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/Kopalni Zabrze - H'§chód

$1ąsk rozpoczyna współza

odnictwo

Ku ·czci Zjednoczenio wego Kongresu

Włókniarze dadzą godną odpowied~
na wez"7anie swych braci - górnikóvv
*

*

*

w połowie grudnia odbędzie
Zjednoczonej Partii Klasy
Robotniczej wzbudziła falę entuzjazmu
w proletariacie polskim.
Przez dziesiątki lat robotnicy z utęsk
nieniem wyczekiwali na tę chwilę, kiedy
ki:tsy robotn'cz~.
zjednoczą się szeregi
Robotnicy - i komuniści i pepesowcy zawsze pragnęli jednolitego frontu i jedności szeregów klasy robotni:zej w walce
z burżuazją i faszyzmem. N a drodze do
tej jedności stali jednak 'prawicowi przywódcy PPS, którzy na zle<:enie burżuazji
pielęgnowali rczłc.m w polskiej klasie ro. botniczej i rozbijali szeregi walczP,cych
robotników.
Na rozlamie klasy robotniczej, na rozbiciu jej szeregów wygrywali kapitaliści,
wygrywał najeżdźca
wygryw1ł fas2j•zm,
hitlerowski. Za rozłam ruchu robotniczego płaciła klasa robotnicza przegranymi
strajkami, głodem i bezrobociem, płaciła
Wieść, że
się Kongres

krwią.
Dziś

te czasy należą do przeszłości.
Pierwszym zwycięstwem klasy robotniczej w odrodzonej robotniczej Polsce był
jednolity front PPR i odrodzonej PPS.
Bliskie zwołanie Kongresu Zjednoczeniowego dowodzi nowego wielkiego zwycięstwa proletariatu polskiego.
Okres rozbicia ruchu robotniczego mamy już poza sobą. Zamiast dwóch partii
robotniczych będzie istnieć jedna, jedyna
partia robotnicza, partia marksistowskoleninowska, partia, która prowadzi klasę
robotniczą i naród polski . do zwycięstwa
socjalizmu.
W dniu wczorajszym załoga kopalni
wcgla Z'lbrze-Wschód r:.dziła na SNoim
zebraniu jak godnie uczcić Kongres Zjednoczonej Partii Robotniczej. I górnicy
po naradach uradzili uczcić hi~toryczny
Partii Rodzień Kongresu Zjednoczonej
botniczej po swojemu: nie słowami a wę
glem. Załoga kopalni Zabrze-Wschód zobowiązała się wykonać roczny plan wydobycia węgla do dnia 30 listopada a do
końca .roku dać krajowi 125 tys. ton wę
gla oraz wyko:l.czyć na dzień otwarcia
Kongresu 25 nowych mieszkań dla robotników. Zobowiązanie to nie małe: 125 tys.
ton węgla - tv 125 pociągów z węglem
po sto wagonów każdy.
To dwa i pól miliona dolarów w złoc;ie.
kopalni Zabrzezałogi
Zobowiązani<:
Wschód godne jest braci ·górniczej - tej
awangarjy proletariatu polsk.łego.
Uchwalając swoje zobowiązania górnicy kopalni Zabrze-Wschód, apelują do całej polskiej kl::wy robotniczej, aby poszła
za ich przykładem aby wzmożonym
współzawodnictwem pracy, nowymi sukcesami p! odukcyjr.ymi uczciła historyczny.-Kongres Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej.
Czerwona Łódź, włókniarska brać, za-

My, załoga kopalni węgla ZabrzeWschód zebraliśmy się na wieść, że w połowie grudnia odbędzie się kongres zjednoczonej partii klasy robotniczej.
Nadchodzi więc ten upragniony dzień.
na który czekaliśmy tyle lat. Skończy się
uareszcie podział klasy robotnicze: na
owa odłamy. Przeszło pięćdziesiąt lat
trwał ten podział. Ile to cierpień, ile klęsk
przeżywaliśmy przez to, że nie było wśród
nas - robotników jedności. Nie było jej
nie z winy robotników.
Robotnicy komuniści i pepesowcy zawsze pragnęli jednolitego frontu i jednolitości w walce z burżuazją i f~szyzmem.
rozbijali prawicowi
Ruch robotniczy
przywódcy PPS. Tak jak tego chcieli nasi wrogowie.
My, polscy górnicy, pamiętamy jak
ciężko było prowe.dzić każdy strajk, każ
dą walkę z wyzyskiem baronów węglo
wych, pamiętamy jak panowie wygrywali
na tym, że klasa robotnicza nie była jed•
nolita, jak nas wyzyskiwali, wypędzali za
bramę n~ bieda.szyby. na głód i bezrobocie, pamiętamy przedwojenne demonstracje pierwszomajowe, kiedy to zamiast iść
razem pod jednym sztandarem szliśmy
różnymi drogami rozdzieleni i łatwiej było granatowej policji masakrować nasze
rewolucyjne szere~i. KEWIĄ PŁACILIŚ
MY ZA TO, ŻE W CZASACH NIEWOLI
HITLEROWSKIEJ NIE BYŁO W KLASIE ROBOTNICZEJ JEDNOŚCI
KAPIT'AŁ,
WYGRYWAŁ NA TYM

ZWYCIĘ~ASZYM
PIERWSZYM
STWEM BYŁO POWSTANIE JEDNOUTWORZONEGO
FRONTU
LITEGO
PRZEZ PPR I ODRODZONĄ PPS.
Jedru;Hy front był najważniejszym filaram demokracji ludowej, warunkiem
naszych wszvstkich osiągnięć i zdobyczy.
I OTO ZNOWU IDZIEMY NAPP-ZÓ
OSIĄGA.l\IY NOWE WIELIUE ZWVCIĘ
STWO!
Już nie będzie dwóch partii robotniczych, będzie jedna, jcdl na partia robotnicza, partia marks\stowsko-leninowska,
która poprowadzi nas do socjalizmu!
Klasa robotnicza ~ie miała jeszcze w
swej historii tak uroczystego dnia, tak radosnego święta.
Nie cwkaliśmy tego dnia z założonymi
rękami. Od 4-ch lat nie szczędziliśmy sił.
by przybliżyć zwycięstwo socjalizmu w
w naszym kraju. W najtrudniejszych warunkach pracowaliśmy w pocie czoła nad
wydżwignięciem kraju z ruin, nad odbudową produkcji, nad podniesieniem dobrobytu, nad umocnieniem naszej władzy ludowej. Rozwinęliśmy wielki ruch współ
zawodnictwa pracy.
Z podziwem spoglądają na nasze osiąg
nięcia ludzie pracy całego świata.
I my, załog„ kopalni Zabrze-Wschód
możemy z dumą powiedzieć, że w tych
j~t także
osiągnięciach Polski Ludowej
i nasz wkład, naszą ofiarną pracą wydobywamy węgiel, pod.>tawowe bogactwa
kraju. Dzięki" współzawodnictwu pracy,

śląskich

noczone1 Partii Klasy Robotniczej naszym
i naszą wzmożoną pracą.
POSTANAWIA.l\''fY WYKONAC ROCZNY PLAN WYDOBYCIA WĘGLA
DO DNIA 30-~o LISTOPADA A DO
KOŃCA ROKU DAC KRAJOWI PONAD PLAN 125 TYSIĘCY TON WĘ
GLA. NA DZIEŃ OTWARCIA KONGRESU WYKOŃCZYMY 24 NOWYCH
_MIESZKAŃ DLA 1.tOBOTNIKÓW.
Uchwalając te z<Jbowh1zania zwracamy
się z apelem do całej klasy robotniczej,
aby przyłączyła się do nas, aby wzntożo·
nym współzawodnictwem pracy i nowymi
sukcesami produkcyjnynii uczdła wielki
Kongres Zjednoczonej Partii.
Wykonanie naszych zobowiązań nie jest
Nigdy dotąd nasza kopalnia nie
łatwe.
stawiała przed sobą tak wielkich za.dań,
ale też nigdy dotąd klasa robotnicza nie
miała takiej siły, jaką ma dziś, dzięki zje·
dnoczeniu swych szeregów.
UCZCIC GODNIE TO WIELKIE SWIĘ
TO ZJEDNOCZENIA MOŻNA TYLKO
WIELKIM WYSIŁKIEM. WQBEC CAŁEJ
KLASY ROBOTNICZEJ PRZYRZEKA.
MY TO ZADANIE WYK.ONAC.
wysiłkiem

PODPISY:
KOMITET KOPALNIANY PPR:
JERZY KRAUZE, JÓZEF MALINA.
KOMITET KOPALNIANY PPS:
HENRYK BALUCH, KAROL GÓRECKI,
RADA ZAKŁADOWA:
WYGRYWAŁ FAS~YZM, WYGRYWAŁ
BERNARD GWÓŻDŻ, JERZY WIDERA,
dzięki świadomemu wysiłkowi całej zało ROBERT BEDNARZ.
OKUPANT NIEMIECKI!
TE PRZEKLĘTE CZASY WEWNĘTRZ gi, plan państwowy za trzy kwartały wy- DYR. KOPALNI: Inż. SERAFIN.
NEGO ROZBICIA W NASZYCH SZERE- konaliśmy już 17 września.
I oto na naszym załogowym zebraniu PRZODOWNICY PRACY, RADCY,
GACH NALEZĄ JUŻ DO PRZESZŁOŚCI
SZTYGARZY I CAŁA ZAŁOGA.
że uczcimy Kongr~ Zjeduchwaliliśmy,
I NIGDY ~"IE WRÓCĄ!

Imponujące

manifestacje górników

Kopalnia Zabrze - Zachód odpowiedziała jui na .a pel

ZABRZE PAP - Jedni z pierwszych za· brze-Wschód olbrzymia manifestacja, w któ· konan1e rocznego planu wYdc>bycla. węgla
reagowali na wiadooność o ustaleniu termi· rej około 2.000 górn.i.k:ów i pracowników do dnia. 30 listopada rb.
Zebranie zagaił przewodniczący Rady Za·
nu kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS umysłowych dało wyraz swej. radości. Witając zjednoczenie polskiej klasy robotnkzej kładowej kopalni tow. Gwóźdź podkreśla·
górnicy śląscy.
W dniu 6 bm. odbyła się na kopalni Za· zebrani zadeklarowali dla jego uczc-i<>nia wy jąc, że zjednoczeml!e klasy robotniczej jest
które spełlllia wieloletnie ma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wydarzenfom,
rreniia górników.
wsze znajdowała się w czołowych szere- Zabrze-Wschód, że ich wezwanie do szlaNastępnie przemawiał I·szy sekretarz kogach pol:bego proletariatu.
chetnego współzawodnictwa pracy ku mitetu PPR w Zebrzu, Krauze, który stwier
Można nie wątpić, że wezwanie górni- czci Kongrnsu Zjednoczeniowego zostało dził, że p-01ska klasa. robotnicza. z utęsknle
ków kopalni Zabrze-Wschód nie pozosta- usłyszam:, że już w d:11ach n~.jbliższych niem czekała na moment zjednoczenia, doku
mogli zameldować gór::li.kom mentując swoją postawę wspólną pracą nad
będziemy
nie bez godnej odpowiedzi.
Na tony węgla, które każdy górnik śląskim o zobowiązaniach włókniarzy na podniesieniem wydajności pracy i zwiększe
rzuca na szalę naszego zwycięskiego po- cześć Kon.gresu. Nietylko zresztą włók- niem produkcji. W samej kopalni „ZabrzeWschód" do współzawodnictwa pracv stanę·
chodu do socjalizmu, włókniarz polski od- niarzy. Możaa nie wątpić, że na apel gór- ło
1645 uczestników, zaś suma ofiar zlożo·
tysięcy metrów Il;ików kopalni Zabrze-W~chód odezwie się nych na bmbwę wspólnego domu zjed.noezo
setkaxµi
metrami,
powie
1
tka nin bawełnianych, wełnianych, !ni:ci- cała polska klasa robotmcza.
nej partii osiągnęła 4,5 miliona zl.
uych, jcc.k.·abnych, <>by lepiej mógi się
kopalni „Zabrze-Wschód"
Załoga
Odi:;ow:e - jak zwykle - nie słowem I
oświadczył mówca - przygotowała. się na
i:. rzyodziać lud prac'.:.jący miast i wsi w
a.by
robOtniczej,
klasy
zjednocrenia
dzień
wspołwys1łk1em,
a czynem, wzmozonym
Polsce.
odpowie tonami ~ zameldować Kongresowi ZJednoczenio '
Sądzimy, że możemy już dziś zapevmić zawodnictwem pracy,
· .a>alszy clą.a na ate.. 2-eJ....., ,,..
tkaniJ>..
metrami
.stali.
:7.PJ.a.za.
w~
kooalni
śląskich
e:órników
naszych braci
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Barykady prZOd kopal n· ami we Francji ~~JJ!~ !~:~~~!~J.t~a~~lcJ
Górnicy bronią szybów przed policią Mocna.

. PARYŻ (PAP). - We wtorek ra.;:io sytuacja strajkowa poszczególnych zagłębi
h
1
węg owyc przedstawia się następujC!co:
Znuczne siły policji i wojska wspomagane przez czołgi p::-zystąpiły do zajmowania kopalń między Rochebelle a St.
m1eJscowe)·
Martin-de-Valgalgues oraz
centrali elektryczn ej. Strc:jkuj ący st::i·Niali zacięty opór na wzniesionych barvka'J
· h . Polic]· a oddała strzały do str:>J;'KuJ·ąaac
cych, raniąc wiele osób. Ponad lOO-- robot·
' ło ar~sz t owanych • W ~s na
ow zm;,-a
Dl'k'
wiadomość o zajściach wybuchł strajk
generalny. Skle:py są zamknięte. Policja,
i wojsko patr.oluje miasto. W\!dlug francuskiej agencji informacyjnej jedna oso-

:::tĘa~:;a;~:NOCNE:
znacznych
Poniedziałkowa ofensywa
~U represyjnych, w których skład weszły
oddziały gwardii ruchomej, wojska i czoł
gów zak0ńczyła się zajęciem zaledwie 15
kopalń na ogólną ilość 122. W akcji brali
udział ponadto oddziały m<?.rokańskie i
żandarmeria sprowadzona z francuskiej
strefy okupacyjnej. Zajęte kopalnie znajdują się w ok1ęgach Douai i Valenciennes. W Denain trzy kopalnie pozostają
nadal w rękach strajkujących. Przegrupowania sił repre>syjnych pozwalają wnioskować, że przedmiotem następnej ofensywy będą kopalnie wokół Arras ~ Lille.
spoWtorkowe przedpołudnie upłynęło
koju. Strajki solidarnościowe objęły metalowców w Escaut, Meuse, Valenciennes,
Raisnies oraz w Marly. W strajku solidarwzięli również udział tramnościowym
wajarze w Valen~ienn-=s. Prz::prowadzona
liczne aresztowania wśród górników.

w

ZAGŁĘBIE

MOSSLI:

