesteśmy w jednym
szeregu z klasq. robotniczą oraz masami bied-,
nego. I średniego chłopstw~ pneci:V kaDital!storn, s.nekulantom, sabotazystom i wyzyski·
waczom w mieście i na wsi. Będziemy do tej
walki mobilizować masy młodzieży polskiej.
Będz:emy walkę !ę prowad~ić jako iednol '. ta
ideowo, rew-0lucyma organ:zaqa młodz1ezy
w tym celu ZMP na terenie Łodzi postana·
wia:

1

-

Igorem, 18-Jetnim chłopcem o żywych i energicznych ruchach, zapoznałem się całkiem
przypadkowo w słonecznym Uzbekistanie w
Azji Srodkowej. Było to w sierpniu 1942 r.
Z karawaną wielbłądów, obarczonych be/ami
pulchnej, śnieżystej bawełny, przybyłem z odległego o 28 km kolchozu do Urgenczu, gdzie
zneo.Jdował się wielki państwowy zakład bawełniany. Zatrzymaliśmy się przed olbrzymią,
lśniącą jak śnieg stertą bawełny. Podchodzę
do magazynu i melduję dostarczenie nowej
partii włókna (Jeszcze nieoddzielonego od ziat
nek) oraz wykonanie planu dostawy w 140
proc. Słowa moje były wypowiedziane nie po
uzbecku, ani widocznie czysto po rosyjsku, bo
oto za chwilę podszedł do mnie z boku młody
robotn :k, który zagadnął:
- Wy nie tutejsi, czy może z Ukrainy?
Nie, jestem Poldkiem, z moje; Ojczyzny
odpow1edzrnprzygnała mnie tutaj wojna '
łem.
Mój rozmówca rozpromienił się.
Och, tak! Znalem wielu Polaków, byli
moimi kolegami, razem pracowaliśmy w .kol·
clwzie, w o.rganizacji. Po c hodzę z Zaporożczy
zny, mo ia matka by/r.1 Polką, od dawna ta/1}
;ednym tchem opowiadał m1.
zamieszkałą gdy tylko
Odtąd spotykaliśmy się często,
przyjeżdżałem do miasta. Staliśmy się serdecz·

.
mo1 przyjaciel
,

nymi przyjaciółmi. On - ewakuowany z ro·
dziną w ostatniej chwili z zajętych przez Niem
ców terenów, i ja - uchodźca z opanowanego
przez hitlerowców kraju".
Pewnego razu, kiedy znów spotkaliśmy się,
powiedz i ał mi: „Musimy się pożegnać, idę na
ochotnika do wojska, idę spełnić swój komsomolski obowiązek. Ojczyzna wola mnie do
walki z faszystowskim najeżdźcq" .
Minęły dwa Jata. W drodze do kraju wtrzymałem się wraz z liczną gromadą pólskiej emigracji w kołchozie im. Dzierżyńskiego nie
daleko Zaporoża, gdyż linia frontu przebiega·
/a jeszcze nad Wisłą. Było już po żniwach, a
z pól kołchozów dochodzi/ warkot traktorów.
Jeden z nich wlaśnie wracał do garażu stacji
maszyn rolniczych, prowadzoi:iy przez młodego
Spocona i zabrudzona smarem
traktorzystę.
twarz wydala mi się zna;oma. Patrzę.„
- Jqor! - krzyknąłem z całej siły.
zawołał on J zatrzytnal
Druh mój! traktor, zeskoczył z siedzenia i uścisnęliśmy
się, jak dwaj bracia.
Na klapie robotnicze/ marynarki Igora widnialo kilkanaście wstążeczek, orderów i medfl/i.
Ran iony w walkach nad Wisłą . po wyleczeniu s i ę, przy;echał na odpoczynek do rodztn ·
ne/ wsi, do swoiego kołchozu. Ale tu nie
próżnuje. Jest sekretarzem komsomolskie} or·
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rohotn1·czą

'
c hł opstwa
re dniego

Zw!ększyć udział w ruchu wspólzawod·
nictwa pracy, która dla nas, młodzieży
rob0!n !cze.j Łodzi jest specjalnie ważną formą
·
· kl
wa lk 1 asoweJ.
Wzmo'c aktywnos·c· naszei· organi'zac1·i· w
·
• klasowej w mjeście przede wszy·
walce
stk;m przez wi ększy, niż dotychczas, udział w
brv.·qadach Kom ;sji Spec1·a1nej walczące]· ze
ski ludzi .szczęs/1wych, . Polski sp_rawtedllwnsc1 spekulantami i paskarzami, oraz przez stale
społeczne/, Polski So~1ali styczne/. . Wakzą o wyjaśnianie istoty tej walki w szeregach natę Polskę. masy pracu1ące i wszyst~ie. s i ły_ ~o~ szej orga111zacji i wśród młodzieży niezorgani·
stępu, ktorym pr.zewodzi klasa robo.mcza i 3e1 zowaneJ.
*
ow
·-+-tm•~'*''""".t.1<""'-_.......„._..__ _,_„„n:a.., -""~'"'·--

·

?

