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.PIS„.MO POLSKI EJ PARTII ROBOT NICZEJ
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ROK IV

Nasze jest

zwycięstwo

Sesję jesienną Sejmu Ustawodawczego októre
orędziem,
tworzył Prezydent Bierut

podsumowało

wyniki pracy naszego narodu
za okres lat ostatnich i nakreśliło zadania.
jakie stają obecnie przed nami.
Jak wypadł bilans naszej pracy? Możemy
być z niego dumni.
W ruchu robotniczym <lokonał się przełom
Zamiast rozbicia, jakie <'echowało ruch robotniczy w Polsce przedwrześniowej, rozbi„
cia, które było skutkiem rozbijackiej działalności w klasie robotniczej r~ych agentur burżuazji, a przede wszystliim prawicy
PPS, osiągnęliśmy całkowite zjednoczenie po
lityczne ruchu robotniczego. Uwieńczeniem
tego zjednoczenia będzie bliskie już połącze
nie PPR i PPS na gruncie zasad leninizmu.
Jedność klasy robotniczej zwiększa wybitnie rolę i znaczenie całego ludu pracującego
w życiu państwowym i społecznym kraju,
wzmacnia siły całego narodu i znaczenie
Polski w świecie.
żywym tego świadectwem jest nowa, potężna fala współzawodnictwa pracy ogarniająca klasę robotniczą, w odpowiedzi na we·
zwanie górników kopalni Zabrze-Wschód do
godnego uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego.
Setki tysięcy ton węrla, miliony metrów
tkanin bawełnianych, wełnianych, jedwabnych, setki wagonów, parowozów, obrabiarek, tysiące ton cukru i innych artykułów,
które robotnicy Sląska, Łodzi, Warszawy, Zagłębia Dąbrowskiego, Wrocławia, Pabianic i
innych miast Polski, zobowiązują się dać ponad plan - świadczy o tych ogromnych siłach twórczych klasy robotniczej, które ivyzwoliło zjednoczenie ruchu robotniczego. Sido Polski
ły te przyśpieszają nasz pochód
sprawiedliwej, bogatej, hojniejszej dla swoich dzieci, do Polski Socjalistycznej.
\Vyniki gospodarcze pierwszych 10 miesię
cy drugiego roku Planu Odbudowy pozwalają nam już dziś przewidywać. że plan będzie
wrkonany z poważną nadwyżką.
W porównaniu z 1947 r. produkcja naszego
przemysłu wzrośnie o 25 do 30 procent. Je:ot
to tempo nie spotykane na całym świecie.
Pozostawiliśmy już poza sobą przedwojenny
poziom produkcji i śmiało króczymy naprzód
ku przekształceniu Polski z kraju rolniczoprzemysłowego, z kraju przyslowiowej biedy,
ku Polsce przemysłowo-rolniczej - ku Polsce dostatku.
polskiego rolnictwa,
Poważne są sukcesy
które szybko leczy rany zadane mu przez
wojnę i okupanta i już dziś w zakresie zbóż
chlebowych zabezpiecza naszą samowystarczalność.

Powoli, ale systematycznie ulega poprawie
sytuacja materialna klasy robotniczej. Znikła
zmora bezrobocia, która w Polsce przedwrześniowej była jedną z najstraszniejszych
plag robotnika. ·
wytyczne Planu
Już są w opraoowaniu
6-cio letniego, które przyniosą podwojenie
produkcji przemysłowej i które w porównaniu z okresem przedwojennym podwoją ilość
dóbr materialnych i kulturalnych, z których
korzystać będzie człowiek pracy,
Bo - jak słusznie podkreślił -to Prezydent
Bierut
„główną, najwyższą troską całego obozu
demokratycznego i wszystkich organów
państwa ludowego musi być nieustanna
troska o wydźwignięcie wielomilionowych mas ludu pracującego miast i wsi
na. wYŻSzy ppziom życia gospodarczego
i kulturalnego. Jest to nasze podstawowe
na dziś i jutro zadanie".
Naszej twórczej pracy nad odbudową i prze
wrogie
usiłują przeszkodzić
budową kraju
demokracji ludowej czynniki zewnętrzne.
Co to za czynniki?
Nazwał je po imieniu generalissimus Stalin
w wYwiadzie udzielonym korespondentowi
gazety „Prawda", opublikowanym we wczorajszym numerze „Głosu". Są to imperialistyczne J1:oła rządzące _obecnie w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Koła te
podżegają do wojny, mącą stosunki międzynarodowe. bo w mętnej wodzie najlepie,j jest
lm obrabiać swe ciemne interesy. Na sianiu
niepokllju fabrykanci broni zarabiają przecież miliardy.
Ale rachuby podżegaczy wojennych są
na
płonne.
Nie
bacząc

całą

swoją

wojowniczość
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RobotniCj całei Polski
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wzmożoną pracą uczczą
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WROCŁAW

.cała załoga „Pafawagu" spon
taniczną owacją zaakceptowała przedstawio·
ny przez radę za1da.dową projekt uczczenia
Zjednoczenia Partii Robotniczych wzmożoną
produkcją.