WARSZAWA (PAP.). Punkitem erLczytorwym,
polsko-a-aaziec·
W Lyonie kiej, będą obchooy 31-ej rocznicy wielkiej re·

zasyokojenia żą- jąc swą solidarność z górnikami.
c.zter2ch manifestowało 50 tysi ęcy osób. Odbyły s! ę ltcz
ne strajk.i w MaN;yli;. PrfłCown;cy departa·
mentu Haute v ;enne odbyli 24 .godz.inny strajk
lat.
STRAJKI SOLIDARNOSClOWE W CAŁEJ solidarnościowy. Robotnicy portowi w Caen,
la Palli<:e odmówili wyładowania statków z
FRANCJI
PARYŻ PAP. - Zgodnie z apelem CGT, w węg)em. Krótko~rwale strajki kolejarzy m;aly
~alei· Fra.~~ 1·,1· odbywai· ą ~ię krótkotrwale stra1·- mi.ei6Ce w Tuluzie, Be-ziers, Ales, Montchan!Jtl,
'
~
""
"ki solidarnościowe
i St. Elienne. Związek. pos l ępo.wycJ1
poparcia walki gór- Roanne
celem
ników. Strajki te objęły ro. in. metalowców j <"hr-z.eścijan opublikował .k<l'mUJnlkait solidairyrzu
· · k'
·
-'- 'k ow
prz edm1·es·c· Paryża . i·ący się ze stra1"kująqmi.
·:c h
m1eis
urzęuial
o. g1-oAfrykańskie zrzeszen~e demokra.ty,czne
· h prac own1'ków
· · persone1u me t ra, pa.ryslr,;c
łn'
częsc
1noc
po
ierzy
żo
użyciu
przeciwko
te.st
pro
siło
elei
ga.zQwni
perso.nel
"""'"n·,
pi·
ez
ub
'"
łddo'
....
Z
~~··- :i Gennevilliers, koksow- no . afrykańskich przeciw gorn\"'Om.
..
klrowni w la Vlletle
Zbiórka pieniężna przy.niosła ponad 23 IIl..i'ho
ni w Arrigly i Vi,try, część ko·lejarzy dworców
ny franków. Szkockie ~iąz.kj zawodowe przepa.ryskich i podmiejskich..
50 iprofeso•rów Collegią de France wstrzyma- kazały na strajkujących górników francuskich
ło się na okres godzrny od pracy manifestu- tys~ąc funtów s7lterlingów.

byłyby dostateczne dla

d2ii strajkujących na przedąg
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lmponuiące
i -

zz str 1-ej)
wemu wykona-nie rocznego planu wydoby·
cła węgla do 30 [stopada. rb.
Braci'a. gó,·nicy - z.wrócił się tow. Krau·
ze" do zebranych - cz,y chcecie wy:wnać 1o
wielkie zadanie 1
Na pytanie fo zebrani w cechOV.'lli górnicy oraz robotnS~y, l!lłuchlljący przemćiwie
ni!a przed budyinkiem, cć!.powiedzieli entuzjastycz.nymj okrzytrnmi i;,a cześć Zjedn:.cro·
nej Pa.rti.i Kla.sy RobotnicreJ, eekretarza ge·
neralnego PPR tow. Bierulia. przodcw??:ków
pracy i ruchu wspólzawodrn.ictwa.
Przez dłuższy czas ponad salą brzmiał je·
den potężny okrzyk „Chcemy! Chcemy!
Przysp'..:cmymy wykon.anie Planu Tnw'iletniego":
„Od jutra. - z,a_~ończył tow. Krauze swoje
przemówienie - z nowym ape!em rus1'-a.my
do ostateC7Jllego zwycięs'.wa, do pra.cy o wy
konanie plmn rcwneqo. Od. ręh:icza l lad<>wac.,.a do s;,;tygai:a. i dyrektor~. zwi lneo·
nym wys:lJkiem puw~amy dzień zjedno~e
nla., drleń tr!umfu górnika i zwvclęsllwa
ma.rksizmu·lenini'zmu".
W jmieniu PPS przemówił sekretarz ko·
mitetu fabryczneg9 tow. Baluch.
najb'l.:-dz1't·j
Stwierdził on, że życzcnic·r.i
rewolncyJnych pepesowców, tvch którzy ro
zumit>U trall'ic-z;ne sk•1Hd rozbiel.a ld:isy robo
tnlczeJ, było całkowi'te pałąezen1e sił robo<Dokończenie

0

............................... .............

LOARY:

_

Po odbyciu ,24-godzinnego strajku soliClarnościowego, wszyscy robotnicy ZJ. wyoczywista - górników wrójątkiem cili do pracy. W pogrzebie zamordowanego w Firminy przez gwardię ruchomą
górnika Berbiua, wzif!ło udział ponad 30
tysięcy osób. Mówcy oddnw,;zy hołd zabitemu potępili rząd Queuille'a za krwa.
we zajścia.
Decyzia ministra Mocha został usumę
. ty mer miasta Nanterre - Rajmund Ba:bed za opublikowanie apelu w sprawie
.
•
pomocy dla. dzieci górników.
W kołach związkowych podkresln się
ze szczególnym oburzeniem, że straty .poniesione z powodu strajków w kopalniach
oraz wydatki wynikające z importu ~ę:
gla zagranicznego i z akcji represy3ne1

Jerzy Korwi!!

......

W przeded.n.iu rocznicy wojewódzkiie i powiatowe komi,tety a.kcj:i „Miesiąca pogłębienia
przyjaźni polsko • radzieokiiej" zorrganiZ1Ują
wraz z kołami TPPR w zaJcla,dach pracy ~ i&
. f t
stytucja.ch w calyim kraju odczy:ty I re era. y o
rewolucji.
będą wygłas-z.an!!
W gminach i nrnmadach
"
-'-' '"'ej •, 0
· · · peJ-'·
"""o • rawweo""
o d.cu.yt y o przyiazru
_.
b d
Oo
czyty ę ą w .......ia,rę
życ;u W>Si radzieckiej.
możności połączone z występami axty6tyczmy·
mi.
.Prrry współudziale Tow. P.rzyjaźni Pąlsko •
Radzieckiej do d.niia 1 !,:Sto.pada zosla!llą upo· •

"·

botniczei: tym programem jest marksizm·
leninhrn:"
W imi~niu pepesowców, członków· zabgi
tow Baluch zadeklarował solidarny WYsl·
~e!c górm.i.ków i praoowntków w wykonaniu
roeznego pli!llu w:•dabyci.a wi;gla. na dtl'.:!ń
30 Ii'stopada.
kopalni ob.
Przemawi~ również sztygar
Knopik, składając ~pewnien1e .. że również
bezpart.yjni pracowmcy kopalni pN.cą, .sy.ro·
1a umczą dzień jeifnci]cl kła.w rcbntmcze.J.
~'·rięto z.jedno.czenia. - bi;d7lie również i r.a
szym świętem - 7akończył on swoje prze·
mówienie.
Na z.ak0ńczenie odczytano apel przyjP,ty
długotrw.ałymi entuzjastycznymi okrzykami,
Po manifestacji uformował s.!ę poch6d,
który przy dźwiękach orkiestry ?>:zemaszero
do dru·
kierując się
wał ulicami miasta,
giej kopaln~ Zabrza - „Zabrzej'.:achód".
„Na dziedzi1'1cu kopalni zebro.ni gómicy
przyjęli wśród powszechnego entuzjazmu d'.J
swoich itowaTZyse:y
,uchwały
wiadomośai
pracy.
W odpowiedzd na przemówienie przedsta

du 1roczILicy rewo·lucji na.s.tąpi zapaleruie zn~·
cz.ów na mogiłach.
Polsklie Radio projektuje opracowanie s:pecjalnego programu audycji, któire m. li.n. ~
wierają trainsmi.sję manifestacjd z Moskwy.
W ramach festivalów i przeglądów f.ilmo·
wych wyśwJetlane będą filmy, obrazują~e
okres 1rewolucji listopadowej.
•

0

wiciela PPR tow. Krauze również zał0ga ko
palni „Zabrze Zachód" postanowiła uczcie
koncrres zjednoczeniowy PPR i PPS wykl)na
::l
•
•
"'
1
wydobycia do 30 llstopa a. .
niem p.anu
odegra.ruem
zakończono
Manifestacji::
„Międz.ynarodówki".

Chińskie

wojska ludowe
zdobyły Kaifyn

MOSKWA (PAP.). Jaik donosi agencja
TASS, ludowe woj&ka chińskie zdobyły miast>O
Ka.ify;n, st-olicę prowincji Henan.
1
Po za,ataiR-owa.niu KMfym, garnizon wojsk ik.u·
omi·n tangowskich opuścił miasto w popłochu
'!llie s-tawiając .poważnego oporu.

Kler niemiecki
bron\ hitlerowców
LONDYN (PAP.). W ko.respolildenc}i s
Frankfurtu „Manchester Guardian" pisze o
wzmożonej .aktywJl()·Ści ikleru lkatolkk.iego w
NiemGZech i donosi o protestach jakie wysłali
arcybiskup Kolo.rui.i kaxdymał Frililgs li biskup
Monachium do prezydenta Trumana. i genera.·
Iłów Clay' a a Robertsona.
Dostojnicy Kościoła k.atolidkiiego w Niemczehc żądają zawieszenia wyroku §mfercJ w
stosunku do 100 niemieckicli przestępców wo-
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jennych.
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Strajki we Włoszech
RZYM (PAP.) . Robotn:icy 2akladów Pignone
Florencji w dalszym ciągu okupują war·
szta·t-y pracy, by 2ai:protestować iprzeciiw ma6o·
wym rz:wolnienio.m. Kierow.ruidwo związku me·
talcwców ll'-O;zpabrywało we wtorek ewentual·
ność użycia mowych form waLk.i, by złamać
opór dyirekcj!i zaik.ła<lów, która do·tąd nie wy·
cofała 6wego zaTząc;zenia w sprnwie redukcj:
pel'SO.nelu.
Sbra.jik pracowniików iinstytucyj op:ekii spo·
łecl.IIlej wywołany niskimi uposaże:n.iami, trwa
w dailszym oiągu.
RZYM (PAP.). Ukonstytuow-ał się w Rzymie
komitet organizacyjny majowego ruchu k.:l't.J·
1ików postępowych. Zebrani uchwaHli rezoiu·
cję, w ikitórej stwie,rdzili konieczność wytęże·
nia wszystkich sil na rzecz obrony poko;u, za·
grownego zakusami międzynarodowej oligarchii polityczne; i gospodarczej oraz imperia·
koiło

!izmu

amerykańskiego.
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Zabójstwo Waldemara Glucka
nie od nieustannej udręki. Ty tego nie rozumiesz, bo nie zna;:;z, bo nie możeaz znać
takiVh uczuć i takich myśli jak moje. To
straszne. Słuchaj !
Poszuk;:i.ł w ciemności jej rozpalonych rąk
i ujął je w swoje dłonie. Zwykła swada
opuściła go bezpowrotnie, siedział więc milczący i słuchał jej słów na równi z głośny
mi uderzeniami własnego serca. Jak się w
podobnej sytuacji zachować, nie wiedział.
Co się wtedy mówi, jak się w ogóle rozmawia, gdy je·dnocześnie doznaje się g;łębokiej
boleści j uczucia szczęścia'?
- Byłam zupełnie samotna. Czy ty wiesz,
co to jest samotność młodej dziewczyny?
- Nie! - Wyznał jej to szczerze. Wychowywał się na ulicy, a na niej nie może
wać.
- Nie potępiaj mnie! - błagała Nacia, być nawet samotności.
- Gdy umarła matka, _ zaprzyjaźniłam
która milczenie inżyniera tłumaczyła sobie
musisz zrozumieć się ze znajomym z lat dziecięcych Ryszarnajzupełniej opacznie wszystko, co przeżyłam. Nie będę się tego dem Walewskim. Był to bratanek pana Mawstydzić i opowiem ci to dokładnie. Chcę cieja i syn naszego dawnego sąsiada z manawet, abyś znał moje życie jak własne, jątku.
- Nie mów mi tego! - poprosił.
może się jeszcze kiedyś spotkamy i może
spojrzysz na mnie wtedy inaczej, niż teraz.
- Kiedy inaczej nic nie zrozumiesz. MoChcesz? Powiedz!
ja tragedia zaczęła się od tego człowieka.
- Kiedy to wszystko takie jest dziwne! Początkowa przyjaźń zamieniła się w mi- zdołał jedynie wyszeptać i potem dodał łość. Nic jeszcze wtedy o niej nie wiedzia...__ czy nie lepiej będzie, jeśli zamilczysz?
łam ... - mówiła dalej .
T!deusz cofnął swoje dłonie. Przeszył go
- Nie! Ta spowiedź ·Oczyści moje sumie-

- Nie mogłam wyjechać bez uzyskania
od ciebie. przebaczenia. Czemu byłeś taki
ostry. Nie pojlti,owałeś mojej sytuacji? Zrozum, musiałam uczynić z tobą to, co uczyniłam. Wszystko za cenę wyzwolenia się ze
szeptała cicho, ale że
służby u Darrego usta miała dziwnie rozpal.one, od tych jej
słów powiał jednocześnie prawdziwy żar
Zaczynam nowe
przeżywanych uczuć. życie i chcę swe dotychczasowe winy zmazać tym pierwszym przebaczeniem od ciebie. Przemów! - prosiła z ciemności, gdy
milczal nadal.
pomyślał
'A więc jednak wyjeżdża! Tadeusz i milczał zdruzgotany, choć przecież nie mógł się niczego innego spodzie-

•

wolucji listopadowej.

ma11ifestacje w Zabrzu ~:;::i;;~ c:1i~~ir:~~~~~rz~d~!~~ó~c~~:

Strajk odbywa się w całkowitym spokoju. W Marlebach odbyła się manifestacja strajkujących, którzy złożyli kwiaty
na mogile zamordowanego przez gwardię
ruchomą górnika B?.rtela. 11 gór":iikom
wytoczono postępowanie sądowe za udział tn:lczych.
„Od~d ws.pólnymi sihmi gwu:rntowz.ć bę
w akc3i strajkowej. Szczególne podniecedziemy nienarusrLaln()Ść zdl'l:iyczy klasy robo
nie w zagłębiu wywołała wiadomość o na- -iczej 1 sta.ć n.a straży jej <>śiągni'ęć. Zna·
kazie atesztow:mia sekretarza fec1eracji my tylko jeden pr'JP,ram polskiej klasy ro·
~
~
......,.
związ~ów zawodowych Riviere.
ZAGŁĘBIE

miesią-:::a pogłębienia prz.yjaź:ni

Strajki solidarnościowe obeimuią cały krai

ostry ból. Zaniepokoiła si.ę tym jego odruchem i przestała na chwilę mówić. Poszukała teraz sama jego rąk. Tak czuł się z
nią bardziej związany i bardziej szczęśliwy,
gdy tym.czasem mówiła o sprawach, które
go oddalały.
- Nie gniewaj się! Ten jeden jeszcze
\.Vieczór. Nie będę tak bardzo boleśnie czujak było to dotychła swej samotności,
czas.
Milczał, ale dłonie swe posłusznie oddał
jej pieszczotom, choć były rac~j bezwiedne.
..:..... Dotyka cię treść mojego opowiadania.
To nie jest słuszne. Miłość rodzi się czasa·
mi, by tak gwaltownie zemrzeć jak ludzie
w okresie wojny lub vt katastrofie; ale czło
wiek często jeszcze zostaje, przynajmniej
jeden i może mieć przeciw sobie wjęcej,' niż
zdoła pokonać, a przede wszystkim siebie
samega.
Zaczynał rozumieć co chciała mu powiedzieć. To nie miala być zwykła spowiedź,
Nacia chciała ukazać mu beznadzieja-ość
walki o zachowanie w życiu czystości. Postanowił nigdy już nie cofnąć swych rąk z
jej dłoni, gdyby nawet słowa raniły go
zbyt mocno.
- Było to dokładnie pięć lat temu, dnia
dziesiątego lipca, daty tej nie zapomnę do
samego zgonu. - Głos Naci zadrgał silnym
wzruszeniem - $mierć zdawała się wtedy
wypełniać całe moje mieszkanie, a trup leswym.i
żał przy mnie i obejmował mnie
stygnącymi ramionami, przez które .ieszcze
kilka sekund temu przcpły1.vala gwałtowną
krew mło::fa~n r>7hv..;iP.lrn..
żą.dza rozkoszv

kara za brak walki z własną sła
Gdy Ryszard brał mnie w swoje
ramiona i pochylał twarz do tylu, aby całować moje wargi, zaczynała się zawsze
niemoc, jakiej pragnęłam coraz bardziej,
Matke. moja utrzymywała w domu atmosferę ascetyzmu i dlatego to wszystko, co było związane z pierwszą miłością, wydawało
mi się większe niż może było w rzeczywistości. Czy pamiętasz swój pierwszy pocabyła
bością...