Jestes' m·v w ,;;ednym szeregu z kl asą
3

Pomóc młodzieży wiejskiej w 'jej walce
klasowej przez zorganizowanie specjał·
nych brygad, które będą mogły wyjaśniać isto
tę spółdzielcwści produkcyjnej na wsi , oraz
przez stały kontakt młodz i eży robotn icze] i
młod'Zieżą wiejską.
Wzmóc naszą działalność na odcinku
młodz i eży rzemieślniczej i pomagać jej
w watce z panującymi w rzemiośle stosunkami kapitalistycznymi, a niejednokrotnie feu·
dalnymi.
Zaostrzyć naszą czujnosc klasową na
od<'lnku młodzieży szkolnej (spec jaln;e
przv werbunku do organi'Zacji), walczyć z wyb!tnie niebezpiecznym tu oddz i aływaniem reak
cyjnej ideologii drobnom;eszczańskiej.
Wyi·aśniać przodu3·ącą rolę młdozi eży
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robotniczej i pomagając młodzieży ro·
botniczej i chłops-k1ej w dostaniu się na średnie i wyższe uczelnie.
Szerzyć wśród młodzieży idee, łączności
m i ędzynarodowe] z demokratyc'Zną rolo·
dzieżą całe~o świata. a przede wszystkim 'Z bo
haterską młodzieżą Komsomołu, z której do·
św : adczeń chcemy szeroko korzystać.
Przez ścisłe powiązanie ZMP z Po·
wszechną Organizacją „Służba Polsce",
ZHP oraz pracą w młodzieżowych organiza·
cjach społecznych („Liga Lotnicza", „Liga Mor
ska", PCK), Samorządami S:ikolnymi itp„
wzmóc nasze oddzi aływanie ideowe i wycho·
wawcze na całą ml0dzież i utwierdzić przodu·
wśród całej mlo·
jącą rolę naszego związku
dzieży pok;kiej.
Usprawmć pracę Sekcji Młodzieżowych
Związków Zawodowych przez aktywny
udział członków ZMP w pracach sekcji i po·
zo5tawania ich w stałym kontakcie z odpo·
wiedn ;mi instancjami organi'Zacyjnymi.
wszy5t·
Uaktywn:ć i usprawnić pracę
kich naszych ogn!w organizacv <nych,
przede wszystkim związać mocno Zarząd Łó<lz
ki ZMP i Zarządy Dzielnicowe z kołami, na co
specja.lnie zwracała uwagę ostatnio szeroka
narada aktywu łódzkiego.
masv członkow· .
Uzbroić ·i deologicznie
skie do realizacji tych zadań, jakie
;przed nami stoją przez szerok& kampanię ide·
w duchu
olog : czno-szkoleniową i' oświalową
marksizmu-leninizmu.
W ' erzymy, że łódzka organizacja ZMP w o·
parciu o p i ękne tradycje rewolucyjnego ruchu
młodzieżowego w Łodzi wykona i to zanan ie,
jak;e stawia przed nami obecny etap zaostrzo·
nej wal.ki klasowej, walki o socjalizm",
Rezolucja ta, którą można bv nazwa ć skon·
densownnym wynikiem naszych dwudQ i owych
obrad, winna stać si ę drogowskozPm w prn cy
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ganizacji, kierownikiem brygady traktorowej.
Nie chce mówić wiele o sobie, o swoje; pra·
cy. Jednak obchodząc we dwójkę wieś, widzimy na każdym kroku, czyim dziełem ;est
podnoszenie z rum zniszczonego przez Niemców kołchozu . Na duże; desce u wejścia do
sali świetlicowej wisi podziękowanie kierow·
nictwa kołchozu młodym komsomolcom. Wi·
dać z niego, że młodzi chłopcy i dziewczęta
dzień i noc na zmianę zaorywali na dwóch o·
calalych traktorach pozostawione przez Niem·
ców odłogi pod oziminę, że własnymi silami
w ciągu kilku dni odbudowali zniszczone ga·
raże, aby deszcz nie niszczy/ komba;nu, Irak:
torów i maszyn rolniczych, że przez samoza·
parcie i entuzjazm w pracy pomogli osiągnąć
kołchozowi 170 proc. przewidzianego w pianie zbioru zboża.
- A iak tam w Polsce? - za.gadnq/em Igo·
ra, który przecież niedawno wrócił z tych
stron, do których od kilku lat tak tęsknię„.
- Cóż mówić o twoim kra;u, chyba tylko
to, że nie potrzebuje on dziś wielu słów, lecz
wielkiego czynu, ogromnei pracy, aby go od·
budować i przebudować. Ten czyn musi wyjść
młodego pokolenia nowej Polski,
od was którą winniście uczynić szczęśliwszą, niż ta,
która bvlo do 1939 r. - mówił z powagą Igor.
I miał słuszność len komsomolec - czlanek
orgoniza c;i. która młodzież radziecką wycho· łódzkiej organizaci i ZMP na naibliższy okres.
wala ! natchnę/o do bohaterskich czynów w Trzeba, aby każdy członek tód?.ki ej o rganiza·
walce i pracy, która zaoewniła krajowi Rad cji zapoznał s i ę z nią i .posteoował według
J. P.
niej.
Anioł Józef
pewna przyszłość.
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KronikaTomaszoWa Przem si we1n·any w wyścigu pracy
W ostatnim etapie indywidualneg o
wysc1gu. pracy w Państwowych Zakła
dach Przemysłu Wełnianego Nr 27 w
Tomaszowie padły następujące wyniki:
I-sze miejsce: na przędzalni zajął Dę
biec Paweł 184 proc normy. na tkalni
wśród tkaczy
pracujących na jednym
krośnie Kolas Alfreda 163 proc. normy,
wśród tkaczy pracujący na 2-ch krosnach But Jan 148 :proc. normy„ I-sze
miejsce na snowalni przypadlo w udzia
le Piotrowskiej Janinie.
Il-gie miejsce: na przędzalni uzyskał
Kowalczyk Stanisław 178, proc normy,
na jednym krośnie Felińczak Maria
160 proc., a wśród tkaczy pracujących
na 2-ch krosnach Milczarek Jan 146 proc. normy.