przedstawiciele poszczegól!Ilych oddziałów
fabryki, w imieniu reprezentowanych przez
siebie r<Jbotników, zobowiązali się zwiększyć
dla uczczenia Kongresu
wydajność pracy
Zjedrnoczeniowego, jak również <postanowili
plan roczny
dać 9 procent pr0dukcji ponad
do dnia otwarcia Kongresu Zjednoczeni·:>wego,

spontaniczne?;;a~;':estacji

w dniu 28
Na
bm. załoga największej w Polsce huty „Po·
kój" w N0wyrii Bytomiu postanowiła wzmo
żoną pracą nad wykonaniem rocznego planu
produ)ccji do dnia 22 listo.pada rb. powitać
zbliiający się historyczny moment zjednocze
nia polskiej klasy robotnicze.ł.
W wyniku poprzednich zebrań poszczegól·
nych działów wpłynęło do prezydium wiecu
18 rezolucji, dotyczących zobowiazań nroduk
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Postanawiamy uczcić Kongres Zjednocz'>nej
Partii Klasy Robotni,czej ofiarowaniem na·
szej Ludowej Ojczyźnie dodatkowych 20 tys.
ton az'Jtniaku i 4 tys. ton saletrzaku ponad
plan roczny_ postanawiamy wykonać roczny
pła.n produkcji ~otniaku do dnia 10 Jistopa
da. br. a produkcJd saletrzaku do dnria 1 grud
nia br. Na dzień 0twarcia kon~resu wykoń
czymy ponadto 32 nowe mieszkania dla ro·
botnikórw i uruchomimy nowy 11urbozes.pół
o mocy 20 tys. kw.

odpowiadajq

na apel górników kopalni Za.brze-Wschód

Dnia 27 bm .

'

zjednoczenie polskiej klasy robotniczej

kopalń

WARSZAWA (PAP) - Na apel górników
z kopalni „Zabrze-Wschód", by nowymi
sukcesami produkcyjnymi uczcić wielkie
.
polskleg0 ruchu robońniczego
śwftęto
K"ngres ZjednO-OZeniowY partm Robotmozych - odpowiadają robotnicy mkładów
pracy, 1"07Sianych po całym kiraJu.

~
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załoga walcowni „Wlewków"
z0bowiązała się wykonać w listopadzie 34.000

cyjnych. M. in.

ton. Zadanie to .pobije wszysłlkie dotychcza·
sowe osiągnięcia i równa się prawie dwukirot
nej produkcji przedwojeD1Dej.

CHORZÓW
My, załoga Państw<Jwej Fabryki Związków
Az0towych w Chorzowie zebraliśmy się w
dniu dzisiejszym, by od.powiedzieć na wezwa
nie górników kopalrni „Zabrze-Wschód",
która dla uczczenia zjednoczenia klasy robot
niczej postanowiła przedterminowo wykonać
r'>CZily plan produkcjj_ Nasza załoga również
może poszczycić się powaimymi osiągnięcia·
mi, mamy 2.645 uozestnik6w wspóbzaw-Odni·
ctwa, tj. 70 proc. z.ałogi. Wykonaliśmy do
dnia dz'siejszego w 95 proc. r"Jczny plan
produkcji. Dajemy coraz więcej nawozów
rolm..ikowi polskiemu.

DĄBROWA GÓRNICZA
W dniu 28 bm. odbył<J się w kopalni „Gen.
Zawadzki" w Dąbrowie Górniczej zgromadze
nie całej z.ałogi.
Załoga kopalni uchwaliła rezolucję, w któ
•rej na cześć K'Jngresu Zjednoczen;owego
Partii Robotniczych deklaruje wykonać plan
w dniu 25.11. br, oraz dać w rb. 125 tys, .ton
węgla ponad plilJll produkcyjny. Ponadto dy
rekcja kopalni zob'Jwiązala się przeprowadzić
remont domów robotniczych oraz zorganizować żłobek dla dzieci rob'Jtnic, pracu'jących
w kopalru.

I

NICIARNIA LÓDZKA

odp.OWiada Da apel górników

W swym zobowiązaniu I-majowym załoga
„szesnastki" obiecała wykonać roczny plan
produkcji do dnia 1 listopada br. Obietnica
ta została nietylko dotrzymana, lecz i przekroczona. Roczny plan produkcji wykonany
został w czwartek, 28 bm. o godzinie 14-ej.
Osiągnięte zwycięstwo nie spowodowało tu
jednak przysłowiowego zawrotu głowy. Niciarnia nie zamierza wcale zwalniać tempa.

Przeciwnie. Właśnie wczoraj, 29 bm. t. zn. w
24 godziny po odniesionym zwycięstwie „kobiece państwo" zebrało się prawie w komplecie, by zająć stanowisko wobec apelu g6rników i geyerowcq_w.
nabitej dosłownie do
W sali stołówk
ostatniego skrawka podłogi powzięta została
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
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Pokój -- podstawowym celem polityki ZSRR
Wypowiedź Generalissimusa Stalina wywołała olbrzymie wrażenie w państwach .zachodnich

PARYZ (PAP) - Opinia Genera.Iissimusa
Stalina o problemie berlińskim zajęła ~owe miejsce w całej prasie światowej i jest
zainteresowa.niia
ogromnego
pn:edmiotem
powszechnego.
Rzec-mik Foreign Office, a wraz z nim
większość pism brytyjsk·i ch, usiłują osłabić
wrażenie. jakie wywołały słowa Stalina o
świadomej działal!Ilości zach0dnich kół kie·
rowniczych, zmierzających do rozpętania no
wej wojny, i o nieuchronnym fiasku, który
czeka podżegaczy woj;ennych.