To

łunek?

-

Dlaczego o to pytasz? Mój pierwszy
a.y

pocałunek nie był związany z miłością,
ze złm;lzeniami, które tak nazywamy.

- Ze złudzeniami, mówisz ? - przerwala
mu N acia ~ nie, to nie są złudzenia - ponie
siłą przekonania wiedziała z całą
myślę o tym, co czułam wtedy, gdy zamykałam oczy i kiedy wargi napełniały się
krNią, a miażdżone jego zębami pęczniały
żądzą rozkoszy. Wargi są wrotami, po przekroczeniu których przychodzi trudna do
opanowania ciekawość, co kryje się jeszcze
da1ej. To ;mają wszyscy ludzie, ale jednocześnie prźychodzi czasem i tylko raz w tyciu uczucie łierozerwalnego związku z męż..
czyzną i uczestniczenia w procesie, który
zapewnia światu istnienie. Uczucie 1;,o daje
dopiero pełne szczęście, przynosi radość
współtworzenia bytu, uzasadnia sens istnienia.
Nacia na chwilę zamilkła, nabrała tchu,
którego jakby stale jej brakowało, bo od·
dychała nierównomiernie ł wreszcie głosem
wyją.tkowo złamanym ciągnęła dalej.

m.
•

c. n)

Str.
To I owo

Związek Radzlec1'1 zwalcza 1'1ęs1'ę posuchq

Olbrzymi plan

użyźnienia

S

Hej, kto Polak

120 milionów ha

Program robót na gigantycznq skalę

D:ziermik „Pr"1wda", podkreślając epoikowy
chairakrter uchwaJy Rady Ministrów i KC
WKP (h) stwierd:za, że tylko dzięki władzy ra·
wskazu1ąc .na straty, poposzone prrez gospodarkę rolną na obszarach stepowych eurodzieckiej, wp.rowadzerri.iru gospodarki koJeik,tyw·
pejskiej części ZSRR w wyniku powtarzających się często posuch i gorącycl! wiatrów
nei. i dafięki usUJnięciu systemu go.51po<larki m·
wschodnich, formułuj{! szeroko zakreślony program całkowitego ust1.nięcia przyczyn
dywidualnej, hamującej Iozwój sił produkcyj·
tych klęsk żywiołowych.
nych, sitało &ię możfawe podjęcie tak gigainty=Nie:zaJeżnie od tego powsitdlllie szeroik.o rorz;· nych zadań przeobrażenia natury.
chwaJa ;przewiduje podjęc~e gigam..tyicz;nych
Uchwała Rady Mi.nietrów ZSRR i KomHe•tu
;prac o n.ierz:nanej do-tychcrz.&S w dziejach gaJęziona sieć lcik.al.nych lasów ochroillllych na
rol!),ictwa s.kaJi na oboszarach n.a<lwołżańsk.ich, teremie pól i łąk należących do Joo.łchoizów i Centralnego WKP (h)-pis.zą w artyikule wslęp
nym „Izwiestia"--odzwięrciiedla właściwy stona ;pól:n0<:11ym Kauik.azi·e i w cerutraJnym pas.ie majątków pai'!s.twowych,
sunek socjalistycznego społeczeństwa do z.ieoza,rnoziem.nym. Prace, k.tórych oal.kowile wy·
Powlększenie drzewostanu w kokhQtLach i mi, oo jej IUŻY·Łkowania, zupe.h1ii e aruny a<rużeLi
ko!Mnie obliczone jest na dwtle lub trrzy ]J'ięcio majątkach pań.sitwowych oraz dokł&dne 5!J'Te- ten, kotóry as.tmie}e w warunikach kapitalizmu.
lat!Q, obejmują olbrzymi obszar o powierzch· cyzowaTilie w uchwale programu pr.ac mel'.oira·
Kap.ital<irzm ek;;ploatuje 7.iieinię w s.posób ra·
n.i 120 milionów ha.
cyjnych, ZJapewni S<kutecz.ne przeciwdJzi.ałani.a hunkowy, 1I01Zrzutiny. NJe jest irzeczą pr:zypad·
ku, 1ż uczeni b'l.lrż:uaizyjni stwo1rzyli słynme
Uchwała przewiduje założenie szerokich pa.· eroz.ji glehy.
Uchwał3 przewiduje zaJożOOJie 67lkółeik !eś· „]J<rawo zmniejS'z.ających s.ię iPlonów", które we&ów pańeitwowych lasów ochroruiych, których
d'lugość wymosi oik.olo 5 tysięcy kilometrów, nych, które doS<tarczą w ciągu lat 1949-1955 dług słów W. Lenina Sllam.owi „poważny błąd
w ;tej liczbie 900 kilometrów rpodwójny<:h pa· - 33.712 milionów młodych drzewek. W myśl &kla<l<an.'ia. na, przyrodę w&d i sprzeczności ka·
sów o szerokości po 100 met'!'ÓW wzdłuż Woł· uchwały utwouonych będzie 570 specjatnych p.iita.Li=u",
Socj·aiistycz::ny system go'Slpodarki za.pewlltla
gi, 470 iki!lometrów potirójnych .pa.sów sq:eroko· pań<Slwowych s•tacyj masa:y.nowo-<traktornwych,
nieustanmy .po<Stęp ro.Lnic.twa, nioogranicwl!ly
śoi po 60 metrów w dorzeczu północnego Doń- które pneprowadi!:ą cały pro9raan zalesiem,:a.
W doikladn.i.e sprecyzowanej uchwale, sy· praikJtycznie wzro.st urodzajno·ści rup•raw roln~
ca j Wołgi, 1.150 km poc.zwómych pa.sów srz.e·
roikości po 60 metrów w kierunku Stalingradu, sitem up·rawy roli o;pa.rty na zdobyczach ra· czych, po·dnliesie'lllie wyda.j.nośc.i gleby w wy.ni·
Czerkiesk j Czapajewsk-Władimiirówka, 1.080 dzieckiej nauki rolniczej 01raz masowe bu<low· ku umiejętnego i twórczego oddziaJywania na
km ea:eśdoikirot.nych pasów szero•kości po 60 nictwo na terenie kokho,z ów i majątk'ów pań· nią prrzez człow.ieik.a..
Naród radzrecki osiągnie nowe W')l'bitne zda·
metirów wzdłuż rzeki Ural, 920 kilometrów po- sl"Nowych, stawów ł wielkich zb.io1rn;ików wod·
dwójnych pasów sżemk{iści rpo 60 metrów nych, dopełnia całości obrazu gigantycznych by,cze w rozwoju rolnictwa socjalistycznego
wzdłuż irz.ek.i Don i 500 km podwójnych .pa- prac, w wyniku których nastąpi całkowite dlatego, iż kroazy on od zwycięstwa do zwyobszarów cięstwa, pod kierownictwem partii bolszewioblicza stepowych
~w szerokości po 30 m od rzeki Don do mia· przeobrażenie
. W Mo.skwie opublikowane. została 1Jchwala Rady Ministrów ZSRR i CK WKP (b),
ma1ą<Xl . ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju rolnictwa radzieckiego. Uchwala ta,
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Kto, proszę was, ma własne, uczciwie zarobione pieniążki, niech je wydaje według wła·
snego, swobodnego uznania. Nawet na bibkę
vulgo zabawę, połączoną z chodzeniem „ml
uszach" czy tańcu „na rzęsach". Może mieli·
byśmy do tego takie czy inne zastrzeżenia, ale
nie nasza rzecz, w prywatne,
w zasadzie można powiedzieć, sprawy się nie wtrącr:zmy.
Co innego - jeśli chodz.i o pieniążki z kie ne·
ni, jak to się mówi, publicznej„.
prosi nas jeden z ob·
Towarzysw E. Tam serwatorów terenowyh, tow. 'J. S. - poruszcie,
bardzo proszę, kwestię Jeżowa. Jeżów, Jeżów?
Aha, to taka osada w sąsiedztwie m. Brzeziny.
1 o cóż właściwie chodzi obserwatorowi tere·
został mie·
pisze nowemu J. S.? Jeżów siąc temu zelektryfikowany. Nie widzimy, ma
się rozumieć, w tym nic złego . Było w Jeżowie
Wysilał dotąd
ciemno, teraz będzie jasno.
chłop jeżowski rękę przy młóceniu zboża, te·
raz będzie się wysilała za niego „Jekstryka".
Nie, stanowczo, to tylko wielki plus, a nie mi·

nus.
donosi korespondent J. S. -

Oprócz tego -

położono w Jeżowie kamień węgielny pod bu·
Ano, jasno będzie je·
Szkoła?
dowę szkoły.
żowiakom nie tylko w oczach, ale i w umy-

słach. żadna, w rzeczy samej, okazja do za·
czepienia.
1 faktycznie: tow. J. S. nie elektryfikację w
Jeżowie

położenie

tudzież

kamienia

węgielne·

go pod szkołę zaczepia, ale zupełnie coś innego. Ze mianowicie „Komitet Elektryfikacji Je·
żowa i Odbudowy Szkoły" w nieodpowiedni
sposób radość z powyższych faktów przejawił.
&mkiecik sob'ie urządz.il. Nie duży, nie mały,
ków, z wielkim Stalinem na czele.
Związku Radzieckiego.
sta Biełogorod.
tylko laki „w sam raz", na 30, 40 osób. :i'.ebv
-ml-lll-lt_Hl_tttl-llR-1111-lltl-111-lltl-llll-111-tlll-1111-llll-1111-llll-llll-1111-1111-llll-llll-11
pana starostę, (już bodaj nie urzędującegÓ)
uczcić, oraz wicep,rzewodniczącego Rady Po·
Wy,·ątek
wiatowej (już bodaj „zmienionego") ufetować.

- ale w UJ. emnym znaczeniu

Może Tełe- Radio wypłynie

'
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Sporo fab.rylk zdar7la się nam odwiedzać na
tere.ntle Łodzi. Jedine p06lawione są lepiej, druA gie go•rzej, lecz - dalipan - Tels-Radio sta·
W"nO<Wi wśród nich prawdziwy wyjątek. Wyją·
tek, niestety, w złym sensie tego słowa. W in·
nych fabrykach mówi się o sta.pniowym wzro·
śicie planu iprodttkcjli, walc-Ly się z trudnościami w jego wykonaniu. Tu, w Tele-Radio, plan
obniżono o połowę. Podo0bno 1aki przyszedł
uSl!.ny ,lforz,kaz" z Cerutrald w Warrsmwie. Dlaczego? Jed.n.i twierdzą. że to z p-owodu bra1k u
że to z braku kredytów.
zamówień (!), inni Za,łiooga i!'oho~rncza _jest tutaj ufania, że Dy·
.rekcja fabryiki nie powinna była tak lekką rę·
ką zaakce:pto<wać ohniżonego planu produkcji,
że należaro walCT.yć w n1;zie potrz,eby o utrzy·

•

wreszcie na czyste wody ~~~~~;fo~~:z~~~:m~~~~;/a;JECEi~~:

wJ•ą faik:ty: w fahryce rpotr:zebny był kierownik
d7..iału hud<O<Wlanego. Pan •Jawo.™<i chciał koruea:nfo wciągnąć na to stanowisko swego
'])rzyjaciela, k1tórego jedyną kwalif.ikacją "było
to, że był za czasów <Sanacji maj<CJ<rem.
Zamiary te spełzły na niczym, dzięki ule·
cydOIW.anemu stanowisku koła PPR. Do wy·
duaJu hudovrla.nego przyięto technika budo·
wlanego, 1ow. Pilllno, ale, że eka.zał się o.ri ak·
tywnym c:z.Joillk.iem PPR, w.ięc też zdążył prze·

pria<X>fWaĆ o.wocnie k:lka miesi.ęcv

umrzeć,
trzyma•ł .

.i

7Xlążył

poważ.ny :rest~ przodowiniików pracy i ludzi
zdolnych do dobrej ~ uczciwej pracy społecz·
nej.
A i „u góry" w dyiekcjii centralmej coś się
zmieniło na lepsze, gdyż ostatnio przyjechał
na inspekcj~ do Łodrni nowomia.nowany dyrektor, to<w. Winer i bardzo szczegółowo zbadał
stosunki tu panujące. Dlaitego też mamy nadzieję, że ~ Tele-Radio wyplym.ie na czy·ste
H. W.
wody.
11111

0
"•

.lecz nominacji na ikierowniika nie o·

11
""'""'"'""'

Wzrost

1
1
' " " " ' "'""'""'"""'"

"""""'„'

1

1110

rentowności

"

że bankiet z publicznych pieniążków był zor·
ganizowany. Z ftmdu.szu oddanego pod opiekę
„Komitetu". A tu wszak 30-40 tysięcy złotych
piechotą nie chodzi. 1 w ogóle podobno 21osta·
Ja zarządzona za.sada, żeby bankietów nie urzą·

dzać.
podobnie jak nasz
Swoją drogą, myślę, że w podobnych sprawach
korespondent, -

doprawdy zadowolenie moralne wystarczy.
Ostatecznie, można jakąś kwotę przeznaczyć,
ale nie na kurczaki i sznaps, tylko na cel,
można powiedzieć, szlachetniejszy.
E. TAM
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w przemyśle radzieckim