III-cie miejsce: na przędzalni uzyskał
Smulski Stefan 167 proc. normy, wśród
tkaczy pracujących na jednym krośnie
Andrzejewski Fr. 159 proc. normy. Na
snowaln; Głogowska Florentyna osiąg
nęła 207 proc. normy.
Ogńlnie w PZPW Nr 27 w ostatnim
etapie współzawodnictwa pracy brało
udział na przędzalni 66 robotników,
na tkalni na jednym krośnie 148 robotników, na tkalni na dwóch krosnach 10 robotników ; na snowalni 11-tu rob.

Stanisław,

który osiągnął 162 proc ..,normy, II-gie miejsce Brzyski . Stan~łaY:
154 proc. normy, III-cie mieJSCe Z1elm
!>ki Stanisław - 153 proc. normy. .
Spośród śrubowników, którzy brali
udział w wyścigu indywidualnym n.a
I-sze miejsce wysunął się Tylman J?zef, osiągając 173 proc. nonny, II-gie
miejsce zajął Piotrowski Jan - 172 pro
cent normy. III-cie miejsce uzyskał
Waszyński Henryk 163 proc. normy.
KOi':IU WIKSZUJEM Y
Wśród przykręcaczy I-sze miejsce za·
Piątek, dnia 8 października 1948 r.
.*
*
jął Szafrański Stefan 173 proc. nonny,
*
Dziś: Brygidy
W
Fa11stwowych
Zakładach
Przemy- II-gie miejsce Fiszer Tadeusz - 172
„.
słu Wełnianego Nr 29 w ostatnim eta- proc. normy, III-cie miejsce Zięba Sta·
WAŻNIEJSZE TELEFONY
pie wyścigu pracy uzyskano następują nisław 163 proc. normy.
ce rezultaty:
Straż Pożarna - 5l
* * *
.
na
tkalni I-sze miejsce zajął Barański
W Państwowych Zakładach Przemy·
Milicja Obywatelska - ~7
siu Wełnianego Nr 28 osiągnięto nastę·
Dworzec Kolejowy - :(
pujące wyniki:
Komitet PPR - ~6
I-sze miejsce wśród tkaczy pracują·
Komitet PPS .-- 166
cych na dwóch krosnach zajął inicjator
Mliicjanci Tomaszowa od dłuższego sta do browaru · na miejsce stracenia ruchu
wielowarsztato wego w TomaszoADRE3 REDAKCJI R. S. W. „Prasa", Plac czasu przygotowują się do mającego się Polaków za czasów okupacji hitlerow- wie Sadlik Henryk, który osiągnął
odbyć 9-go października Swięta Mili- ~kiej. Na miejscu straceń milicjanci
Kościuszki 1
~. tel. 2~0 . g0dziny przyjęć
183 procent normy. Na tkalni na jedcjanta w 4-tą rocznicę powołania do ży złożą żałobne wieńce.
od 10 - 12.
nym krośnie I-sze miejsce uzyskał Wolcia Milicji Obywatelskiej . Zespół chóral
O godz. 19-ej w sali Robotniczego nicki Stefan - 181,5 proc. normy. Na
ny milicjantów i kółko aktorskie odby- Domu Kultury przy ul. Armii Czerwo· oddziale
skręcalni Isze miejsce zajęła
wają w sali RDK w Tomaszowie ostat- nej odbędzie się uroczysta akademia.
Romer Helena 150,8 proc normy. Na
nie próby pod kierownictwem ob. Wil- W części oficjalnej przewidziane są
przewijalni I-sze miejsce zdobyła Gran
czyńskiego.
przemówienia okolicznościowe prezy- Helena - 179 proc. normy.
' Program uroczystoscf obchodu Swię- denta miasta tow. Mazurka oraz KoIl-gie miejsce na 2-eh krosnach zajął
ta Milicjanta w Tomaszowie przedsta- mendanta Milicji Obywatelskiej w ToNAGRODY AR:i'YSTYCZNE POZNANIA
Woicki Bronisław wykonując 180 proc.
wia się następująco: dn. 9-go paździer- maszowie Matjaszczyka Józefa. W czę
normy, na tkalni zaś wśród tkaczy praNagrody artystyczne miasta Poznania na
nika 0 godz. 17-ej zbiórka wszystkic!l ści artystycznej milicjanci pod kieruncujących na jednym krośnie Chrzyszcz
rok 1949 zostały podniesione do wysokości milicjantów, i organizacji sportowych
kiem ob. Wilczyńskiego wykonają sze· Józefa, 173 proc. normy, na
skręcalni
750 tys. zł. Przyznawane artystom rótnych przed Komendą M.O.
w Tomaszow~ reg pieśn} chóralnych deklamacjj i tań Wysmyk
Aniela
161
proc
normy,
na
dziedzin twórczości coroczne nagrody były przy ul. Armii Czerwonej. Następnie ców. Na zakończenie w sali Straży Poprzewijalni Karlińska Stanisława 171
siedmiokrotnie niższe od wyasygnowanej pochód przy dźwiękach orkiestry ~i- żarnej przy ul. '.Armii Ludowej odbę· procent normy.
· •
obecnie kwoty. Ponadto Zarząd Miejski pr~- lanowskiej przemaszeruje ulicami mia-\ dzie się ludowa zabawa taneczna.
III-cie miejsce na tkalni na 2·-cn kros
widuje wzrost dotacji, przeznaczonych na
nacn zajął Pękalski Julian 174,4 proc.
rzecz popierania ror.woju kultury 21 15 milioą