,,Monde", „France Soirr", ;;France Tire:rr"
W zachodnich kołach rządowych nie U!kry
wa się zamieszrunia wywołanego oświadcze· wyrażają życzenie, aby Bra.m.u glia podjął na
niem Generalissimusa Stałina; który jasno nowo próby pojednawcze,
wskazał, kto ponos.i oclJ>owiedrllialność za BY
„Monde" ;pra~e bronić francuskich kół
tuację w Berlinie.
„Combat" stwierdza: Genera1'iS5imus Stalin nądowych, stWierdzając: ,,nie wiemy, jakimi
pobudkamii kierowali się Amerykanie i AnF;lli
zamanifestował wobec całego świata, że pokój cy, odrzucając rozwiązanie problemu betliń
jest pod~awowym celem p01itykli radziec· skiego".
Rzymska „Unita" podkreśla że mocarstwa
klej.
„Liberation" potwierdza całkowicie fakty, 7Jachod1rtie dwukrotnie pog~ałoiły porozumieriie, zawarte w sprawie Berlina.
przytoczone w wywiadzie Stalina.

Zacięte wall<i o kopalnie francuskie
W ojs~o i policja Mocha napo:tykajq .na

zacię:ty

(PAP.). Sytuacja strajkowa w po- palni Notre Dame i Gayant w Waziers nie
szczególnych zagłębiach przedstawia się na- zostały okupowane z powodu oporu strajkujących popartych przez ludność okoliczną.
stępująco:
Zagłębie Loary:
Zagłębie północne:
Siły policji i wojska w liczbie 7 tysięcy po
Oddziały policji i wojska w dalszym ciągu
okręgu
prowadzą swoją akcję zmierzającą· do oku- zaciekłej walce zajęły kopalnie w
Saint Etienne.
powania kopalń okręgu Dc•uai.
Mer miasta Firminy został odwołany prz«"Z
W zagłębiu północnym ua 125 kopalń, 100
znajduje się w rękach górników. Szyby !'o- prefekta za wystosowanie publicznego proPARYŻ

W•rasta
..-.
podaż na rynku

•

mięsnym

opór górników

testu

w

związku

gwardię ruchomą

z zamordowaniem przez
górnika Barbier.

Departament Gard:
W . departamencie Gard zakończył się 24godzmny powszechny strajk protestacyjny
który objął wszystkich robotników bez wy:

jątku.

W związku z zajściami w Rochebelle w
Avignonie odbył się wiec protestacyjny przeciw aresztowaniu górników w Ales .

•

•

*
spraw weWedług danych ministerstwa
Wysoka opłacalność hodowli trzody chle'wWARSZAWA (PAP). - W · październiku
aresztowała 626 górników
policja
wnętrznych
obserwuje się systematyczny wzrost podaży nej, wynikająca z korzystnego dla producen- od chwili wybuchu strajku.
ceny żywca do ceny zboża zwierząt rzeźnych, sięgający 20 proc. w po- ta stosunku
Według oficjalnych danych koleje francurównaniu z wrześniem br. Szczególnie szyb- powoduje ogromny popyt na prosięta, które
ki przyrost podaży notuje się obecnie w wo- z łatwością znajdują nabywców. Hodowcy skie mają zapas węgla jedynie na 21 dni, elejewództwach: lubelskim, warszawskim, łód:z korzystają obecnie z obniżonej niedawno o ktrownie na 25 dni, a gazownie na 30 dni.
ceny
_..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
18_proc.
_ _otrąb.
___
kim
___________________
_ _ i_rzeszowskim.