W :iamych W]"p.adika<"h dy.rekcja i panowie
Imponujące osiągnięcia
naczelnicy radzą sohie ina.rzej, by utrącić nie·
wygodnych lud7..'.: nie da.je S<ię należnego za·
Minister przemysłu chemicznego w ZSRR, ponad normę pr:zeszło 73 mil. rubli. Stw~
szeregowania uposaże.naowego, podstawia się Flie.riwuchin, mi.i'lister lek.kiego przemysłu, Cze· µi przeslankę do przekroaenia w ciągu ro„
malłk pełnego uruchomienia fabryki.
Ale co tu mówńć o laik bojowym i;tanowrsku nogę, jednym słowem rohi się wszystko, by snokow, ministe·r przemysłu elektrotechnicz· przewidzianych pierwotnie w plam.ie oszczęd
Dy ekcj~. kiedy w PZT dzieją się rzeczy, w kierowniotwo fabryki po:zostało w rękach nego, Kaballlow, minister prz-emyisłu węglowe ności nadetatowe na sumę 100 mil. rubli.
prostu uwierzyć. ,,swoich Judzi''.
kotórych istnienie trudno
go z.achodnich re.jonów, Za·siadko oraz mi'llic;.ter
Od początku ro. koszty własne żeglugi śród·
Lu<lz.ie ci n'.e mają sympati.i DJie tylko d-0 żeglugi śródlądowej, SzafSZlkow, :L!.ożyU oświad lądowej Qraz koszty p.rzeła<lunkowe w portach
Czv wpadłoby komus na myśl, że maż.na do
karty pracy jednego robotnika doipi<Sać fikcyj· PPR, ale do robc·lników w ogóle. Odzież o- czerua na temat imponujących osiągnięć prze· rzecznych zmniejszyły się o 16,6 proc. W cią
nie dodatkowych dwóch, którzy do wykona· chronną mdziel-1 się jakoś z.azwy=aj nie m1ę mysłu radzieckiego w dzied:zinie .powiększe gu 9 mies.ięcy rb. przedsięhiorstwa przemyshi
którzy jej najbairdzie.j potrz.ebują, nia lfentowności przedsięh.i<Jrstw. Radziecki elektrotechn'ci,nego uzyskały oszczędnoś<:i nad
nią tej p.racy Illie dołożyli nawe·t 'fęki? Tu ta· d-zy tymi,
kie d'1liiwolągi nie należą wcale do rzadkoś::;i. lecz m~ęd:zy urzędmiike.mi. To samo rohl się z przemysł chemiczny, :nrp. od .począhku roku bie etatowe w wysokości p-O'Ila·d 100 mil. ruhli.
Diaczoego to się robi? Bo nie m<1 dość pracy mieszkaniami fahrycznymi, z premia.mi.
żącego uzyw;.ka•ł oszczędinośoi w wy.soikości nieNa ko.nfere'!lcjJ pracowników przemyislu tul·
Firma., choć za•tr-udnia k.ilk.aJS€1t kobiet, nie ma·l 270 mil. ruhli. Dotychczasowe osiągnięcia skJe!lo i;adeklaroiwano, że przemyis•ł ten osiąg
dla wszystkich, ho praca jest żle zorgani,zowa·
na, bo nie wy.pada w kosztach produkcji po· ma ż1ohka, a,ni ,prz.eds7IB:.ola (pisaliśmy już o p.rrzemysh\ leikkiiego świadicz:ą o tym, iż w rnku nął 133 mil. 'ruhli oszczędności pon&d przewi·
dawać za dużo godz:in poS<tojowych, a wres1· tym kiiLka dmi temu). Dyirekcja ma na wszyst· btieżącym lfadz;ieclci przemysł leikkd mzyS1ka po· dxiane planem na rb. PnemY'sł om.s.ki, który
cie. -+ dla ukirycia. .p od ka:rtą pracy robo•tn•ka ko jedną odpo•wiedż: brak funduszów. A za· nad pół miHarda rubli nadetatowych oszczęd pr:zekmczył już wskażn1k.i, przewidziane na o·
pracowników umysłowych, których Jkzha w łoga py:ta: dlaczego znalazJy •się fundusze na nośai. Prze.mysł węglowych zachodnich rejo- statni rok pla'llu 5-letni-ego, w rb. da 80 mil.
PZT wyinosi nie mniej, niż 25 procent załogi. prem;e dla [!aczelnitka Jawoirsldego za wybu- nów ZSRR w ciągu 8 miesięcy rb. zaoszczędził rubli oszcz!idnośai ponad normę.
Tu, w PZT. Z'darzyło się nawet, że praodow· <low.anie nawder7.clini, któiej nik.t na oczy nie
nic.z.ce pracy, tow. Pągowskiej, b:y>gadv;st:c!, widzii!ł? Dlaczego Z'I!ala:Zila się su·ta preJDJia dla
niejaka ob. WoźniakDwa, kazała przez kil.ka naczelnika Bi<&kupskiego za. 1erminowe zrobie- Sfndent ftfff§ZllCh arLql4.u#riHJ
dni czy>tać książkę, a nie .pracow.ać, żeby, broń nie b.il-ansu, ik~edy wiadomo, że naczeliniik. ten
Boże, nie ujawnić, ile m{lŻ•na :na.prawdę pro· jest riz.adkrim gościem w fab.ryce, a bilans zroTa 6aim.a zresztą ~,rygadzistka po· bili w godzinach nadliczbow)"Ch jego podwład·
duikować.
:DWala sobie na brutalne traktowa.ruie robotni· ni? Dlaczego znalazły się setki tysięcy złoitych
Vv związku z interpelacją umieszczoną w nu niu dochodzenia wyjaśniła, że IV-ty Komisariat
ków. Kierownik tego od.działu, oo. Zawada, na remont luksusowe-go mies?Jk.ania dla jedne·
ponieważ
nie po.br.a.fi jai~oś utrzymać por:ządku. Ale oz.y go z inżyinie•rów? (pi•sał o tym kiil!ka dni temu merze 253-cim naszego pisma z dnia 15.!l. br. postąpił w tym wypadku słusznie,
pt. „Oburzające bezprawie'', w którym St. Kno wprowadzenie lub usuwanie kogoś z lokalu leiy
kl tyl!ko jego wi·na, cz.y n.le w równej mierze nat>z iko•respol!lde.nt fabryc=y).
Oczy<Wiście, że wobec tych wszystkich faik- bloch skarży się na bezprawne wyrzucenie jej. w kompetencji Urzędu Kwaterunkowego, który
dyuekcj.i fahrycznej? Nie dziw wcbec tego, że
przodownicy pracy, tów i kwi·aitków n.asuwa się pytianie: a gdrz.ie przez gospoda_r~a J. Górskiego z. ~ic~zkania jest do tego uprawniony. Milicja Obywatelska
<Ska.rżą filę tu nie tylko
kosi;te:h których faworyzuje się nierobów, lecz Rada Zakładowa, gdzie Zwią7Jkii Zawodowe? przyznane~o JCJ pr.~ez Urzitd MiesZKamow:y, 1 jedynie udziela asysty urzędnikom Urzędu Kwa
nich
wykonywani
i zwykli członkowie załogi, ucr.ciwi robotn;cy, Na t •:i odpowiemy k<rótko: Rada Zakładowa na brak rntern·cncJ1 ze strony IV-go konusa- I terunkowego przy
u przez
h
ś 1. ł 'b
którzy chcą no rmalruie pracować i zarah1ać. nie stała na wy.sokości 1>wego zada.nia i tak riatu MÓ, otrzymaliśmy od :Milicii Obywatel- (
. .
Towa.rz}'\5,'Ze z PZT twierdzą, że źródłem zła samo Związek Zawodowy, który jest tu<ta.j skiej wy,iaśnienie stwierdzające, c 0 następuje: 'czynno .c s uz owyc ·
.co się . t~czy bezpr~wnego wtargruęcia • ~o
W związku z zamieszczoną w „Glosie llohot·
je9t tutaj nieodpowiedni dobór Judzi na sta· zresztą tworem zupe!n.ie swo~stym (ohejmu.je
nowiskach kierowniczych. Twie.rdzą oni, że na na terenie Łodzi tylko tę jedną, jedy.ną fahry· niczym" notatką. pt. „Oburzajitce bezprawie'• mi~szkama 1 wyTZueema rzeczy przez właśc1c1e
&tariowiisk.a te dopuszczano dotychczas wyłącz kę). Ale fabryka ma poważny m-..tę.p uczci· dotyczące zaniechania udzielenia pomocy przez la lokalu ob. Górskiego, IV-ty komisariat przy
n;ie Judzi, z:wjązanych w taki <"zy inny sposóh wych, oddanych kla-s~e roootniczej Judti, za· IV-ty komisariat MO. w Łodzi ob. Knohloch, jął zameldowanie, przeprowadził dochodzenie i
przed wo.jną z S<anacją, a po wyzwoleniu z lyii· równo partyjnych, jak i bezpa.rtyjnych, ma Komenda MO Miasta Łodzi po przcprowadze- spraw9 ~kicrownł do Sądu''.
kołajczykiem i jego przyjaciółmi. Kto w i e , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - •
f
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czy nie m.a w tym dużej dozy pfawdy. Robo·t·

Milicja Obywatel~ka
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PO OCZYSZCZENI U SZEREGOW'

ko.n kretne
w:szaikswych pode}rzeń.
DJicy
.
'
Tak
fakJty na potwierdzenie
na p:rzyikład na stanowi.s ku „naczelniika go·
spodairC'l:eqo" (tu k.:e·rownicy nazywa.ją się na·
Zakładach im. Emilii Plater
lepiej pracuje organizacja partyjna
cz.ell'1•kami) jest tu niejaki pam Jaworski.
oz,;.ew ięćdxiesiąt osób liczy ko.Io, a na zeboraKilka dni zaledwie upłynęło od zebrania, <i gu tygodniii kolportaż pra.sy partyjnej o 50
przedwojen'!ly s-anacyjny oficer, o którego
kwalifik acjach robotnicy mówią krótko i wę niu, na którym omawiana była sprawa oczy· jecLna.k w o·rgaruJZacji czuć już duże ożY'w.i~  j:l'rocent.
partyjnych, ohecnych było n'ie. Lud:i-ie więcej a[)Jteresują się Pa•rl!ą i pr.zyzłowato: „w rządzeniu generał, w robocie ha· szcr.ent"1 szeregów
Wszystko to św.iadc:zy o ożywieniu. A jed70 osóh. Swiadomie podk·reślamy owe 70 o<Sóh, należ.ność do niej jest obecnie czymś o wiele nak a teraz ;eszcze organizacj•a .pa!'tyjna ma
ł.aganiarz".
Trudno nam o.r zec co do tego „gene•ralstwa", gdyż w osta•tnim czasie ta.ka frekwe.ncja n3 więcej, n.iż do•tychczas. Partia stała się jej po.ważne braki. Brakiem jest Illiedootatecrny U•
rlzial peperow<"ÓW w w&półzawodnictwie pracy
ale że panuje tu bałagan, to nie ulega wątpli· zebra1I1iach partyjnych prawie tu nie zda.rzala cz;!on.kom jeszcze droższa, niż dortychczas.
I dyskusja była •również taka, ]aika s:ię
s·:ę.
Był ciais, kiedy towa,rzysze po prostu „zrze· i w. organizowamu wspó1zawodnkbwa pracy. Po
wości. Oto magazyn fabryczny jest zu.rpehlie
śm:ało mó· kali s•ię" pewnych, powJerzonych im przez k.oTowarzysrze
zdarz.ała.
nie
ostat.rrio
n:iezabe:z;pJec.zony, już były kralizieże. już w
waznym i nie usuniętym dotychczas brakiem
to nawet wdawał t>ię Komi<Sariat Milicji, a jed· wili, lowairzysze krytykowali sieb.ie i innych, ło funkcji partyj:nych, na przykład funkcj : jest to. ż~ w o•st ę.tnich mie.siącach z.nikł z p0~
i
cy
a
pr.
styl
do-LychC?.asowy
swój
rewidowalń
d'.lliesiętników. Teraz tego już nie ma. Przed rządku dziennego zebrań partyjnych ta1ki waż·
nak nic się dotychcza.s nie "M<Jbilo, hy ten nie·
normalny stan rz.eczy uswnąć. Pod szo;pami szukał:i nowego stylu - stylu prnwdz:lwie pe· zebrnn;em egzi:,kutywa podzieliła wsa:y&tkich ny _Purukt, ja.k „sprawy fabryczne". Poważnym
per-0wskdego.
towarzyszy na dzies.iątkii, a zebranie wybrało bra1uem jest również duża ilość a•nalfabetów
cenne maszyiny (6 rewolwerówek
rdzew.ieją
Usl!Jll.ięto z si.eregów partyjnych 2 ludzi. Ni~ dzie5flęl1ników i n.ikt z nich już me „vrze- ;ia fabryce i duża ilość r )botnC.:ków, nie czytasystemu BiU!era i 20 rewolwerówek zwy·
o ich usu· kał się".
kłych); na ;po·dwórzu przy ul. KąLnej wałęsaj ą ma żadnej wątpliwośc„ Z·<! uchwała
Jącvch w ogól~ p-rnsy pa!l'tyjnej iub. być może,
Illie byl11 przypadko<Wa, bY'ła dohnze
Do niedawna jeszcze sekretar.ia•t <J.rga.nizacjd żadnej nawet prasy.
się. dwie becz.ki tzw. lepiku (smoła do klejeni.a nięc.iu
papy - pan Jaworski kazał je zwyczainie wv przemysla:ria, była ~łn;;z.n'l. Bo nie może być pa.rty jnej mieś<"ił się w k iee.ze;ni3Ch luh tec?·
Z całą energią, z <'ałą św i adomośda ważno
Rychter, k·tórv kach sekreta.rza i jego zastęp<:y. A teraz zdołał
Bolesław
p~·~tH
n:udć. (Możliwe, że pan naczelnik uważa to cz.łonk1em
śc; tych E>praw musi orgdJD.i:z;acj.a partyjna z.a.
społeczn<> . już zdobyć
pie'llią<lze
soblP.
przywła.szczając
ieszczenie.
pom
stałe
e
iehi
s
dla
brzydszego
żeby n:ie użyć
mamotraw~rt:wo brdć s ię do likwidacjQ tych boraków. Tow3rzy·
z.a rzecz z;upełnie naturalną wobec ekrzywcl.zil załogę fabryiki i skrrzywdz1ł P.a·rb1ę. Członkowie Partii i bezpartyjni wiedzą już sze
słowa już ter"1z do tej pracy zabie.ra ją się i mó·
tego, że umiano tu w swoim c:z.a&ie rzucić do do której nahżał. I l,ie może być człoM1em gdzie szulcać PartiJ, wtedy kiedv jest im powią; ,.Przyjdżcie do nas za 2 tygodnie, za miestawu "beczkę cennej mirnii i sporo cemenh1). Parti'i Weronika Mela, która ośmieliła się pu· tr:zehna. A jest im częs-to potrzebna.
siąc, wtedy zobaczycie",
Towarzynsze rozpoczęli akcję roZiSzerzenia zaPomimo bałaganu widać jednak w pracy te- bhcznie s7Jkal0w.ać Pa•rtię, prowadzącą pols.k1
Dobr:ze. Chętrnie przyjdil)jemy ' q,o.baczymy •
sięgu oddzialywan:a prasy partyjnej: postawili
l'O resoortu określoną meto.clę, ściślej mówiąc, klCiil\ę rohotniczą do socjal:-zmu
~
.tt
sobie j·ako "bojowe z.ada!llie pow.i~szyć w cią·
wyraźna linie kias-0wą. Niech o tynn znów mó·
A. P.j_
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Musimy wyt«;pic ,,brak.orobstwo,,

Dobra

jakość

Szanujmy przepisy

warunkiem roz oju produkcji

Przepis zabraniający przewożenia w "Wa"'
gonach tramwajowych, kol.cjoWYch itp. materiałów żrących, cuchnlłcych, łatwop~
nych i WYbuchowych - jest naogół przed„