normy, na tkalni na jednym krośnie
Chrząszcz Jerzy nów w 1948 roku do 47 mllj. w roku 1949.
179,5 proc normy,
KILKAKROT NIE KARANA ZĄ
niamif bił icn, kopał itd.
na skręcalni Cnylewska s.t.efania ZGON ARTYSTY DRAMATYCZN EGO
PIJAŃSTWO
Ktokolwiek wledziałby o aziałalnosci 158,4 proc. _normy, na przewIJalni KarMilicjanci towaszowscy aobrze zna- Alfonsa ChełKowskiego podczas okupa- .czak Wa~e~Ia. .
W Krakowie zmarł artysta Teatru Im. Sło
wackiego Henryk Czakl, przeżywszy lat 72. ją ob. Malczyk Marię, bez stałego miej cji proszony jest jak najszybciej
W wysci?u .m?ywi~ua!n;ym .w P~PW
0 zgło .Artysta rozpcx:zął pracę na scenie w roku sca zamieszkania, której czasowy pobyt szenie się w oddziale Związku Byłych
N7
28 . brah u~z!ał rowi:tez podma.Jstro~
1897 w teatrze Skarbka we Lwowie 1 pra- w Tomaszowie przeplatany jest czę- Więźniów
Politycznych
w
Tomaszowie,
wie.
_I-s~e m 1eJsce .zaJą~ podmaJStrzY
. cował w tym mieście przez parę dziesiątków i>tym przebywaniem w areszcie milicyj
Plac
Kościuszki.
Sprawa
jest
niezwykle,
Zeczk1ew1cz
.Jan, II-g1.e mI~J~ce uzysk~ł
lat, zdobywając sobie uznanie krytyki i publi- nym za opilstwo.
pilna;
...
,,
.
.
.,....
.
s.•
.
Jehren
Erwm,
III-cte mteJsce śląza_'{
czności.
Notoryczną pijaczltę, celem przykład
- .„. "' · ,
.
·- Józef.
... „ .... ,,,...,
neg 0 ukarania, oddano do dyspozycji DEMONTOWA}'.; MEBLE W CUDZYMI
.
B.
ZMIANA NA STANOWISKU WOJEWODY
władz sądowycli.
.
MIESZKANIU
-,
111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111n!!ń
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T
w dniu 5 bm objął urzędowanie nowy wo- KTO ZNA ALFONSA CHEŁKOW- Ro1t 1tymiers~i~~oa~,1, za;,d ~~:,~;;
jewoda olsztyński gen. Mieczysław Moczar.
SKIEGO?
alkoholu zamienił się onegdaj w typoUb. lata na terenie wsi białorm;kich
Sąd Okręgowy w Waaowicacn wego zawadiakę i awanturnika. Wszedł
Ozorhórw
wszczął dochodzenie przeciw Alfredowi on do mieszkania ob. P.H. przy ul. Sze- pracowało 11 ekspedycji etnograficzZSRR oraz
Chełkowskiemu. W związku z powyż- rokiej po wyważeniu drzwi i począł nych, Akademii Nauk
Państw.
Uniwersytetu
w
Mińsku.
Zeszym oddział Związku Byłych Więź- tłuc meble i naczynia kuchenne. Awanniów Politycznych w Tomaszowie wy- turnika obezwładniono i osadzono w brane przez ekspedycję materiały etno
graficzne zostaną opracowane w spec"Vyszkowsk i, Fabich i Cie.siel: I dał następują~y komunikat: _
·. więzieniu;
jalnej monografii.
czyk skazani na karę śm1erc1
Chełkowski Alfons, urodzony 14
* * *
Liczne miasteczka i wsie powiatu łę- września 1~15 r.„w Nowym Mieście. z
* .
ZŁODZIEJKĘ JUŻ SCHWYTANO
*
*
cz ckiego b rły przez czas dłuższy wi- Bern~rda 1 .l\far11, „ ~ zawodu kupiec,
Jak niedawno donosiliśmy na Placu
Młodzież Rusi Zakarpackiej, która.
Y .
:>.
•
podeJrzany Jest, Iz Jako „vorarbe1ter" Narutowricza ob. Pająk Reginie, ZaJTI. do chwili objęcia władzy prz-ez Z1-:ądowmą zbro3nych napadow, dokonywa od lipca 1942 r. do marca 1943 r. w Ko- ul. Rolanda, wykradziono z torebki 11 zek Radziecki, nie posiadała ani jednci
nych przez grasującą tam szajkę. Ter- mandzie Leuzbun Werkkelien blok Nr tys. zł. Natychmiast wszczęty pościg za- uczelni wyższej,
ma możność w chwili
roryzowan 0 mieszkańców, grabiono do- 6 a następnie na oddziale pocztowym, kończył się schwytaniem złodziejki, któ obecnej uczenia
się w Uniwersytecie
bytek a opornych bito i strzelano do z kolej zaś jako pisarz w bloku Nr 13 rą okazała się Szmulewska . Wacława, Państwowym
w Użgorodzie, w 6-ciu
i h '
·
brał udział w donoszeniu do „gestapo" zam. Tomaszów, Niska 5. Ob. Szmulew wyższych ~-!rołach technicznych, 3-ch
n c ·
o antyfasbystow skich poglądach więź-I ską zatrzymano do dyspozycji władz instytucc
pedagogicznyc h i liczPrzeprowadzo ne dochodzenie 'doprowa niów. Ponadto zaś znęcał się nad więź- sądowych.
nych szk, ,- h artystycznych .
w
do
sprawców, któ_ma______m:i_ _ _ _ _
_ _ _l;llia_____l!!Ell_ _ __
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Radziecka kronika kulturalna