I

demokracji ludowej
rządy największych nawet mocarstw impe- dawno w Izbie Gmin, że nie ma takiej siły. kim i innymi krajami
ria.listycznycb nie są w stanie popchnąć swych która mogłaby zmusić angielską klasę robot- pogłębia.jący się z dniem każdym, stano~i
narodów do wojny. Wystarczy przytoczyć licz niczą do wzięcia udziału w wojnie przeciw rękojmię po~oju dla nas.
Ideały, które nam przyświecają, ideały pone przykrości, jakie spotl•ały ministrów Par- ZSRR i krajom demokracji ludowej.
Siły pokoju są tak potężne, że podżegacze koju, postępu, sprawiedliwości społecznej i
tii Pracy i przywódców partii konserwatywnej w czasie przeprowadzanych przez nich wojenni nie są w stanie przeciwstawić się braterstwa wszystkich łudzi pracy są słuszzgromadzeń, na których usiłowali werbować woli narodów do utrzymania i utrwalenia ne. Prawda, słuszność jest po naszej stronie.
ochotników do wojska. Smierdzące jajka, pokoju. Bo w walce o pokój gotowi są stanąć Po naszej stronie jest większość ludzkości.
I to daje nam siłę i spokój i wiarę w zwyl zgniłe pomidory należały jeszcze do naj- . wszyscy ludzie pracy, wszyscy ludzie postę..i~tmi., cięstwo. Bo, jak móTI<ił Prezydent Bierut
!żejszych „argumen~~"· jakimi często~:ali pu, ~szy~cy, k?mu 'Y?jna .jest ni~n:iw
PRZYSZLOSC 1 ZVi?CIĘSTWO JEST 1
1ch słuchacze. !3· munster Eden uszedł z _zY: a takich Jest ~v1ększos~. '!a c_ałym swie.c1e.
Opok~, o ~torą r.ozb1JaJą ~ię wszy.stk1e pła- "
ciem przed gmewem ze~ra.nycb ~y~ko dz1ęk1
odsieczy znacznych oddz1ałow pohcJi.
1ny podzegaczy WOJennych Jest Związek Ra-1 MO.ZE BYĆ TYLKO PO NASZEJ STROJeden s posłów Partii Pracy wYznał nie- dzieckL Sojusz Polski ze Związkiem Radziec- NIE".

-i

Wojska Izraela

zdobyły

Hebron

PA~YŻ (PAP.). Z kwatery głównej obserwatorow ONZ w Haifie donoszą, że na środ
kowym froncie w Palestynie wybuchły w
czwartek gwałtowne walki. Potyczki odbyły
się m. in. w rejonie Kussia i w okolicy Dże
~in, 80 km na południowy - wschód od Haify.
J~k dono•!. li<'braj~kt
!EL_ AVIV PAP. d z!cnnik „Dav ar J eruszalam1" wojska żydow
skie zdob~ły He~ron. Gazeta ta podaje, że wojB
ka arabskie znaJdujące się w t.Ylll mieście R04
~
dab' aa woiskom IzraeJjL..

•
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Niciarnia wy kona Ia p Ian roczny•I
a

· cześć

ZP

nA~
aI
I ek„ k ., calo oPZPB
Nr 16

dac' '·eszcze w ty m

K o n gres u

(Dalszy ciąg ze str. 1-ej)
jednomyślnie uchwała, by na cześć mającego
wkrótce nastąpić zjednoczenia obu partii roboiniceycb wyprodukować 14,7 mil. szpulek
uici ponad plan.
0 znaczeniu tej wielkiej chwili jednoiJ:i nie
trzeba było robotnic z Niciarni wiele przekonywać. Zarówno partyjni, jak i bezpartyjni
pracownicy pamiętają tu dobrze smutne czasy, gdy klasa robotnicza była rozbita, rozu~
mieją jak wielką sifę daje jedność. Wypowiedzieli to krótko i węzłowato przodownicy
pracy tow. tow. Julia Gurczak, Maria Napora
i Bronisław Kotkowski, podejmując wezwanie górników śląskich, wypowiedzieli to sekretarze Komitetów Fabrycznych PPR i PPS
t. t. Anusik i Kosior oraz przewodniczący
Rady Zakładowej tow. Kotarski. w imiepiu
majstrów tow. Aleksander comporek przyrzekł dopilnować maszyn i zrobić ·wszystko,
by załodze ułatwić urzeczywistnienie powzię
tej uchwały.

odbyła się

•

i~nów
zobowiązuje Sl·ę

W kilku wierszach
(-)W Warszawie
uroczysta akademia - poświęcona uczczeniu drugiej
rocznicy utworzenia armii gen. Markosa.

.a

o u z

(-)

•

*

•

(-)w Landsberg w dniu wczorajszym powieszona 9 hitlerowskich zbrodniarzy .wojen-

ga .

zie n o.~ z~ . i o~ ego

zujemy się do dnia Kongresu wykonać ponad
plan 8.~00 . 000 szpulek 200 mtr., a do końca
1948 r. 14.700.000 szpulek 200 mtr. ponasJ. plan.
Wzywamy włókniarzy, kolejarzy, metaJowców, spożywców, odzieżowców, rolników,
wszystkich ludzi pracy w Polsce do u.czczenia
Kongresu Zjednoczeniowego Partii ·Robotniczych do wykonania rocznych planów
produkcyjnych przed terminem. ·
Robotnicy i prc.cow11icy PZPB Nr 16 w Łodzi uchwalając swoje zobowiązama, stwierdzają, że osiagnięciami całe} polskiej klasy
pracującej nie tylko podniesiemy naszą stopę życiową, ale dodamy bodźca masom pracującym Grecji, Włoch, Hiszpanii, Francji, do
walki, do zrzucenia kajdan niewoli kapitalistycznej, a poprn:z międzynarodową solidarno<t robotniczą 2' przodującym jej przedsta-

k~kiełko;y Obr~zcowa

Teatr
przybywa do Polski w przyszłym tygodniu.

ny(ch;

z

Paryż:wyjec~ala d; Warszawy de-

\~r1c1elem Zw1ązk1em. ~adz1eclnm, zbudu-: legacja francuskiego Komitetu
Jemy Polskę Szczęsc1a i Dobrobytu Ludzi 100-ej rocznicy śmierci Chopina.