. Trzeba żorganizować rzetelną pracę narad produkcyjnych

. :Ti,.ko&c produk~ji n8:sz.eg? przemy~łu • baw~ł·
rua.n~go pozostawra wciąz Je~zcze ~1el~ do zy
e?'ma., a. ~n~k zarówno kr~J?wy, Jak ~ zagra·
mezny st8:Je się coraa: bll;rdzieJ wyma!l'aJąc!, żą.
da lepszeJ . pro~ukc;ji: Winy za zl:ą. JUOŚc ną.szych tkll;ni;n _me ;nozna. zwalać na ł!~mych tkaC'fY, ehociaz. i. oni w. tpewn~ ~top.mu. do tego
się p_rzyc~yn.iaJą. Musimy sobie pow;edzieć s~cze
rze, ze winni tu są. wszyscy bez wyJłtkll zwią.za
ni w jakikolwiek spoąób z procesem technologicznym. począwszy od szarpania bąl czy kla·
11yfikowani& bawełny, kończQ.c. na. pakowaniu go
towej już tkaniny.
Czlll!to na.wet najkonieczniejsze za.rz11-dzenia.,
wydawane przez kierownictwo przęd21alni, uwą.
ża.ne są przez robotników za. złośliwe szykao.y
albo zgoła. nikomu niepotrzebne wymysły.
:Robotnik na trzepalni, uważa że system!Lty·
ezne wa.że'hie każdego zwoja to przesada. A
tymcz1Lsem jeden taki zwój daje '))otem tysiące
metrów tkaniny o niewłaściwym numerze. Jakże często robotnice, ob~ługują.c zgrz'lblarki, nie
dbale łączą zerwaną taśmę, powodując w rezul
ta.cie zgrubienia lub cieńsze miejsca w przędzy.
. Prządka na obrąc.znfakach zbyt mało zwraca
uwagi na. to, w jaki sposób łfłczy zerwaną. nie.
Niektóre z nich myślą tylko o tym, by jak ną.j
szybeiej zlikwidować zrywy nie zasta.nawiają.e
się w ogóle nad tym, jak będzie wyglądało mie3
sce, w którym owa nitka została. połączona. Nie
myślą o tym, że to ich „przykręcenie'' w najlepszym razie rozlezie się już w przewijalni, a
jeżeli uda. się ją. przemycić w tka,ninę., to tworzy ona 'błąd obniżając jej/ wartość.
Wszystkie te „wykroczenfti." wynikają. czasem z niedbalstwa częściej jednak przyczyną.
ich jest nieświ~omo8e. W przędzalniach na·
szych więkllzość robotnic. - to element nowy,
pracownice od niedawna zatrudnione, niedosta·
a następnie zostawione
tecznie przeszkolone,
samopas.
Jeżeli nawet zwróci im się uwagę na· wa.dll'We wykonywa.nie pracy, sądzą., że to są przesadne wymysły utrudniające tylko robotę. Mści
się tu wadliwy system szkolenia, mści się owa
szkodliwa tolerancja, w stosunku do świeżo
przyuczonych pracow\ników. Majster lub pod
:majstl'Zy przymyka oko na błędy i niedoklad·
nośoi ucznia czy uczennicy, a później bł~dy te
usunięcia. przyzwyczajestają. si~ trudnyifi. do
niem.
W walce o jako§ć produkcji dute za.sługi monarady -wytwórcze, Odpogą. i powinny oddać
"Wiednio prowadzone. Nie można niestety, po·
wiedzieć, że narady te spełnieją. obecn!e swe
zailanie. Prawie na każdej z nich, dyrektor pro
dukcji czy ki01·ownik oddziału mówią. o złej pro
dukcji, wygłaszają. wznio~łe przemówienia o ko
niecznośei poprawy, o odbudowie, o rozbudowie
itd itd. Po tym z kolei rozpoczynają. się narzeka.ni& na złą. pracę przędzalni - jeżeli to jest
nara.dĄ tkaczy i na. zły surowiec, jeżeli radzi
przędzalnia. Coś powie się jeszc'.!:e o braku dyscypliny, ba.rdzo dużo o tych artykułach i częściach zamiennnveh, których z tego ezy innego
powodu nie można dostać i narada zostaje za·
kończona, wzniosłym apelem naczelnego dyrek
tora, wzywającego do usunięcia dotychczaso·
wych błędów. O tym, co zrobić, żeby. te błędy
usunąć, z reguły Sifł nie mówt, gdyż każdy czuje
podświadomie, że ponosi część winy i woli nie
odzywać się.

Dla czł-::inka partii nie jest i nie może być obo
Każdy
jętne, czy pracujemy dobrze, czy źle.
metr towaru zakwalifikowany do niższego ga·
tunku, to ~trata - nie do odrobienia. A pr_ze·
rież przyjemniej byłoby ubierać się w tkamn.ę
bez błędów, które obniżają. jej wytrzymałość
trl"alość, i szpecq. jej wygląd zewnętrzny.
em-em.

na. na.rada.eh wytwórczych, Niecha.j przesta.ną
one nosić chara.kter odświętnych, a. staną się
konferencjł roboczą, która w rezultaeiti dopro·
wadzi do realnych wyników.
':trzeba. wcilj.gn~ć do tych na.rad, młody, §wie
zaintereęować się
ży element. który powinien
proceeem produkcjL Z1Lgadnienie jakości powin
nr r&wnież podją.ć koła partyjne i koło Zl\1P.

Dziecko
w dobrych
rękach

Żłobki przy fabrykach
to jedno z celniejJudzi
osiągnięć
szych
pracy w Polsce Ludowej.
Matka podcro.s swej pracy weko jnie może oddawać wysilkJ dla wzmożenia produkcji, współ
pracujqc dzielnie w o
gólnym dorobku kraju wie o.na, że dziecko jest
pod troskliwą i dobrą o-

jednak

Krótkowidz

do Łodzi na. ~py ~
czne zna.na. pieśniarka. - recytatorka., Doni
Xalinówna.. Przyjecha.ła. s konferansjerem
tubylcem z Warszawy, który m. innymi W7
głosił taki „dowcip'' : - Proszę pa.listwa:
gdyż
rzą.d nasz jest ba.rdzo przewidujący,
na Wystawie Ziem Odzyt1ka.nych poświęcił
„inicjatywie prywatnej" posąd gołej Wenus ...
Nie wiemy nic o „gołej'' Wenus na. w.
z. o., ale gdyby „dowcipny'' konfera.nsjer
przyjrzał sit lepiej widowni, złożonej w 99
procentach z łódzkiej prywatnej inicjatywy
nie zobaczyłby nic „gołego'': same na.jdroż
sze jedwabie, loo proc. wełny i kosztowne
srebrne lisy.
Przyjechała.

pieką.

Oto moment przewijania nJemowlęcia w jednym z fabrycznych żłob
ków łódzkich.
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Centrala Tekstylna usprawnia zaopatrzenie rynku

Ogólny wzrost obrotów po reorganizacji
~~jąe11. rw roku u.biegłym aieć dystrybu·
cy:j.na 25 hurtowni i 82 podhurtowni wielobran.żoowych centrali tekstylnych, w roku bieżącym rozbudowania została do 70 hurtowni i
jednobranżowych.
podhurtowni
350
okom
S.tiwor.ze'lllie plaicówek dY\S'trybucyjnyich - jednoorainżowyctl miało 111.a celu likwidację istniejącego daiw.Itej tzw. wiązainia &;ortymentowe·
go., tj. uzalemienia sprzedaży artykułów wię-

a· oru t a,,

przek rOCzyla pla„n

'I
Wspo'lzawodni·ctwo

I

cej ~ych od jednocrziesn~ nabycia ertykuJó.w IllD:1iej pokupnych. Drugim celem, iktóry
z.ostał rówuifoż osiąg;ruięty, jeSlt speej,aili~}a
per-sooelu.
Obro.ty Centrali Tekstylne/ po ireoirga11•l zacji
wydoatruie w.mosly na odcinku hurtowym i de_
talicznym.
o ile w pierwszy•m i druwm kwartale br.
ohrooty nie przekroczyły 10 miliardów Z'ł (w

1•

przym'" osły plony
ki zaloPi
wvsi·
-~

zostały obniżone o przeciętnie 15 proc.
Równocześnie z tym rekordem już we wrześniu został w 106,3 proc. wykonany plan roczny
„Boruty". Zaplanowano na cały rok 1948
7.156,200 kg różnych produktów, wykonano
7.608.230 tj. o 452.0SO kg więcej.

W miesią.cu wrześniu Pa:tlstwowe Za.kła.dy
Przemysłu Chemicznego „Boruta'' w Zgierzu osią.gnęły swój rekord życiowy, wykonując
1.001.693 kg różnych produktów, co się równa
16S,2 proc. planu. Wartościowo wyraża się to
osiągnięcie liczb' 210.618.117 zł. Należy pod·

ty''

Łodzi
w
robotnikami Francji

·P racownicy piekarscy
z

Wyrażamy najwyższą cześć i uznanie dla ich
bohaterski.ej i nieugiętej postawy w obronie
słusznych żądań, podwyżki płac i zachowania
niez.ależności francuskiej klasy robotniczej od
faszysiowskich wpływów Marphalla i jego blumowskich popleczników, którzy dążą do roZ.:
bicia jedności francusldch robotników.
Przywódcom i obrońcom bohaterskiego zmagania się z faszyzmem międzynarodowym i
imperializmem amerykańsk im z tow. Thorezem na czele - przesyłamy życzenia zwycię
stwa w walce o pokój i sprawiedliwość spo..
łeC2Jl\ą, przeciw wstecznictwu i propagatorom
nowej rzezi klasy Pl'acującej całego świata.
Wyrażamy oburzenie i potępienie pachołkom
bnperiali.zmu amerykańskiego za mordowanie

Przekroe?.enie

tego przepisu nie za.wne bywa tak pocieszne.
ot, w pociągu, ja.dącym z w~ ~
Wołomina nastąpił niedawno wybuch, któ.;
ry za.bil I osobę .a 30 pasażerów aoUdnie
pewna kup~
poranił. Jak się oka.zało wa (którym tak upn:ejm.' pomaga się za.o
'zwycxaj lokować ciężkie paczki pOOróżnę.
wiozła sobie 10.000 KORKOW. ,.....,. NABO.;
W'
JOW DO STRASZAKA.

Wartheland

obrad kreelić, że od 1.7. rb. ceny sprzedażne „Boru·

mi.

miotem żarcików.

Z Urzędu Pocztowo-Telekomunłka.cyjnegr;
w Warcie otrzymaliśmy reklamację. Nie
wnikając nawet w treść reklamacji musimy
ją -z punktu „zareklamować' ', a. to s po·
wodu naklejek pocztowych na. ~oparcie.
„POST STELLE. KLONOWA U'BER Sm.
RADZ (WARTHELAND)''.
Koperta. nosi datę 25.10.1948. Nieeamowitel

Osią~ięcia te były możliwe jedynie dzięki
szeroko za.krQjonej akcji współzawodnictwa. pra
cy, która poza oddziałami produkcyjnymi obję
la większość oddziałów pomocniczych i admini·
stracyjnych. Współzawodnictwo pracy w „Bowalczącymi
Wyrażają solidarność
rucie'' objęło lą.cznie 110;) osób.
Na ogólnym zebraniu pracowników piekar- roootn;ików fre.ncus'kich WWCZących O flWOje
Załoga. „Boruty'' nie rutaje w swych wysił
·
skich w Lodzi jednomyślnie przyjęta zosta- prarwa.
kach. Produkuj~c ponad plan dąży do obnizeNa .tym samym zebraniu zapadła uchwała, nia cen na. rynku wewnętri.nym i podniesienia.
ła następująca rezolucja.
„My, pracownicy piekarscy, zebrani w dniu mocll której pracoWl'llicy piekarscy opodatko- jako§ci produkowanych artykułów, a przez to
17 października 1948 r. w sali PPR przy ul. wali się w wysokości 1-godzinnego zarobku na do podniesienia stopy życiowej robotnika. i szyb
kiej odbudowy silnej :Polski Ludowej.
Gdańskiej 75, pa wysłuchaniu referatu przed- dzieci RTPD.
I "
stawicieli Zw. Zaw. Prac. Przem. Spożywcze
go Oddział w Łodz.i - solidaryzujemy "S'ię z
.walczącymi o swe prawa górnikami francuskiTrzeba. zmienić Syt1tem prowadzenia.

z poUJrote...

Wielokrotnie nagrodzeni przodownicy
Współzawodnictwo

pracy w PZPW Nr 35

katd}'\111 ik'W'alr'tale), 'Io jruż trz.eo! k'W'a.ntał 'W"Y'ka•
za.! wzrost obrotów :na S?JCZeb.Ju huJI!bu do 611•
my 17.677 milioanów Z!!, czyli () około 70-72
proc. Powa:bnie wzrooiły dostawy Centrćlli Tek6tylnej dla. '51Półdzielczości. O lile bowiem do
1. 7. br. Centrala WlóikńemJ!ioza „Społem"'
o;trzyanała ik:wa•rbalnie za około 4 milia•rdy zł towarów, z c~o 30 ;proc. sprzeda.wała debal:..
stom niespółdz.felczym, to w jednym tylko
wrześniu br., tj. I~ włączemu Centrali 'Włó- 
kienniczej „Społ · w .raJny C. T., &półd<z:i&
nie o·trtymały tow ·w włókien!Iliczych za 6uanę
3.314 milionów zł, z CZJego za. prieszło 1.300
m:1ionów zł tzw. toowa.rów deficytowY'Ch.
Centrala Tek-stya pr~iąp1ła także do llO'D'
bud.o.wy detalicznydi illepów włók.ienn.iayich,
ktwY'Ch obroty ~rosły z 76 mi!rionów :z;ł w
pierwszym kwa•ritaJe rb. do 275 milionów w
drugim i 737 mil.:Onów w trzecim ikwartale br.
Ro:zhudowa sieci detalicznej i pod'hurtQIW'illi ;na
n.a celu jak najwięksw zbliżenie Central~ Thk•
styok1ej do mas ko.nsumentów. Komretne wyn iki o.s1i ągnięto już w dzied-z.inie zaopatrzenrl-a
rynku w a·rtykuły tzw. deficytowe. Np. placówki z 1erenu woj. II"Łeszowskdego donoszą,
•że U6'lał ·toam całko'Wńcie II'UII1 !na artykuły- ba.wełniane, które obecnie sprzedaje się w sldepach irzes'l:owskich bez żad1I1ych o.gra.nic.z.eń.
Poza do-stawami llld potrzeby lkonsum€!llltów
Centrala Tekstylna d()istarcza ;równdeż wiel·
ikie jlo·śoi towarów włókiennicz)'"'Ch na potrze..
by pnemyi1>łu odJZJiefowego posu:z.ególnych mi·
nieteretw oraz prnwadzi ek<Stport wy•robów tellt•
styh1yich. Ogólue da.n.Ił ohrotowe Cen.!Jrali Tek•
stylnej wyika,zu.ją powszechny wzrost obrotów..
W pierwszym i drug~m kwartale ob-roty- osią
gały wysokoś~ około 32 miliardów zł kwairtalme, a już w trzecim kwairtale p~
one wartość 40 mili<l!rdów :cl przy :n.iezmieil'ilQlo
nych cenach.