Czł onkOY/18. bandy NSZetowsk"1e·1 I

dziło

końcu

ujęcia
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W1„e ka akc1·a odszc·zurzan°1a m"1asta

chalak Józef - członkowie NSZ. Rola
Michalaka polegała na udzielaniu naPrzeprowadzo na w mieście na począt
pastnikom meliny, gdzie przechowywa- ku lata akcja odszczurzania nie przy·
niosła spodziewanych rezultatów. Winę
no zrabowane łupy.
Sprawę rozpoznawał Wojskowy Sąd za to ponoszą wyłącznie właściciele poRejonO\vy na sesji wyjazdowej w Ozor sesji którzy w wielu wypadkach kupiokowie. Akt oskarżenia zarzucał obwi· ną trutkę - miast rozłożyc - sc11owali
nionym dążenie do zmiany siłą ustroju w„. szafie.
Z tego względu w najbliższym czasie
Państwa, dokonanie szeregu napadów
po
raz drugi na t.erenie miasta zostanie
rabunkow)'ch oraz zamachów na wojprzeprowadzo na szeroka akcja deratyskowych oraz funkcjonariusz y MO, z zacyjna. Akcja
ta zostanie przeprowaktórych kilku zostało zabitych.
dzona przez jednoczesne i jednolite wy
W wyniku rozprawy Wyszkowski, łożenie trucizny na całym obszarze ToFabich i Ciesielczyk skazani zostali na maszowa. Odszczur zaniu podlegać będą
\\'szystkie posiadłości publiczne, sklepy,
karę śmierci. W stosunku do Michalaka
zakłady
przemysłowe,
śpichrze oraz
kara ogranicza się do 10-u lat więzienia wszelkie składy na terenie miasta. Do
czasu wyłożenia trutki, truciznę i prei konfiskaty mienia.

paraty dostarczone przez Biuro Deraty- dom) - 160 zł., dla wszystkich sklezacyjne, należy przechowywać w miej· pów, zakładów gastronomiczn ych, fryscu suchym, odpowiednio zabezpieczo- zjerskich =tp., (które obowiązane są wy
nym.
łożyć truciznę niezależnie od właścicie
By odszczurzanie przyniosło tym ra la względnie zarządcy domu) - przy
zem pożądane rezultaty, właściciele jednym pomieszczeniu 80 zł. przy
pomieszczenia ch 120, przy
wzgl~dnie adm'nistratorz y obowiązani dwóch
16G
są doprowadzić do należytej czystośd trzech i więcej pomieszczenia ch swoje posiadłości, jak również usunąć złotych.
Dla objektów przemysłowych I maga
zawartość śmietników,
dołów
kloacznych itp., by szczury pozbawione były zynów opłata zależna będzie od ilości
metrów kwadratowycn powierzchni zażeru.
budowanej licząc każdy mtr. kw. po
Koszty odszczurzan:a ponoszą własci złotych l.
ciele względnie zarządcy wszelkich obWobec niestosujących się do zarzą
jektów, podlegających deratyzacji. Ko- dzeń o przymusie odszczurzania będą
szty te wynoszą: dla domów 1 -5 ro- wyciągane sankcje karne, kara aresztu
dzin 80 zł, dla dornów od 5 rodzin do 3-ch miesięcy i do 30 tys. zł grzywwzwyż (każda oficyna uważana jest za ny.

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Łodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21,
Red. nocna 172-31.
Dział ol?łoszeń: Piotrkows~a 55, tel, 111-50. Konto PKO VII-1505. Zakł, Graf, RSJY. ,.Prasa". Admi.ttistracja nie przyjmuje
odpowiedzialności za te~~wy, druk ogłoszeń. ·
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Wo.iska PoJBkiego

Jaracza 27.
i w sobotę 013tatn.ie dwa dni weeołei
k<Jmcdii Moliere'a pt. „Grzegorz Dyndała''
w przekładzie Boy'a-.żeleńskiego.
Początek o godzinie 19.15.
Za kilka dni premiera świetnej komedii
czeskiej pt. „Igraszki z diabłem" - Jana
Drdy.
Dziś

Państwowy

~

TR.ZYLET NJI PLAN
y kl
na.szef Ie kk. o a:tl e t

Teatr Powszechny

ul. 11-go Listopada 21 - tel. 1..50·36
Od dnia 8 października br. codziennie
o godzinie 19,15~ w niedziele i święta o 16
i 19,15 grana jest doskonała sztuka pt.
;.Nadzieja''. z udziałem całego zespclu z dyr.
;A.dwen~<JWlczem na czele. Sztukę ?PraCOW'.łł
l wyrezyserował Karol -B orQwski. W druu l
premiery passpartout nieważne.