Pracy. Polskę Socjalistyczną.
Niech Żyj~ Z~Tdncczona Partia Polskiej
Kl3sy ~obotmczeJ.
.
.
Kom1~et Fabryczny PPR: Anus1k Bromsław
. .
Komitet
Fabryczny PPS : B er łowsk'l K azi mierz. ·
Rada Zakładowa PZPB Nr 16: Kotarski
Mieczysław, Czerwińska Irena.
Przodownicy Pracy: Aleksandrowska, Kotkowśka Zofia, Górczak Julia, Lisowska Maria, Łęgocka Maria, Lisowska f.urelia, Napora Maria, Augustyniak.
Dyrekcja PZPB Nr 16: Kwieciński, Murdyla.
Majstrowie i cala załoga.

l

Uczczenia

*

(-) Pierwsz~ rudowęglo~iec polski wykonany w kraju - otrzymał nazwę „Stanisław Soldek" od nazwiska słynnego
pr odowni'k
racy Stoc n·1 Gdan' sk1'ej
z
a P•
· *z
•
•
(-) W Nowym Jorku trwa strajk 8 tysięcy szoferów i mechaników.

* * *

(-) Agencja Reutera donosi, :te w mieście
Arequipa w Peru wybuchła rewolta, na czele
której stanął gen. Manuel Odria.
•
(-) Włoski parowiec s[s „Anctoritas 2"
wypłyn~ł z portu gdyńskiego z ładunkiem

5.646 ton węgla do Gibraltaru.
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XXIX plenarne posiedzenie Wojewódzl<iej Rady Narodowej
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milionów

złotych

dla miast przemysłowych województwa

wykonania rocznego planu produkcyjnego do na polepszenie warunków bytowych klasy robotniczej. Papa i smoła na remonty dachó,.v. Wpłaty
dnia 1-go listopada 1948 r. wykonaliśmy plan na Fundusz Oszczędnościowy najsłabsze w kutnowskim, łowickim i łęczyckim. Sprawa podatku
już 28 października 1948 r. o godz. 14-ej dabi"
k" d1
•
•L• ki
jąc 71.500.000 szpulek nici 200-metrowych. ~
gruntowego. Bi 1ote l i.a gmin WleJS c h •
Podejmujemy teraz rzucone wyzwanie górW dniu wczorajszym w Łodzi odbyło · się ciela OKZZ Bitnera.
Według danych przedstawionych przez pełników Zabrze - Wschód, załogi PZPB Nr 3 plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady NaPoszczególne miasta otrzymały juź zaliczki nomocnika podatku gruntowego wpłacono do
w Łodzi i Pabianic.
rodowej. Na porząaku obrad znalazła się na poczet przyznanych kredytów, a prace są dnia 20 bm. na FOR i Fundusz Ziemi łącznie
Załoga PZPB Nr 16 posiada bogatą trady- uchwała Rady Państwa w sprawi~ rozdziału w pełnym toku.
364.965.463 zł. Przy wymiarze 900.373.907 r;ł,
cję pracy w Polsce Ludowej. Poprzez szero- sumy 2 miliardów· złotych Samorządowe~o
Na skutek starań Prezydium WRN woje- co stanowi 40 i pół procent wymiaru.
ko rozwiniętą wielowarsztatowość, współza- Funduszu Wyrównawczego między miasta wództwo łódzkie otrzym;;i.ło dla siedmiu
Analizując cyfry wpływów na FOR Prezywodnictwo pracy i walkę o jakość produk-, przemysłowe, na cele poprawy warunków miast uwzględnionych. w kredytach na pole- dium WRN stwierdziło, iż poza słabym
cji, dokładamy pracą, swoją cegiełkę do od- komunalnych bytu klasy pracującej, w szcze- pszenie bytu komunalnego robotników dwa- uświadomieniem rolników co do znaczenia i
budowy zniszczonej Ojczyzny.
gólności w zakresie mieszkaniowym i sani- naście ton smoły i 1425 rolek papy, które zo- celu tego Funduszu pozostaje faktem, że zaOświadczamy Braciom Górnikom, Załodze tarnym.
stały już rozdzielone.
Ostatnio otrzymano możni rolnicy świadomie bojkotują uiszczaPZPB Nr 3 i Załodze Pabianic, że my, czerDla miast województwa łódzkiego przyzna- dla ponownego rozdziału 30 ton smoły i 70il nie należności.
wona brać „Niciarni", cząstka chlubnie zapi- no następujące kredyty:
l'(llek papy.
·
z zestawienia wpłat wynika, :!:e powiaty 0
sanego w historii robotniczeJ· Łodzi WidzeTomaszów - Maz. - 20 milionów zł, Zgierz
Na podstawie wytycznych Kancelaril Radv dobrych ziemiach i . dużej gospodarce jak nawa, nie pozostaniemy w tyle i uczcimy Kon- - ll,9 miliona zł. Piotrków - l(l milionów Państwa oraz centralnych organów- partii rol
·
Kutno, Łęczyca i Łowicz stoją na
gres Zjednoczenia wzmożoną pracą. Pracą, z , Pabiamcc - 10 mil. zł, Zduńska - Wo1a botniczych Prezydium WRN dok ona ł o objaz- przykład
os~tnich miejsca.eh.
która w dawniejszym ustroju kapitalistycz- - 5 mit. tł, Iiutno - 5 mil. zł, Ozorków - du całego terenu województwa łódzkiego w
nym nie dawała polskiemu robotnikowi za- 4 mil. zł, co w sumie wyraża się kwotą 65,9 okresie od dnia 12 clo 27 pażdz. celem skonPrezydium WRN przedsięwzięło cały szereg
dowolenia, a która dziś _ jako współgospo- milionów złotych.
trolowania czy Rady ·Narodowe odzwierciP.- zarządzeń w porozumieniu z komitetami wodarza kraju pobudza go do nowych osią.W miastach, które otrzymały kredyt na c~- dlają istotny układ sil w terenie.
jewódzkimi poszczególnych partii polityczgnięć i nowych zwycięstw.
le poprawy komunalnych warunków bytu
Wszystkie zmiany w składzie rad narodo- nych.
Załoga PZPB Nr 16 w przededniu zbliża- klasy robotniczej prezydia rad miejskich po- Wych
przeprowadzane będą pod kątem
W pierwszym rzędzie położono nacisk na
jącego się Kongresu Zjednoczeniqwego obu wołały specjalne komisje nadzwyczajne, dla zmniejszenia elementu urzędniczego, usunię- uświadomienie rolników poprzez odprawy i
Partii Robotniczych, pragnie wyrazić swoją racjonalnego i oszczc:dnego zużycia dotacji.
cia kapitalistów wiejskich i wrogów klaso- pogadanki we wszystkich gromadach.
największą radość radość polskiej klasy . Nadzór nad całością tej akcji we wszyst- wych i wprowadzenia elementu uspołeczniaPoza tym zobowiązano prezydia powlatorobotniczej, widzącej w zjednoczeniu Partii kich miastach sprawuje trzyosobowa komisja nego i twórczego.
wych rad narodowych aby dołożyły wszelzwycięstwo najlepszych · ei proletariatu pol-1 powołana przez prezydium WRN w składzie
Osobną sprawą zajmuje kwestia wpłat wo- kich starań odnośnie piacenia składek na
skiego.
przewodniczącego
WRN Sochy ~ Domagał- jewództwa łódzkiego na Fundusz Oszczędna- FOR w oznaczonych terminach.
Abv nasza radość zost::iła pełna. 7.obowl;i- skiego. wicewojewodv Kucnera i przedstawi- ściowy Rolnictwa i Fundusz Ziemi.
Wpływy na podatek gruntowy do dnła 20
bm. osiągnęły 73,1 procent wymiaru.