W cerowalni pierwszą l!lKllg.l'Odę prtj=ano
Zenon Jaryszek, robotniik PZPW Nr 35, ob·
sługujący ikroS:Ilo Jrortowe uzysikaił drugie miej- Kryst}'llLie Okzyik, <1rngą GenOJWefde Do.śhlń·
sce w jed~mas·tyim eta.pie datdyw1dUJalnego &kJ.ej., a trzecie Zofiii SmiaJeik:. Każda z :nich
wspólz·awodiruictwa :praiey, wykonując 6Wą :nor- wyiróżniła s.ię w dindywiduiaJmyim wspó!Mwod11.40 .Audy(.'ja szkolna „O wesołej wycieczee,
mę w 165,5 proc. Wa.ritio podkreślić, że ob. Ja- nictwie pracy już po iraz órugii.
rodzinie
płomykowych zuchach i spółdzielczej
oryiszeik z.dobywa punkltowa.ne m~e}sce już po
opowiadanie. 11.57 Sygn. czasu i Hejnał.
raz. ósmy. P<>J>r.zedinio s!iedmioik.rotnie uzysikal
12.04 Wiadam. połudn., 12.10 Kronika kultural
pier.ws.ze miejs~e.
52.570 zł zebrali słuchacze Centralnej Szkoły na Bułgarii. 12.30 Koncert dla szkół. 13.30 W tej samej ika.tego'T·i:i p.ierwS1Ze miejsce za.jął
.Sta.ąis.baw Gru87.ezyńisik.i, :z.dobywająlc po iraz PPR w Łodzi dla strajkuj~cych robotników we Przerwa. 14.30 (Ł) Z prasy, 14.35 (Ł) Utwory
14.55 Ł) „Rewolucja. wyzwoliła.
skrzypcowe.
~-ty punktowa.ne miejsce. WyJmnał on no.rmę Francji.
kobietę" 15.05 (Ł) Kwadrans lekkich pioseneR,
~
w;prawdrzie tyliko W 161 proc., aJe :zia to jako·
śoią pr.zewyższył ob. Jarr-yis-zk.a. Na trzecim
Na odbudowę Warszawy złoży>ly zł. 2 tys. 15.20 (Ł) „O czym dzisiaj mówi Łódź". 15.30
mi~jscu zn.a.lazł się Alek.san.der Woszc.zyń&ki,
dzieci. 15.50
który po ;raz pierw51ZY o:trzymał nagrodę w liin- robotDJice przędzalni PZPB nr 8 ob. ob. Pre- „Filemon'' - opowiadanie dla
Dziennik, 16.3~
czyńska Kamila, Jagodzińska Maria, Och:>::- Muzyka popularna, 16.00
dyiw.:dualny.m W!SpÓ!.zaw-0diruioetwie pracy.
Skrzynka techniczna, 16.45 „Gramy" w szachy''.
W~ród .tJka.c:zy, pra-oujących na dwóch kro- kia Bronl6!lawa i Miirys Wiesmwa.
17.45 Pogadanka
17.00 Koncert rozrywkowy,
*
*
snach iko;rtowyich, pieI'W'SZe miejsce przy:maMięso
Pracownicy PFK Ośrodka ~ 4 Łódź, szt.er naukowa, 17.50 „Ga.w~dy lekarskie". 18.00 Kon
n.o Janowi Drewnowiczow.i (166,5 proc. nor'Wydział Apro- my}, kitóry wyróż:ruił 6. ię już po trćl2 6Zósty. !iJiiga nr 26 składają na odbudowę Warsz>a· cert muzyki rosyjskiej. 18.35 „Uliczka Klasztor
Za.rząd Miejski w Łodzi Wiza,cji - podaje do wiadomości, że w dnia.eh Łąemie joest on z<lobyrwcą 5 pi-erw-szY'Ch i 1 wy 2Jebrane r dobrow-:i1o.ych składek sumę na" 19.00 Audycja dla wojska. _ „Powroty'"
Kwadrans piosenek, 19.45
słuchowisko, l!}.30
26, 27 i 28 października rb. w sklepach, włączo- dorug:iego miejS-Oa. Drugde miejsce przyizna;no 234.320 zł.
:*
*
nych do miejskiej sieci rozdzielczej, wyda.wa. J<1111owi D.11ieciuchO'Wicwwi, a t•rzecie Józefo:wń
Wszechnica. Radiowa, 20.00 Dziennik, 20.53 „M6
ne będzie mięso wołowe według następująceg~ Nalewa.js.k.iiemu, który otrzymuje na.grodę już
Na RTPD ob. Mieczysław Wolczyń!!kl .._ wi Wystawa Ziem Odzyskanych''. 21.00 Poga.i
po raz cz-wairty.
rozdzielnika:
dan.ka Komitetu Roku Chopinowkiego, 21.10
"Wśród 127-miu tkaczy, ob 5 J.uogu•jących po zł. 3 tys.
Kat. I (zwykła.)~ - na. odcinek Nr 19 po 2
Audycja Chopinow~ka., 21.40 „Niebo nad ojezy:&
:IE
dwći angielsJcie kro61lla, na pierwsze miejsce
kg wołowiny w cenie zł 5,50 za, l kg
21.55
14.490. zł. wpł~cili na odbudowę Warsza:wy ną." - poemat SzyIJl.0na. Kirsa.nowa.
Ka.t. IRD3, IRD7, IR12 (zwykłe) n'<!. odcinek wysunął s-ię WaC'law Majcluiz:ak (181 proc.) _
Jrr 28 po 1 kg wołowiny w cenie zł 5.50 za 1 kg po raz pierwszy. Zdobyrwc:zy;ni drugiego miej· prac.~cy P'8:nsw.„ wego Browaru „t.ó:'iz;k.i „Ciekawostki literackie'', 22.00 :Muzyka tan„
czna. 22.45 (Ł) Koncert życzeń (cz. I), 2a.5s
Mięso niepobrane w wyżej ~nionym ter sca. - Sotami.sława KleptaseJ<: - została :nagrn-l ZdroJ w Łodzi.
(Ł) Omów. progr. lok. na. jutro. 23.00 Ostatnia
ile
!I.
lllinie przeJ;>ada, odcinld niezrealizowane tra.eł d:rol!l.a już po irarl C'Z.'W<Cmty. Rórwnńe:i: zdobyw·
1000 zł. na oobuoowę Warszawy wpłacił wiadomości, 23.10 Muzyka taneczna, 23.20 Prai
czyinń łiraectiego llllliej-sca - Framds.zka Florczak
IWł ważność.
_
TłwlzCI! b~ -wyda.w~ w te~e P.(iJ_lli&J u~a~a 111Ja.9rodę · już iP'O _iratL Ol'W<łlilty. ij>oprzed· ob. Konopacki Henryk, zam. :w tiodzi przy gram n& jutro. 23.30 (L} Koneer11 .Z~zei
1
- --.... .\_II)„ 23.50. .(L~ Za.końezeni~HRldzg;il_A:_~
·rrAJ~ ooa J;rzyik.roitm.ie dtluJie:mle.isice~ ·- ul. Piotrkowskiiej 189„
~
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Kronika Tomaszowa„

TOMASZOWSKI

Przydziały na
Od dnia 23-go do dnia 30-go października bie
roku sk!Ppy tekstylik Spółdzielni Robot
niczej - „Łączność'' Nr 13, 15 i 16 będą wy
dawaly na 46 punktów zarejestrowanych kaTt
odzieżowych U - artykuły dziewiarsko-pon.
czMznicze za II·gi kwartał 1947 r.
Dh orienta~ji odbio1c1iw
zaznacza f'ię, że:
koszule męRkie liczy i<ię po 21 punktów- cena
115 zł, kalesony krótkie - 7 punktów - ro
żą.cego

kartki odzieiow

r. Ci wsz~·~cy, którzy nie przepracowali petnyo'b.
punkty w cenie 83 zł za parę. Skarpety do- ::-eh miesiPcy w okrcf'ie od 1 listopada. 19-H r.
do ~.3 ma.fa' 1948 r. nie mają. prawa do pob~a.
daje się jedynie dla uzupełnienia punktażu.
Podaje się równocześnie do wiaiiomości, że nia obuwia, a "ydane im zaświadaenia umeby zarejestrować w terminie dodatkowym kar ważnia się.
te odzieżową. na obuwie należy mieć przep1·a
ccnrnne bez przerwy 3 miesią<·e, w zakladzi
uprawnionym do zaopntrz!'nia kal'tkowego w
okresie od 1 listopada 19-H r .. do 25 mnja l~±~

IO zł para, oraz -skarpety męskie liczy się po
~

0

·K r o n i ka mieiska
NOWE KOLO PRZYJAtNI POLSKORADZI:ECKIEJ

KOMU WINSZUJEMY
Środa, dnia 27 października 1948 r.

Dziś:

1 rlzy robot n., <\w którzy p1·z)·st.ąpili do p,rac;y
przed J-szym września br. i ~ą. obarczeni licz-

W Państwowych Zakładach Przern,Hłu Weł
niane-go Nr 2i w '.Pomas.zowie odbylo się zebra
nie organizac;<"jnl', mające na celu utworzenie
na terenie zaklac1ów kola prz~·jaźni pol»}<o-rn·
dzieckiej. W najbliższych dniach na~tąpi wybór
zarz!)du nowego kola.

Sabiny

n~

rodziną..

„ZALOTY NA KWATERZE" - w !'.'\BRYCE
SZTUCZNEGO J!:J)WABIU.
WAŻNIEJSZE TELEFONY
z~spół ~wietlicowy rańst..-owej Fauryki Sztu
cznrgo Jl'd~·abiu Nr 1 '" Wilanowie w,ystawil
Straż Pożarna 51
~±-go października, w sali §wietlirow<'i fahr:v
Milicja Obywatelska - 4
KARTOFLE DLA ROBOTNIKóW
,'ki ~ztu]'ę pt. „Zaloty na kwat<'rze". Gra ar.ty
Dworzec Kolejowy - 4
Dyrekcja wełniana przydzieliła 376.000 zl Pań stów amatorów spotkała się z owacyjnyn\ lJrzy
Komitet PPR - 48
ctwow~-m Zakładom Przem;<"~lu
·weJnianego Nr jęciem ''idowni. Xależy przvpu~zczać, że inne
Komitet PPS - 166
:.:~ w 'romaszowie, na zakup kartofli dla zalo świetlice fahr3·czne mial'ta, zaproszą zespół fa
ADRE3 REDAKCJI R. .s W ,.!:-. '""
<'.CIC' gi fabryczne.i na okres ;:imowy. N"a ostatnim bryki sztuczn<>gn j"clwahiu il'>
~i~hiP..
dając
K~ściuszki l - 3, tel. 2~0, g„dziny pnyJęl" ze~raniu Had.r• ~akłac1owe.! uzgodniono, ~c k~1· 1swyn~ załogom możność ob~jrzcnia w~·mienionej
nc; 10 - 12.
tofle h<;>rlą rozdzielane w pierwszym rzędz1P. mię sztuki.

„

I

•

Bursa 1aS ,otrzyma centralne ogrzewanie

POMNIK WDZIĘCZNOśCI ARMII
RADZIECKIEJ
Powiatowa Rada Narodowa w Augustowie na f;WOim ostatnim posiedzeniu powzi~ła uchwałę o wybudowaniu pomnika
wdzięczności Armii Radzieckiej. Utworzono
specjalny Komitet Fundacji Pomnika, w
skład którego weszli przedstawiciele partii
politycznych, organizacji społecznych i rze-.
miosła. Radni ofiarowali swe diety na rzecz
Funduszu Budowy Pomnika.

DZIK W J\flEŚCIE SPOWODOWAŁ
ŚMIERĆ CZŁOWIEKA

W Bierutowie koło Oleśnicy zdarzył się
niezwykły wyuadek. Dzik, który wyszedł
z pobliskiego lasu. wpadł do miasta i w
samym centrum napadł na przechodzą
cych małżonków Habelów.
Tfabela uciekając przed dzikiem, schronił się na przejeżdżający ulicą wóz. Dostał on at1'lku serca i poniósł śmierć z prze
rażenia.
Dzika zastrzelili zaalarmowani
milicjanci.

Gdy zapadła dcc~·zja. o przebudowie i wyre- ne, to nHJŻP prz~-~pieszyć i to bard~o wa rznie płacone ~opiero, w ~~40 roku eo ~rowo<lowaloby
TRUSI~A WIH OWOCUJĄ
montowani u ka,;~·na o.ficPn•kie~o w Tomaszowie jl'go w~·konanie. A właśnie od tego zal;.ży lo• przern·ame robut. ~ie trzeba chyba tłumaczyć,
ro oznaczałobv to dla tvch wszyMkich ~vnów
M
wzoro-,, ę bursę TBS. dla mlodzie:i.y Wit'jskiej tmrsy w Tomaszowie.
PO UAZ DRUGI
~lało f:iię ja~n~'111,
7.e Toma~zów stanie się On~
Przvznanc ouilzialowi 'fT~S w
Do.ndalskiego w ToruTomaszowie i córek chłop;iw. kt6rzy builowaii ~woje .P1an~· 1 . W ogrodzie
ż.~·m ośrodkiem szkolnym, do którego chętniP. bę
prz<>z · Wojcwórl7.ki l'n.ą.d
Orlhudow.v w Lodzi na przyszłość, właenie w oparciu o nową bursę mu po raz drugi w ciągu tego roku owo<lzi.e prz~·jó.dżar' młorlzi!'ż (']1łopska. Rozpoczęte kr<:'d~·ty w wysokości 3.1:30.000 zł zo!'taną wy w Tomaszowie.
cowały truskawki.
kilka miP~ir:cy temu rohot:v nail przebudową ka llllZmllllli-lłll-1111-lłll-llłl-1111-1111-llll-llll-llłl-lłll-lłll-llll-1111-llll-1111-lłlł~lllł-"'1111-lłllml:mllłl-llłl-ll
s.' na zo>tał~- ~z~·hko przeprowadzone i bursa już
obecnie mie~ci pierwszą. partię uczniów w iloś·
ci !l() chłopców. IV) k>\ń1•zn się ilalsze c1.i:ści hudvnku, obliczone na !:!:iO ut?.ui.ów.
· Zhliż11 się zima, hud,n tek nie urn. pieców. Oddział TBR w 'J'•JtnaRzowie postanowił zainsta•
Iowa ~ centralne oi:rrzpwanie. Kotł'I" do central
Główny pełnomocnik rządowy do gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłop stkich gospodarstw rolnych położonycłi
nr.go ogrzewani'! można hylo 7.nm1Śn-ić w fabry ~pi·aw podatku gruntowego ustalił kate ska", gospodar-stw rolnych, należących na obsz3.rze powiatów: suwalsklego, eł·
ce im. Strzelczyka w Łodzi ilopiero niedawno gorie płatników, którzy mogą regulo- do spółdzielni parcelacyjno-osadniczych ckiego, augustowskiego - woj. biało·
1 ,jak poinformo;'any został ~ddział •rB~ w n;ie
, ,
, rk
'
t -.
_
limanowskiego,
śc1e, fahr~·kn Strzel<'ZTka me -w~·konR kotlow \\ 2C ~otov. ą r~wnowar osc wyznaczo oraz grup parcelacyjnych, które objęły 5-tockiego, bialskiego,
przt>d :!O-t,-111 p;rudnia hieżącPl!o roku. Znhamu· n~go tm w z1emlopłodach podatku grun niezagospodarowane
majątki o obsza- myślenickiego, nowo-sądeckiego, nowoje Tto„ prar<;>• bur.,--.
· zarzą d zenie
· to od nosi· się
' rze ponad 100 ha i użytkują je wspólnie tarskiego i wadowickieg 0 - woj. kra·
•
. _,
k .
". t
,_ , ,
h)"1 eg. M , l.n.
• n 1emy, 7.f' J<'ZP 1i
nyrr ·e.ia ··''"' rze 1ezy>la
uz
Z udogodnienia tego korzystać rów- kowskiego, gorlickiego, jasielskiego, kro
ną dane zamówienie za nczególnie pilne i ,.;aż do
resztówek,
użytkowanych
przez
snieńskiego,
sanockiego i leskiego nież mogą gospodarstw:i rolne na obsza

o?.