Z udziałem dyr. Kuchara i przedstawicieli
PZLA odbyła się w środę w GUKF konferehcja w sprawie programu prac Polskiego Związ
ku Lekkoatletycznego na najbliższe 3 lata.
W wyniku dyskusji nad projek.tem PZLA opra
cowanym przez dyr. Askanąsa większość za.
.
'
.
. .
gadmen uzgo~m~no, pozo_sta~e z.as odłozon~
do opracowania 1 przedłozerua na następneJ
konferencji przed ostatecznym zatwierdzeniem
TZATR .. SYRENA" Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA" projektu. Lekkoatletyka jest podstawową gałęz:ą sportu, toteż opracowanie przez PZLA
DOMU ŻOŁNIERZA programu pracy na lat kilka ułatwia planoTEATR KAMERALNY
wanie prac w innych dziedzinach sportu.
ul, Daszyńskiego 34
1
Dziś i c~dziennie punktualnie. o god~. w ROKU 1955 LEKKOATLETYl{Ę BĘDZIE
UPRAWIAŁO 4 PROC. LUDNOSCI
19.15 sztuka C. de Peyert-?hap1;1-.1s ,NIE·
BOSZCZYK .Pan PIC" w rezyseru Janusza
Lekkoatletyka była dotychczas w Polsce m~
Warneckiego.
Io popularna i w tej dz.iedzinie sportu ustę
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od.~15, pujemy wielu państwom. Dla porównania
tel. 123-02.
warto przytoczyć, że przed wojną uprawiało
lekkoatletykę w Polsce zaledwie 0,3 proc. lud'.l'eatr „OSA" (sala zimowa) Zachodnia 13 ności, podczas, gdy w Niemczech ilość ćwiczątel. 140-09
cych wynosiła 2 proc., a w Szwecji 4 proc.
Nieodwołalnie ostatni tydzień, tylko do
10 października. Codziennie o godz. 19.30
„Rozkoszna Dziewczyna" z Zofią. Jamry w 9 l11b 10 inaździerni"a
roli tytułowej. Zniżki ważne.
Wkrótce premiera: komedia muzyczna
p. t. „Pepina", w której wystąpią. B. Halmirska, L. Wilczyńska, W. Brzeziński. M.
sportowców ZSRR
Dąbrowski, ~n. Kwaskowski oraz gościn
nie - Zofia Jamry (w roli tytułowej)
WARSZAWA ,(obsł. wł.}. - W związku
i Janusz ściwiarski.
z „Miesiącem Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radziecklej" na zaproszenie Główne
Teatr Komedii l\fuzyczne.i „LUTNIA"
Piotrkowska 243
go Urzędu Kultury Fizycznej przybywa
Ostatnie dni! Wesołej operetki z mu1;yk~
do Polski 90-osobowa ekipa sportowców
J. Gilbert.a „Cnotliwa Zuzanna". 'W roli
ZSRR. W skład ekipy wchodzą zawod.:ZUżANNY" wvstą.oi J. Kenda. Cbór niczki i zawodnicy następujących gałęzi
Balet - Orkiestra. Zniżki dla świata pracy - ważne.
Teatr Kukiełek RTPD Nawrot 27. tel. §nori w 7 SRR
i60-07 •.PINOIUO" oodziennie prócz poniedziałków dla szkół. W niedzielę o godz.
12 widowisko otwarte.

osp.-.

Obecnie w Polsce iloM ćwiczących wynosi gę trzy czynnłki: no~ Jnie!zka~,
1,66 proc. ludności. Plan przewiduje wzrost wienie oraz uprzemysło\vienie ośrodka. 11stalono jednak, że każdy klub będz1e olłowif\
do 4 proc. w r. 1955.
do posiadania sekcji lekkoatle~ej.
zany
Z uwagi na charakter, dyr. Kuchar podzielil poszcz.ególne gałezie sportowe na dwa Podstawowymi sekcjami klubu będą również
sekcje: gimnastyczna, pływacka i jedna ze
działy: sporty specjalne i masowe. Do sportów masowych, na uprawianie których GUKF sportów Z:mowych.

!

szczególny nacisk, nale-.i:ą: lekkoatlegimnastyka (ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń przyrządowych), nar
ciarstwo, łyżwiarstwo, saneczkarstwo, boks,
zapaśnictwo, dźwiganie cię~arów, kolarstwo,
piłka nożna, hokej na lodzie, piłka wodna, koszykówka, szczypiorniah; slat.l!:ówka; tenis i
położy