Ra dz iecki pro 1· ekt re zoIuc1· i w sprawie greckie 1· ~r:{i!;~:~:~il:~~i~r!~~~~1!ri~:t~
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złożony

na komis1"i polityczne1· ONZ w Paryz" U.

PARYż PAP.-Zg-odnie ze złożoną. w czwar-1
Tego rodzaju sytuacja w Grecji, zwłaszcza w
tek przez wiceministra "\\'yszyń~kicgo zapowie rejonach nadgranicznych, wynika ze wzmożonej
rlzią, delegacja. radziecka. złożyła następującą interwencji zagranicznej w wewnętrzne sprarezolucję w sprawie greckiej.
wy Grecji. Interwencja ta pociąga za sobą. po·
Po zapoznaniu się z raportem komisji bałkań ważne konsekwencje dla ludu greckiego.
skiej O:N"Z Generalne Zgromadzenie uważa na
.
.
.
.
stęp.ujące fakty za stwierdzone:
związku z _powyzszym ~e wmosku ;adzie.
„
ck1m
przedstawiono
następuJące zalecerua:
sytuacJę. wewnętrzną.
w GreCJl charakteryzo
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rn u zaostrzenie
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Alb
1
dzy ludem greckim a silami antydemokratycz
Y rec ą a u ganą
ani.ą.
nymi, popieranymi przez obecny reżim. StwaPrzywr_óce~e
po~ędzy
Gr_ecją, • Bułgarią,
rza to naprężoną. sytuację w Grecji,_ którą wy- Jugosławią. 1 Alba.ni'.!' p,oprzedmo zawartych ukorzystuje ateńska klika wojskowa dla organi kładów, albo zawarcie nowych układów granizowania prowokacji w pewnych okręgach gra· cznych.
nicznych.
Uregulowanie sprawy uchoclźców w duchu

:V

I

wzajemnego zrozumienia i dobrosąsiedzkich sto
sunków.
W d .
d G ji 0 d wiedni h d
Y arue przez rz_ą . rec
po
. c
ys
pozycyj_ celem poł~~enia kresu "."sze1kiemu u:ii~
śledzanm_ obywa~n narodpwości macedońskieJ
~zy albanskiej, osiadłych w Grecji,
Zawiadomienie w ciągu sześciu miesięcy
przez rządy greck·i, a lb ańs1u,. bułgars1n. i Jugo·
słowiański generalnego sekretarza ONZ o wpro
wadzenie w życie tych zaleceń.