0

•

Kto moze opłacać podatek gruntowy

„

gotówką

I

woj. rzeszowskiego oraz bystrzyckiego,
bolesław;eckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, woweck;ego, wałbrzyckiego i zgorzeleckiego
- woj. wrodawskiego.
Prawo uiszczenia równow.artosq w
gotówce przysługuje też niektórym gos
podarstwom rolnym,
użytkowanym
J~rz~z wladze, u:~dy, instytucje, przed
~tębwrstwa
p,an!'twowe lub przedsięcy samolotów.
za ośr ki kultury rolnej.
biorstwa będące pod zarządem państwo
W dziedzinie wyrębu lasów w Dyr~k
Następnie mogą regulować podatek wym oraz zakłady szkolne, jak również
ej• prowadzi się jak najbardziej rac]O \.V gotówce gospodarstwa rolne, prowa 12som, administrowanym przez związek
r.aln~ ~ospodarkę. Na rok 1W948-49 dzące na obszarze, przekraczającym 50 5amorządu terytorialnego.
przwtduJc stę wyrąb 1.756 ha.
przy•
.
·
h · r7
•
d _
, .
ł . D
Zarządzenie powyższe oznacza, że
f'Z losc1 vv ca eJ
yrek CJ.1. zostani·e zasto •nroc. ogolneJ pow1erzc. nt 0 runtow a.
sowana tyllio metoda bezzrębowa. Tros nego gospodarstwa rolnego, wyłącznie ptatnicy mają możność dokonania wy
kliwą opieką otacza Dyrekcja rezerwa działy specjalne, jak warzywnictwo, sa boru, tj: dostarczenia przewidzianej naty leśne. W ub. roku dokonano ewid~n· · downictwo, uprawa buraka cukrowego kazem płatniczym ilości zboża, albo
cji 28 rezerwatów, w bież. roku projek itp.
•
wpłacenia 'równowartośq w gotówce,
.~~- 1
,,
"' 5
zg nte z us a oną ceną wmtala żyta.
19 nowych.
rze Ziem Odzyskanych i b. wolnego
miasta Gdańska, należące do osadni:{ów i objęte przez osadników po dniu
łódzkiego
1 stycznia 194'7 r. i gospodarstwa, które
skupiska osnui poiawily się w powia- przed dniem 1 wrześn:i.a 194.7 roku nie
tach radomszczańskim i wieluńskim.
posiadały własnej siły pociągO'.vej oraz
Opylanie terenów opanowanych przez gospodarstwa rolne, uznane przez Mini
szkodniki przeprowadzono przy porno- sterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych

nieużytków
na tere · e województwa
W dyrekcji Lasów

Państwow.Ych

okonferencja
nadleśniczych, w której
uczestniczyli
równie-ż: przedstawiciele Centralnego Urzędu Planowania, Wyższej Szkoły Go
spodarstwa Wiejskiego, Ministerstwa
Leśnictwa
~
Związku
Samo;:iomocy
Chłopskiej. W czasie konferencji dyr.
Głowacki omówił obszernie prace Dyrekcji Lasów Państwowych.
Na czoło zagadnień wysuwa się zalesienie możliwe największei powierzchni. W tym celu dyrekcja przejmuje od
urzędów ziemskich nieużytki i ziemie
słabe. Na gruntach tych zdołano zalesić w okresie 1945-43 r. 4.577 ha. Dyrekcja kbdzie duży nacisk na zakłada
nie nowych szkółek, których w roku
1947-48 założono na obszarze 18.775
arów.
W roku 1948-4!) przewiduje się zale
sienie obszaru 7.333 ha. Wiele zrobiono
w dziedzinie walki ze szkodnikami głównie z osnują gwiaździstą. Główne
kręgu łódzkiego odbyła się

0

~je ~ę
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Tomaszów musi

dobrq

wodę

Okaz11je się, że taką. wodę znajduje się w 80
procentach studzien tomaszowskich.
Ostatnio
badania komi~:vjne wykazały, że woda w wielu
po•eRjarh przy ul. Armii Czerwonej jest szko
dJiwa dla zdrowia, nawet po przegotowaniu.
Główuą. przyczyn11- złej wody w mieście jest
zbyt mała g-ł('lrnkość studzien, a bicie studni na
wi!_'kszą. g-l~hokość jest· znów związane z bardzo
znacznymi koRztami.
'l'enfaa Stołowego. Zazr.arza ~i~. że przrd~taw1
Przed wojną. furmani - woJ:iwody, dostar·
ciele poszczegqlnych klubów winni mieć upo·
w:iżuienie do wzięcia udziału w zg_:omadzPniu. rzali mie~zknńcom miaRta wode z Kiebioskich
źródeł pod Tomaszowem:
•
MECZ TOMASZóW POMORZE
O właściwościach worly
NicbieRkich :Zródel
dobrze spraw~
\\' 11ajbliższym czasie ma przyjechać do To- zdawał ~obie r6wnil'Ż h~rdzo
maszowa reprezentacja Pomorza w teni•ie sto- ?'.arząd i\fi<'j'l'i w :l',odzi. który chce stąd wodę
łowym. Pomorze, po roz<'gni.niu meczu z :f,odz1ą, doprowailzić rurociągami.
zmierzy stę w '.Pomaszovde z reprezentacją. miaJeśli Lodzi opłara Rię Rprowadzać wodę kilka
sta.
d:ziesią.t kilometr.Iw to można by chyba opraco
wa~ pllj.n "k.analizowani11 Tomaszowa, wykorzf
III-OlE MmJSCE ZA.TĘ.LA DRUtYNA
stuJą.c włn~me wod~/ Z położonych
o 3 km oo
~KOŁY ZAWODOWEJ
mia•ta NiPhie~kil'h ~ródeł.
Oczvwiście koszta
W ostatnio przeprowadzonych na terenie mia ~ych rol;ót będą. kolosalne, jednak jeśli by się
sta. wielkich marszach jesiennych w których Je rozłozylo na ~zereg lat są one zupełnie realwzięło udział 1300 uczestników, w marszu na 3 ne. 'l'oma.szów j('~t mia•tf'm robotniezym i tvm
km. kobiet III-cie miejsce zaj~ła dniżyna 8zko hnrdzirj nicpokoj')cy je!'t jeiro stan ·Rnnitar~y.
ły Zawodowej, JY-te Z. Wł. RKS Lechia,
5-te Właśnie dlat!'g-o Rada PańRtwa udzieli miastu
Gimnazjum Przemysłowe i 6-te miejsce Szkota 20 mil. zł. nadzwyrzajnych subwencji na polep·
Przysp<>sobienia Przemysłowego.
szenie bytu świata pracy.
(B)
W Wydziale Zdrowia Zarządu :Miejskiego w
Tomaszowie, wisi mapka, przedstawiająca roz·
mie~zczenie w
mieście studzień z l):tó:ych wv·
da nie nadaje się do picia.

T 01Daszo'1Vie

ZZK KOLUSZKI - TOMASZOWIANKA 2:1 że zespół robotniczy z Tomaszowa
odzyskuje
Drugi mrcz Z)..fI' •romaszowiank:> 0 e·i~trios- swą. dawną formę po ostatnich
niepowodzcniach.
two khi'y A w tym sezonie spotkał się z ponowną porażką.,
nieda~·nego lidera mistrzo,•tw, WALNE ZEBRANIE PODOKRĘGU
TEN:\'lA
Tym razem ZMP 'I'omaszo\\'ianka pucgrała 1:2
STOŁOWEGO
31-go października o godz. 16.30 w lokalu
w Koluszkach, z ze~połem kolPjat·zy. „Tomaszo·
wianka'' nie ma sczczi;ścia do kolC'jarz;v, 3wój WłókieJtniczego Robotniczego 1\..'lubu Sporto,~e
go „Lechia'' w Tomaszowie Maz. odbttdzie slę
poprzedni mecz również przegrała z kolPjarza·
doroczne walne zgromadzenie podokręgu z na·
mi łódzkimi J :3.
ł
stępując:vm porządkiem dziennym: - Z':agajenie
- powołanie prezydium i przewodniczące~o. od
LECHIA - ZZK LóDź 1.0
czytanie protokułu z ostatniego zebrania, spraPiękny sukces odnio~ła w os~'tnim
meczu wozdanie ustępują.cych władz przewodniczą.cell mistrzostwo kl. A. druiyna piłkarska Wł. RK8 go i sekretarza, skarbnika, Komisji Rewizyjnej
- Lechia z TomaEzowa biją.c silnv zespół Z':ZK Wvdziału Gier i Dyscypliny oraz pozostalych
Łlid.i w stosunku ] :O. Wynik ten jest dużą niP członków zarządu.
spodzianką, ponie-waż ogólnie
przypuszczano,
Omnwiana będzie sprawa udzielenia absoluże ZZK Łódź będzie fawor~·tem tegoroczn~·ch torium uRtę;iuj~cem11 zarządowi, wręczenie namistrzostw kl. A. okręgu łódzkiegry i dowodzi, gród, oraz wybory
nowych władz Podokręgu
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TEATRł"
Państwowy
Dziś
błem".

Teatr Wojska Polskiego
w Lodzi, ul. Jaracza 27.
o godzinie 19.15 „Igraszki z dia-

Teatr Kamt>raJny Domu

iołnierr.a

uti
kl
~,~a~~~. .~= „Dynamo„ najpotężniejszy
'
k • k d •t'
d
PaństwoWY Teatr Powszechny
ul. U-go Lisiopada 21 - t~1. 150.3c
Dziś godzinie 19 ·15 „Nadzieja"
TEATR „SYRENA" Tramr.utta 1
Dziś O godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA"
Teatr Komedii Muzyczne.i „J~UTNIA"
Piotrkowska. 243
l9.15 ,,Piękna Helena"
aodzinie
'"'-'L
0
"
.&.r~
O"""ra konu·,......a w 3-ch aktach (5 odsło'""""' J. Offeńbacha. Udział bierze
,.,~
muzvka
nach)
60 osób Chór, balet, statyści, orkiestra.

Wychował już

1 re
zapaśników Kot

wielu relcor ziste

Dumbadze i Andrejewa, Seczenową i Kar~kułową, oraz
obie zawodniczki
które podczas pobytu lekkoatletów radziec kasa i Bielowa.
W ZSRR zawodnicy „Dynamo", jednego. z
kich w Polsce utanowiły nówe rekordy świata
największych towarzystw sportowych, mają. do
(Dumbadze w dyshu, Andrejewa w kuli)
n11.leżą. do klubu „Dynamo". Klub ten obcho- swej dyspozycji 113 stadionów, 67 domów kul·
dziesiątki ośrodków sportów
dził w tym roku 25-lecie istnienia i zrzesza obe tury fizycznej,
i łyżwi: '" ·skich.
narci·arskińh
=o"nych,
·
t ys1ą.ce
•
c
„ "
spor t owe ów.
cme
Za wybi·tne zasługi· w dziedzinie upo"l'szech-.
· 1.1
·
W t ym rok 11 zawo d mcy
" D ynamo " zaJ~
na. mistrzostwach lekkoatletycznych ZSRR 25 uienia sportu i krzewienia kultury fizyczneJ
pierwszyrh micj se i 15 drugieh. Wioślarze tego wśród ludności Związkµ Radzieckiego, „Dynaklubu zdobyli mistrzostwo Związku Radzieckie mo" zostało nagrodzone orderem Lenina.
*
go na rok bieżący. Strzelcy i kolarze „DynaMowe kadry sportowców radzieekieh wycho
mo" uzyskali w tym roku szereg wyników, prze
n wują. specjalne szkoły sportowe dla młowyż~zająrych oficjalne rekordy światowe.
Z po~ród czołowych sportowców zrzeszonych dzieży. Szkół takich jest w Związku Radziecw „Dymano" wymienić należy łyżwiarską mi- kim 510, a uczęszcza do nich 19 tys. chłopstrzynię świata Marię Issakową, lekkoatletycz- ców i dziewcząt. Szkoły znajdują. się przy odnych piistrzów Europy Dumbadze, Sewriukową., działach Komitetów do Spraw Kulwry Fizycz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - -

o

Teatr nOSA" Zachodnia 43, tel. 140-09
Codziennie o 19.30, W niedziele i święta
O 16 i 19.30 komedia. muzyczna R. Stolza
pt. „Pepina".
CYRK Nr 2, Pl. Niepodległości
Nowy atrakcyjny program w dni powszednie godz. 19.30, sobota godz. 15.30
19.30. ru"edziela "'Odz. 12.00, 15.30 i 19.30:

*

"'

I

*

'' lOZPN -u.I
•
p•1erwsze zwyc•astwo

WIECZóR PIOSENKI I HUMORU
w sobotę 30 bm. o godzinie 20 wystąpią
l'f
JJ
W sali Filharmonii jedYnY raz najpopula:r:-1
•
.
niejszy piosenkarz Mieczysław Fogg i naJ„Boruta" Jednak sprawę prowadzić będzie <fałej ...
wybitnie:i<:zy autor humorys~ycznych felie.-:
w związku z ukończeniem dochodzenia przez cznie kwestionuje.
tonów Wiech. Bilety w ka.sa.e Filharmonn
Jak się dowiadujemy ze fródeł nieoficjalnych
ŁOZPN w sprawie zajść na 'boisku podczas me
od 10 - 13.

I

Boruta i wydanym w tej sprawie
nad dalszymi krokami Boruty obradować będzie dzisiaj posiedzenie zarządu.
Jak się dowiadujemy, w toku dochodzenia
nie zostali przesłuchani najważniejsi świadko. k u, a w yro k z os t ał wydany
• zaJ'ś'c na b 01s
wie
wyłącznie niemal na podstawie zeznań sędziewiarogodność Boruta katcgorygo, których
czu TUR -

IKINA
:ADRIA ..__ Podrzutek"
·edz 14
••8 20
•
w DJ
•dla
'
g odz. 16 ' 1 lonv
młndzieżv
film dozwo
.
.. „
proTgram na Ndwa dni 27 -Tu28k
r menu
YK - „ arzec2l0na z
30
14
2
'
BAJKA - „Wyspa skarbów"
godz. 18, 20, w niedz. 16
film "l0zwolo.,,v dh•. ml"rl"iezv
GDYNIA - „Program aktualności kraj.
i zagran. Nr 35"
2'0dz. 11, 12, 1:~. Hi. 17, 18. 19. 20. 21.
HEL (dla młodzieży) - „Podrzutek"
godz. 16.30, 18.30. 20.'.-l'l, w ~;~dz. 14.30
program na dwa dni 27 - 28
POLONIA _ „As wywiadu"
godz. 1'7, 19, 21, w n.iedz. 15
film d•JZNolony dla młodzieżv
program na dwa dni 27 _ 28
PRZEDWIOSNIE - „Klatka słowicza"
· dz . 16
I?od z. 18, 20 , w nie
film dozwolony dla młodzieży
ROBOTNIK - „Prreczucie"
l?Odz. 16.30. 18 RO . 20 30 w 11iedz. 14.30.
film dozwolonv dla młodzieźv
REKORD - „Ulica złoczyńców"
godz. 18.30, 20.30, w n.icdz. 16,30
film niedozwolony dla młodzieży
MUZA - „Tajemnica wywiadu"
godz. lJl, 20 w niedz. 16
film niedozwolony dla młodziP7,y
ROMA - „Kurhan Małachowski"
podz. 18 i 20. w niąd?:. 16
film dozwolonv dla iałodzieży
STYLOWY - ,:ostatnJ' mohikanin"
godz. 16.30. 18.30. 20.30, w niedz. 14.30.
film dozwolonv dla ml0dzfoźv
SVV1T - „V1dzie bez skrzvdeł"
godz. 18, 20. w niedz. 16
film dO?:Wrlmw nlf1 Tl"l~~~~".ŻV
TI:;CZA - ,.1.go maja l 948 roku w Moskwie", „Białornś w ta1'i.cu i pieśni"
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15

BAŁ
łf~·d~!:2io!~·33ia ~f~az~;,edz:

I

I, wyrokiem

I

IWRZOD
f

sprawa wiceprezesa ŁOZPN ob. Zatkego IW·
zostającego pod zarzutem spowo6owania swoim
zachowaniem awantur 11a boisku ma być rozpatrywana przez ŁOZPN. bsobno. Ciekawe czy i w
f ..
.k
łó k k
.
.
1
teJ sprawie nag
. .·omum atu o icJa nego
,
. we
ŁOZPN-u będzie rowmez tak wielkimi czcionkami krzyczał o zwyci~~twie.