SZKOLENIE
Sprawy szkolenia rozwiązane zostaną pnel
utworzenie ośrodków: wyszkoleniowych ~ pny
okręgach GUKF oraz ośrodków treningowych
przy boiskach. W przyszłym roku ma być
utworzone 9 ośrodków wyszkoleniowych, a
mianowicie: 2 w Warszawie oraz po jednym
łucznictwo.
w Łodzi, Wrocław'.u, Katowicach, Poznaniu,
Tarnowie, Gdyni i prawdopodobnie w KrakoKLUBY ZOSTANĄ PODZIELONE
wie. Ośrodki te przewidziane są do szkolenia
NA KLASY
będzie pracowało 9 tre
GUKF jest zwolennikiem klubów wielosek- narybku. W ośrodkach
zajętych będzie jeS7.<:7<e
ponadto
stale
nerów
cjowych; ilość sekcji zależna będzie od klasy,
do jakiej klub zostanie zaliczony. Prcy po- 3 trenerów objazdowych.
Szkoły trenersk'.e (dla różnych gałęzi ~portu)
dziale klubów na klasy brane będą pod uwamają powstać w kilku stopniach: dla przodowników, instruktorów i trenerów. Orgaplzacja szkolnktwa pomyślana je!t t..k, by
było ono udostępnione również dla ludzi niePo zdobyciu niższego stopwykształconych.
nia, słuchaczoWi umożliwione było by dal;~ze
studiowanie, aż do zdobycia stopnfa magistra
do Polski
.
'
W.F. włącznie.
sportu: lekkoatletyka, koszykówka, siat•
Szkolnictwo będzie wspólne dla mękzym i
kówka, gimnastyka.
kobiet, a metody treningu ujednostajnione.
Sportowcy radzieccy przybędą do WarMasażyści, których szkolenie pn:ewiduje gię
szawy 9 lub 10 października br. Pobyt
również, konieczni są tylko dla klubów najwyź
ich w Polsce potrwa około 2-ch tygodni.
szej kategorii, dla innych wystarczą obecnie
Sportowcy radzieccy wystąpią w różnych
instruktorzy ze znajomością masażu.
ośrodkach kraju. Bliższe szczegóły w dniu
jutrzejszym,
SPRAWA BOISK
Kluby winny posiadać salę gimnMtyczną,
boisko i świetlicę. Początkowo przewiduje
się wybudowanie jednego boiska na 30 tys.
1 boiSko
zaś
mieszkańców, w przyszłości
przypadać będzie na 10 tys. osób. l'fa kluby
piłkarskie I Ligi nałożono obo'Mązek posiazakończyli
dania w przyszłym roku sekcji IekkoatletyaW półfinale CDKA spotka się z wicemi- nej i trenera, względnie insttuk:tora. k\u'Qy
. strzem piłkarskim ZSRR - „Dynamo" (Mo- II Ligi obowiązane są zorganizować do 1950
skwa). Mecz rozegrany zostanie dn. 10 bm. roku sekcję lekkoatletyczną ! pasladać inna stadionie „Dynamo" w Moskwie.
struktora lub przodownika.
Zawodnicy będą pod:z.ieleni na k1a91: 3 dla
Lekkoatleci Leningradu zakończyli obecny niezrzeszonych l 4 dla zrzeszonych. DG kaisezon tradycyjnym jesiennym biegiem dłu dej klasy będzie kwalifikowało uzyskanie migodystansowym na trasie Puszki - Leningrad. nimum wyznaczonego przez Związek. WejBieg zakończył się po raz trzeci zwycięstwem ście do klasy nC" (najniższej} będzie równoczołowego maratończyka radzieckiego Gor- znaczne ze zdobyciem odznaki sportowej. Kladienki, który dystans 30 km przebył w 1:43:23 sa „B" otrzyma taką samą odznakę srebrn\.
godz. W biegu uczestniczyło 68 zawodników.
KOŁKA OLIMPIJSKIE
W zależności od wyniku zawodnicy zrze!ze.
Na zawodach pływackich w Baku czołowi
pływacy radzieccy Uszakow, Gładilin, Arte- ni zostaną zakwalifikowani do jednej s cztem1Iibel i Drapij z.aatakowali rekord Związku rech klas, mając zarazem prawo do n06zenia
Mistrz Maratonu Gardien.__,
Radzjeckiego w sztafec'. e 4x200 m. Próba po- tylu kółek olimpijskich, w jakiej klasie bę
w roku olimpijskim
się i sztafeta ustanowiła nowy rekord dą. Zawodnicy, którzy
wiodła
MOSKWA, (obsł. wł.).-W ćwiarćfinałowym
otrzymaj~ 5
uzyskają minima wyznaczone,
min.
spotkaniu piłkarskim o puchar Związku Ra- czasem 9:11,7
kółek; ci zaś, którzy zdobędą jedno z pierwdzieckiego, mistrz ZSRR - drużyna CDKA
szych sześciu miejsc na olimpiadzie, zachoMłody pływak radziecki Proskurinin prze„Torpedo" (Moskwa) w stosunzwyciężyła
wają prawo noszenia 5 kółek olimpijskich dopłynął na morzu Azowskim dystans 38 km.
ku 4:2.
żywotnio.
W przyszłym roku zorganizowane zostaną
mistrzostwa na szczeblach gm.iny, miasta i
Hallo. tu Chorzów 1
powiatu. Na program mistrzostw złożą się:
Dla chłopców: skoki w dal i wzwyż, biegi
na 100 i 3.000 m, pchnięcie kulą oraz mars.z
.
.
CHORZÓW (obsł. wł.) - We wtorek 5 bm. huty „Batory" w Chorzowie. Treningi pod k .e 10 km. .
Dla_ dztew~zą~: b1eg 60 m, skoki w dal i
rozpoczął się w Chorzowie • Batorym obóz:,rownictwem _Wacława Kuchara. odbywają 6.ę
przygotowawczy reprezentacji piłkarskiej Pol· przed połudmem w parku p_ołozo!lym obok ka wzwyz, pchnięcie kulą oraz marsz na 3 km.
P110gram ten przewidziano dla zawodników
syna hut~czeg~>. po południu zas m~cze spar·
. ski przed meczem z. Rumunią.
Dotychczas na obóz przybyli: bramkarze: Ju rm~?we i trenmg techniczny na boisku „Ru· powyżej 18 lat.
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d 1·
k k
1
"d B"
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Szymkubowiak
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Ku·
napastmkow
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•
pchmęC1e kulą.
bkki. Mamoń, Cieślik, Gracz, Kohut, Spo:lzie· OZPN ob. ob. Wiza I Stasiak.
ja. Alszer, Przecherka.
G~:!łek,
Chorzowa
na obózdr.do Garbień
takżeobozowy
Przybyłle.karz
odesłał go
iednak
· z powrotem do Krakowa. Zawodnik Cracov'i
Wobec ograniczonej ilości mie~c PZPN >ta·
j rnusi bow~em p9ddać się w tych dniach ope·
Polski Związek Piłki Nożnej (Warn.awa., Al.
. racji przepukliny i nie będzie mógł brać udwt· Stalma 22) przyjmuje .zgłoszenia ministerstw strzega sobie rozdział biletów w ilości me~a
instytucji państwowych, organizacji społacz· leżnej o-cl zgłoszeń.
I lu w najbliższych meczach.
--Także Barw:ński odesłany został do sz.,J·tala nych i politycznych, zakładów pracy 1tp. :J\
w Chorzowie, gdzie leczy zwichniętą ::i'>gę w bilety wstępu na międzypaństwowe spotkani~ Z żqria AZS·u
kostce. (Kontuzja nabyta na meczu Piast (Gli· piłkarskie Polska - Finlandia, które odi:Jędz . e
się w Warszawie w niedzielę, dnia 17 bm . na
wice) - Tarnovia).
Zawodnicy zostali umieszczeni w kasyn I Stadionie Wojska Polskiego, o godz. 1130
Zgłoszenia przyjmowane będą do soboty dn;a
udział
9 bm. włącznie.
try·
,
.
zł
500
dolna
trybuna
biletów:
Ceny
1
buna górna - 400 zł., przed trybun!lmi - 300
Zarząd Akademickiego Związku Sportowe·
400 zł .• sto;ące - 200 zł.
go w Łodzi wzywa wszystkich studentów do
wzięcia masowego udziału w „Marszach JeKlub Sportowy „Filmowiec" ul. Żeromskie
siennych", które odbędą się dnia 17 paździer
go Nr 100 p. I przyjmuje zapisy do Ili turKRAKÓW, (obsł. wU. - Klub sportowy nika br. o godz. 11-ej w konkurencji kobienieju tenisa stołowego o Nagrodę PrzechodTarnovia" przystąpił do Zw Zaw. Leśn i ków cej i męskiej. Zapi~y są przyjmowane conią Zat"ządu Gł Zw . Zaw Prac. Film PP w
Jak w' adorno trenerem ,,Tarnovii" jest o- dziennie od godz. 18 do 21 (prócz sobót) w Sekonkurencji ogóln0~ódzkiej. Termin z~łoszeń
kretariacie AZS Łódź przy ul. Połudn.:owej 10.
b. trener „Wisły" Walter.
hecnie
uoływ!' w dniu 11> bm.
tyka,