Wycofanie wszystkich obcych wojsk: 1 zagra
nicznego personelu wojskowego z Grecji.
Roz~-i~zanie komisji bałkańskiej ONZ."
był

złotych oo ufundowanie bibliotek dla tych
gmin wiejskich, które ich dotąd nie posią.dają. Za sumę tę ku:r;>iono 50 zestawów bibliotecznych po 324 książki każdy, w trwałej
oprawie. Jednocześnie zgodnie z decyzją
Kancelarii Rady
Państwa
Ministerstwo
Oświaty przydzieliło województwu łódzkiemu 110 kompletów bibliotek gminnych. Biblioteki te rozwiążą ostatecznie problem zaopatrzenia wszystkich gmin we własne biblioteki.
W związku z rozbudowĄ bibliotek w woJewództwie łódzkim w listopadzie bieżącego roku zorganizowane zostaną dwa kursy dla bibliotekarzy gminnych. Kursy są pomyślane
na 89 osób, w dwóch kompletach. Kursy te
organizuje Kuratorium Okręgu Szkolnego
Łódzkiego, a finansuje WRN.

I

jednak tak silny, że aż w kilku miej- nym. pokoju, następnie poszedłem spać z
scach przeciął skórę pod bardzo bujnymi nudów zresztą, trudno już było bowiem wywłosami, stąd tyle również skrzepniętej już trzymać, choć upłynął dopiero trzeci dzień
na szczęście krwi.
tego naszego więzienia. Gdy przebudziłem
Podnieśli inżyniera z ziemi i ułożyli go się mniej więcej przed godziną, nikogo w
na nowym miejscu w nieustannie przepły- całym domu nie zastałem, a drzwi po raz
·
· f l'
· t
kto'ra· szarpała ener pierwszy były wszędzie szeroko pootwiera.W kilka minut później Maciej Walewski krótkiego stosunkowo snu. Czyżby wywie- waJąCeJ
a 1 wia ru,
"'-'
·
·
d
·
f
rtl
z b uuu.ił się z pierwszego zbyt wczesnego snu źli gdzieś inżyniera, a jego zostawili. same- gicznie rewmaną u cą 1• od czasu do ne. Czekałem spokoJ'nie na wyJ"aśnienie teJ·
...
nawet
masywną
bramą
dziwneJ· sytuacJ'i, ale nie mog-ąc się na nie
i zapalił elektryczność. Była dopiero godzi- go w tym pustkowiu? Nie widział po temu czasu Wstrz asał
. ""
·
'
~
.
·
dł
dr
·
l'ł
doczekać, wyszedłem do ogrodu i spotkaN
na dziesiąta, zaczął więc nasłuchiwać, czy ani odpowiednich przyczyn, ani specjalnej
ieznaJomy wysze
na
ogę 1 zapa 1
w sąsiednim pokoju nie rozlega się czasem potrzeby. Czyżby inżynier przedsięwziął światła samochodu, który stał dotychczas łem pana. To wszystko, co wiem o tej cachrapanie współwięźnia. Za drzwiami leżała sam jakąś niebezpieczną wyprawę, uciekł? niewidoczny pod gałęziami gęstej, ogrodo- lej sprawie.
jednak tak przeraźliwa cisza, że Walewski Walewski nie mógł znaleźć odpowiedzi na wej wierzby.
Inżynier przyszedł już w tej chwili do
wstał wyraźnię tym zaniepokojony. Tego te wszystkie swoje pytania, postanovvił
- Mam ze sobą wóz policyjny, znajdę siebie na tyle, że podparł się łokciem i zajeszcze nie było, inżynier albo mocno już o więc zastukać i zaalarmować ludzi. Musia- więc w nim napewno jakąś apteczkę! pytał:
tej porze chrapał, czyn1 przeszkadzał mu ło wydarzyć się coś niezwykłego.
krzyknął do Walewskiego, ktory tymcza- Gdzie jestem?
zresztą w spaniu i wypoczynku, albo przeGdy dochodził do furtki, zamajaczył sem próbował zastosować sztuczne oddyO~powiedział mu ów nieznany człowiek,
glądał gazety i szeleścił odwracanym pa- przed nim cień wysokiego mężczyzny i na- chanie, jednak bez rezultatu. Nieznajomy ubrany w mundur oficera.
pierem. Pan Maciej pchnął drzwi i cicho, stępnie oblało go światło ręcznej lampki wrócił tymczasem z małą buteleczką i gdy
- Jesireze w Konstancinie. Nazywam się
ale uparcie nawoływał. Nikt mu nie odpo- bateryjnej.
ją odkorkował, rozszedł się w około silny Bezprym. Przyjechałem z Łodzi, aby was
wiadał, a echo powstawało takie, jakby po- Kim pan jest? - spytał go ten cie11. zspach amoniaku.
odnaleźć. Gdzie znajduje się konsul Darre?
kój' inżyniera otwarty był szeroko na ko- ·Nazywam się Walewski - odpowie- Proszę cucić tym, to poskutkuje znacz
- Ma pan auto? - zamiast odpowiedzi '
rytarz. Wszedł więc do środka, poszukał dział.
nie szybciej! - poradził i znów wrócił do zapytał inżynier.
kontaktu i w świetle lamp elektrycznych
Czy we willi jest jeszćze ktoś poza wozu, w którym cierpliwie gmerał, aż zna- Tak.
mógł się przekonać, że jego wrażenia by- panem?
lazł watę i bandaż.
- A więc majorze, całym gazem na Lotły najzupełniej uzasadnione. Wychylił się
- Nie, właśnie dlatego wyszedłem.
Szymczył zaczynał przychodzić do siebie, nisko Mokotowskie, może jeszcze zdążymy.
na korytarz. Cisza!
- To dobrze. Proszę mi pomóc w cuce- ale choć otwierał już oczy zdawał się w dal- Może jeszcze zdążymy! powtarzał, gdy
· - Panie inżynierze! - krzyczał - Mon- niu inżyniera Szymczyka.
szym ciągu być nieprzytomnym.
lokowali go z całą ostrożnością na tylne
sieur Duchamp!
Nieznajomy oświetlił ziemię i Walewski
- Zdzielili go nieźle! - podziwiał nie- siedzenie samochodu.
r:ri~rt ~u i na to w?ła~ie nie odpowiedział, ujrzał leżącego na niej bez ruchu Tadeu- znaj~my - .~dyby tra~ili na słabszą głowę,
- Strasznie boli mnie głowa! _ dodał,
wroc1ł więc do pokoJu i zamknąwszy za so- sza.
J mogliby zab1c. Jakto się stało?
Jale słowa te zagłuszył już warkot motoru.
bą starannie drzwi na klucz, zaczął się za- Może on nie żyje? - zaniepokoił się.
- Nie mam najmniejszego pojęcia. WieRusZYli
stanawiać, co stać sie mogło w ciasie jeg-o 1 Nie. jest tylko silnie ogłuszony. Cios czorem siedzieliśmv jeszcze razem w. jed
~.c.n.l