ZSRR
•Alit

..

SWlA a
ośrodkach sporto~h. W

or zis ow

GruZJl
nej oraz przy
znajduje się 48 szkół sportow_yrb dla. młodzle·
ży, na Ukrainie 46, .a,"'. s~meJ Mosk~i~ 41. Je
dna z !YC~ szkół nuesci się_ na st11;d1ome „:M:ło
dych p1omcró".1'", w Moskwie, ~dz1e. 50 lat ~~
mu ~o'v~tał p~erwszy klub narc1~~s:i "'. RosJ.i •
U_czmo_wie. ma.Ją._ t_am do dyspozyCJI ~ boiska.
k 1pił
tyczne, tor h o arki. nozneJ, biezme_. l_ekk?atle.
.
ki, prz~zą.dy d~ ~wiczen ~1m~astycznyc ora.z
boiska siatkówki i ko~zykowki. Ponadto V: z1mie korzystają. z obiektńw do saneezkowamit · i
narei1ustwa. Do szkoły tej uezęszeza 1.420 chłop
~ów i. d~iew:cząt! przy cz;vn:i uczn.io.~wie ~ykazu
Ją. 1'.aJwięceJ zarnteresowama piłką. nozną. t.
.
narciarstwem.
"'Y'f. 510 szkołac~ sportowych :- t;enuJą ~łodz1c7: w 29 gałęz1:;c1~ ~por.tu naJl.ep':' zawodnicy
radzieccy, rekordz1śc1 i m1~trzowie ZSRR, a czę
sto także Europy i świata..
sportowych otrzymuje
W
ogólne, na które
się ni!l mniejszy nacisk, niż na postępy w spor
cie.

młodzie~

szkołach

kładzie

również wykształcenie

*

*

*

Na terenie Związku Radzieckiego odbywajł
się obecnie jesienne masowe biegi na prze
łaj. Biegi te rozgrywane są corocznie po zal;rn:6
Cl':eniu sezonu lekkoatletycznego.
danych najwięk·
Według dotychezasowych
sze sukcesy w biegach odnoszą. sportowcy zrzeszeni w Zwią,zkach Zawodowy. eh oraz w Komsomole. Większość zawodnik6w przebiegła dy·
stans 1.000 m w cza!lie nicprzC'hacz11.jącym 3
min., podczas gdy wyniki wi<;kszości zawodni-

::ii ~~~gu~~u~: ~y:a;:a~~l ;;ę
0

k~:a:,!:

ad czqn1 qlowili

!iiię

PĘKI,

ww
rencji kobiecej przebiegły zawodniczki na ogół
Wśr6d zawodnitrzeba ,. ednah U§UftąĆ ropę tv czasie ok. półtorej wminuty.
biegach wyłowiono kil·
ków uczeRtniczą.eych
Z pewno§cią wielu zwolenników boksu cie- nością. Wszelkie nasze poczynania staramy się ka nowych talentów.
Finałowy bieg na 5000 m w Moskwie wygrał
kawych jest, jakie echo wywołała sprawa. wy , opie;ać przede wszystkim na. wydanych uprze
cofania. się ŁKS-u z mistrzostw drużynowych dnio zarządzeniach prowadzfcych do jednego .Tewsiejew w czaRie 15:49 min. Zwyr.ięzczynią
w Łódzkim Okręgowym Związku Bokserskim. l zasadniczego celu - utrzymania jak .najzdro-. biegu na 500 m w Mińsku została Czernienko,
Na. ten temat rozmawiamy z prezesem LOZB p. szej atmosfery w boksie łódzltim. Nasze.,.władze która przebiegła ten dystans w J :2!l min. Rieg
'\nadrzędne mają w każdej chwili możnos-ć zapoz na 1000 m w Kijflwie przynió sł zw;vcii:-stwo mło
Stępieniem.
dej zawodoirzce Loba w czasie R:23,8 min.
- Stoimy - oświadczył nam prezes ŁOZB nąć się z całą. sprawą z naszych akt.
- na. straży nie tylko regulaminów 1 statutobw, 1' - Nie chcemy z nikim w tej sprawie pole- I Finałowe biegi odbędą. się poił koniec pnfnajlepa.le również na. straży wy~anych _przez si_e ie mizować - kończy nasz rozmówca.. Stać bpie clziernika w Simferopolu z udziRfotn
·-\szych. „prz:łajowców'' radzirckicb. zawody . t.e
.
za.rządze:ó.. Zarząd ŁOZB nie cofnie s1ę nigdy
przed pociągnięciami, które uważa. za. słuszne, I my jednak twardo na tym stanowisku, aby pi wyłonią m1Rtrzów ZSRR w biegach na prz!'łaj
za rok 1948.
jak również nie cofnie się przed odpowiedział ! wo wypił ten, kto je nawarzył i to do dna„.

,

nasi

działacze pi-łk.arscy...

Polskiego Związku Piłki Nożnej zawniosek Wydziału Gier i Dysc~·pliny o
ukaranie reprezentacyjnych piłkarzy: Wiśniew
skiego z „Polonii" (Warszawa) i Jandudy z
AKS-u półroczną. dyskwalifikacją. za niesporto·
we zachowanie się przynoszące ujmę sportowi
polskiemu po meczu Polska. - Finlandia.
Dyskwalifikacja obejmuje okres od nia 19
października. 19±8 r. do dnia 18 kwi nia 1949
roku.
Zarząd
twierdził

ska B - Węgry B w Polsce oraz reprezentacje juniorów Węgier i Polski na Węgrzech.
międzypaństwo·
Odnośnie dabzych spotkań
wyc:h w roku przyszł.vm Zarząd PZPN prowa·
dzi pertraktacje z zainteresowanymi Związka
mi PN.

odbędzie się dnia 31 paf.dziernika w Bratysła
wie. Zarząd PZPN wyznaczył na ten mecz a~·
d•dego Michalika z Krakowa. W wypanku nie·
możności wyjitzdu sędziego Michalika dełegomr
ny będzie mjr. Sznajder.

Dnia 30 bm. wyjeżdża do Krakowa delegacja
PZPN rozpatrzył wyniki rozpisanego PZPN-u w składzie wicepreze" Kmg, sekrntarz
w ubiegłym miesiącu referendum odnośn.i.e ka- hon. Kalinowski i skarbnik Kotkowski w celu
rencji. Wobec tego, że wniosek o zniesieniu ka omówienia spraw związanych z organizacją. sta
rencji przeszedł więk~zością. - 232 głosów, przy łego oś,todka piłkarskiego PZPN-u na Kowańcu
zatwierdził terminy następu- 19 przęciw i 46 wstrzymnjąc,Ych się, dotychcza pod Krakowem.
Zarząd PZP
jących mięC!zypaństwo"'-ych rewanżowych spot· sowe przepisy o . karencji uchylone
zostały z
kań piłkarskich w roku przyszłym:
dniem 15 grudnia br.
8 maja. Rumunia - Polska. - w Bukareszcie
Rumunii postanowiono
(drugą. reprezentację
Nożnej nade·
Czechosłowacki Zwią.zek PiHd
film dozwolnnv dl>1 'TiłnrinPŻY
zaprosić na ten sam dzień do Polski).
W marszach jesienny~h na terenie woj. łódz
słał zaproszenie dla jednego z sędziów polskich
TATRY - „Kwiat Miłości"
19 czerwca - Polska - Dania w Polsee.
na prowadzenie międzypaństwowego spotkania kiego zasługuje na szc1.ególoe wyróżnienie za
/?Odz. 17, 19, 21, w nif~dz. 15
10 1ipca. Węgry - Polska w Budapeszcie, Pol piłkarskiego Czechosłowacja Austria, które postawę i 100 proc. udział w marszu brygada
film dozwolnnv dla młodzieżv
1
pracy wiejskich hufców SP w Olechowie koło
„NarzP.Czona z Turkmenii"
WISŁA Widzewa.
godz. 17, 19. 21, w niedz. 15
film dla mJodziP7.v dozwolQnv
~ marszu wzięło udział 180 junaków w 20
WLóKNJ AR7r-.. Przvgod:i ni.i wakacjach"
druzynach. Wszyscy junacy zdobyli minima, &
zapozna·
radzieccy
fachowcy
ponadto
a
sk,ich,
Zaz
radzieckich
lekkoatletów
powrocie
Po
ponadto wykazali się znakomitą. formą., o czym.
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
brza do Warszawy odbędą. się w A WF na Bie- ją. zebranych z metodami treningu lekkoatle- mogą świadczyć osiągnięte czasy na 10 km w
film d0zwolonv dla rnłod;r,ieżv
radzieckich.
tów
kon
dwie
bm.)
30
i
29
lanach (prawdopodobnie
granicach 62-65 minuta
WOLNO~C - ,.As wywiadu" .
Polski Zwią.zeł:: Lekkoatletyczny organizuje
ferencje z udziałem trenerów i fachowców ra.·
l?Odz. 16. 18. 20. w niedz. 14
dzieckich i polskich oraz przt•dstaw1cieli PZLA w ·czasie od 24-27 listopada kurs unifikacyjny
film dozwolo11v dl:i mlndzif'7·J
i A WF. Na kouferencjach zostaną. omówione dla sędziów. Wezmą. w nim udział najlepsi sę·
Pro!!'ram na dwa dni 27 - 28
braki techniczne zauważone u zawodników poi I dziowie, po 2 z każdego Okręgu.
Zarz~.d

Brawo Olechów!

~~~~~~~~~~-

Na dobry

pomysł

wpadli lekkoatleci

W tym

ZACHĘTA

- „Decyzja prof. Mila.sa"
godz. 18.30. 20.30. w niPrh 16.30
film dozwolonv dla mlodzietv
Kino

„TĘCZA"

' 1-ITO MAJA 1948 R. W
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Pod skrzydłami Anglosasów...

popularyzujmy łyżwiarstwo

~

Wyrok wsprawie Cogla, Maciejewskiego i Eckersdorfa

zapacll
W Wojskowym Sądzi,e Rcjonow,in
wczoraj wyrok w sprawie Leona Cogla, Bolesława Maciejewskieg!' i Alfreda Eckersdorfa.
Sąd uznał Cogla winnym tego, iż będąc na
stanowisku dyrektora przędzalni PZPB Nr 2,
MO~KWIEn
przekroczył swe kompetencje przez bezprawne
"'
U
5
"
zakwalifikowanie jako złomu części mMzyn, na
w naturalnych kolorach.
dających się jeszcze do użytku. Wprawdzie czę
Iści figurowały w k~!ędze ii~ventaryzacyjnej jaDodatek:
er;
wybitny
ko wycofane z użycia, ale Cogiel ;:°l ,,BIAŁORUS W TA:S-CU I PIESNI"
fachowiec wiedział, iż w żadnym w/padku nie
mogą. one stanowić jedynie nieużytecznego żelastwa.
Biorąc jednak pod uwagę zasług-i Cogla, któPopularny przed wojną piłkarz śląski Wi- ry swoim wysiłkiem właśnie z ni1mż .vtecznych
limowski, który podczas okupaeji przyjął zdałoby się, części maszyn zdołał -qruchomi.~ po
„Volkslistę" i dopuścił się zdrady państwowej wojnie dwie przędzalnie dla Państwowego Prze
znajduje się obecnie w Berlinie i gra w piłkę mysłu Włdkienniczego, Sąd uznał ten fakt jako
nożną.
okoliczność łagodzącą i skazał go na n·ajniższy
reprezentacji wymiar kary na 3 lata więzienia, zasądzając
Ostatnio Wilimowski grał w
rcprezentac,ii Monachium jednocześnie konfiskatę mienia.
Berlina przeciwko
skazani zostali
Eckersdorf i Maciejewski
i był najlepszym graczem na bo1s1rn. Pod skrzy
dłami Anglosasów dohrzt\ 'iie dUeie naie'orszym po 6 ht wi~zienia każdy or~ na.
konfiskatę
mienia.,
1zum0winom,

DZ!a PREMIERA!
Fi1m produkcji radzfockiej

sezonie

W nadchodzącym sezonie sportów zimowych
zakrojona akcja
prowadzona będzie szeroko
popuia:yzacji łyżwiarstwa wśród młodzieży pra

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że Ekers· CU,JąCeJ.
wykształeenlu
· wyższym
człowiek o
dorf Związkowa Racla Kultury Fizycznej zalfupił&
i radca prawny instytucji państwowych, musiał większą ilość łyżew które rozdzielone będą. mię
z
zdawać so)ie sprawę, iż czyn jego kolidował
dzy Związki Zawodowe.
prawem. Nie ulegało bowiem dla niego najmniej
W miesiącach zimowych prowadzona ma by.S
szej wątpliwości, że zaakceptowanie wypłace
nia przez Maciejewskiego Coglowi 50.000 zto· w całym kraju systematyczna nauka jazdy na
przekupstwo urzędnika pań łyżwach.
tych, stanowiło
lltwowego. Ponadto Sąd uznał, że Eckersdorf,
celem uruchomienia swojej przędzalni, wciąg·
nął Cogla w calą aferę i zdawał sobie sprawę,
że tym spos~bem umniejsza państwowy park ma
szynowy.
KATOWICE (obsł. wł.) - Tegoroczny mistrz
Również i w czynie 1\faeiejewskiego Sąd nie
zdołał doszukać się okoliczności łRgodzącyeh. Polski w maratonie Osiński zawiadomł PZLA
Obciąża go fakt, że przekupił Cogla, że zdawał że zamierza zaatakować rekord Polski w bie·
sobie sprawę, iż wyprowadzenie części ma~zyn
przyczynia się do straty dla Państwowego Prz.i gu na 30 km na zapodach w . Zabrzu dnia 27'
Maciejew bm.
mysłu Włókienniczego. Poza tym ski, jako wybitny fachowiec, wolał teJl prze-\ Z Osińskim pobiegnie znany długodystanso
na
mysł opuścić celem wzbogacenia się w spółce w wiec radziecki Wanin, który zgodził się
start chcąc umożliwić Polakowi osiągnięcie jak
prywatnym przedsiębiorstwie.
D-030365 najlepszego_ czasu

Przy pomocy Wanina
Osiński zaatekuje rekord Polski

I