pływanie,

I

90-cio osobo'\'Va ekipa
przybywa

Lekkoatleci Leningradu

sezon biegiem Puszki - Leningrad

l i Ili\/ A
ADRIA - „Syn pułku"
godz. 18.30, 20.30
film dozwolony dla młodzieży
BAŁTYK -

.,Ostatni mohikanin"
godz. 17. 19, 21, w niedz. 15
film dozwolony dla młodzieży.
BAJKA - „Panna bez oosagu"
;:rodz. 18, 20, w niedz. 16
film dozwolony od lat 18.
GDYNIA _..... .:Program aktualności kraj.
i zag. nr 33"
godz. 11, 12, 13. 16, 17. 18, 19, 20, 21.
POLONIA - „Pieśń tajgi"
godz. 16, 18.30, 21
film dozwolony dla młodzieży.
PRZEDWIOSNIE - „Uczennica I-ei a"
qod'l.. 18, 20 w nied2. 16
film dozwolony dla młodzieży
ROBOTNIK - „Bitwa o Szyny"
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 14.30.
fHc1 niedozwo\pny dla młodzieży.
REKORD - „Chłopiec z przedmieścia"
nndz. 18.30. ?11 '.10; w niedz. 16.30.
film dla młodzież" dozwolony.
MUZA ~ „J asne lany"
v.0d?:. 18. 20 ·w niedz. 111
film dozwolony · od lat 12.
HEL <dl:> ml,.,rlzieży) - „Syn pułku'
.
g'Odz. 18. •20.
ROMA - „Ta.iemni·c a nocy wi.g ilijnej"
godz. 18. 20.30 w niedz. 15.30.
film dl"l młod7ieży dozwolony
STYT OWY - . śl11bv Kawalerskie"
godz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz. 14.30.
film dozwolony dla młodzieży od t::.t 1 6.

SWIT -

„D7iewczeta z b::iletu"
gondz. 18. 20. w niedz. 16
film d:Jzv.· olonv od lat 14.
TEC7.A - „Przeczucie"
godz. 15.30. 18. 20.30. w niedz. 13
film doz.wolon' dla mlodz1eż:v
TATRY ·_ ,.Cvrk" godz. 17, 19, 21, w niedziele 15. Film dozwolony dla młodzieży.
WIS!,,\ - ,.De""Zia prof. Milas!l"
godz 17. 19. 21: w niedz. 15
film dla młodzie7v dozwolony
WL-óT<NIARZ - „Przeczucie"
godz. 16, 18.30, 21, w ni~._ 13.30

filh a " ' ·· rr lop-

WOLNO~C -

rlt ą

01łnrl:>:1ezy

.. Pie'"ń tajgi"

godz. 15, 17.30. 20

film dla młodzieży dozwolony
Zf1r'HF.T <\. -- •. Tr.;~ ~„ ., i,..~ Wywiadu"
. ~
godz. 18. 20. w niedz. 16
filr:1 „ iedozwolony dla młodziezy.
D-030083
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