Jerzy Korwin
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odpowiedzialtak,dojakoby
nieniezaberlińskie
w tej
porozumienia
nied@.iście
ność
spra;wie czterech mocarstw pon08ił Związek
Radziecki. Te kłamstwa i perfidna propa..
gan.da została zdemaskowana Pl."LeZ· genera.lissimusa Stalina w wywiadZli.e udzielanym ko:respondent<>wi dziennika ,,Prawda"
zamiesrezonym prrzez nas w numerze wcwrajszym, Jak się okazuje jeszcze 30 sierpna bież. roku w czasie rokowań w Moskwie osiągnięte oost.ało porom.mienie między przedstawicielami ZSRR. Stanów Zjed.noraonych, Wielkie.i Brytanii i Francji w
sprawie jednoczeSillego WProwadzenia w ży
cie za.rządzeń znoszącycłJ. ograniczenia
tran.sporlowe z jednej strony oraz wproki
· · ki ·
· do B i·
er ma mermec eJ mar
wad zeme
strefy radzieckie.i, jako jedyne.i obowiązują.ce.i waluty, z drugiej strony. Porozumienie w sprawie berlińskiej zostało jednak
Stanów Z.ied11oczozerwane przez .,..,.„dy
·""'
nych i Wielkiej Brytanii. W tym celu rządy Stanów Zjednocwnych i Wielkiei Brytanii nie zawahały sie zdezawuować swow Moskwie. Uczynili to
przedstawicieli
ich to,
aby pr7..eka:zać zagadnienie berlińpo
skie do Rady Bezpieczeństwa, i;dzie mają
zapewni<Yil.ą. ~łuszną. 'Większość.

Generalissimus Stalin stv.rierdz;a dalej,
że w czasie omawiania zagadnienia berliń
skiego w Radzie Bezpieczeństwa w toku
rozmów nieoficjalnych osią.gnięto nonowne
porozumie1IJie zanim ta sorawa Pod.dwa wstała głosowaniu w Radzie Bez:piPczeństwa.
Przewodnicwcy Rady Bn:niecz„fistwa. delegat Argentyny, pan Bramuglia, który
prowadzjł nieoficjalne rozmowy w imir.niu
zsinteresowanych mocarstw z deleg-atem
ZSRR, Wyszyńskim, II'iał w ręku uzgodniony projekt rozwiązania kwestii svtuac.ii
w Berlinie. Jednakże rządy Stanów Zjednoczonyeh i Wielkie.i Brytanii nie uznały tego porozumienia.
Generalissimus Stalin tak wyjaśnia istot.e zagadnienia:
,,Chodzi o to, że inspiratorzy agre-

Churchill.

Str. 3

Wsrelkie wysiłki pa.nów Marim podobnych czeka ha..

Pokój będzie utrzymany wbrew wyslltanii, stają. oni wobee świata pod pręgie- kom podże~l'..CZV wojennych. Pokó.i będzie
rzem jako podżegacze wojenllli, jako zbrod utrzymany li utrwah>ny dlateJCO, że jest
niarze, którzy lmu.ią spisek przeciw poko- wyrazem pragnień i myśli milionów i milio
nów prostych ludzi na całym świecie, któiowi, przeciw ludzkości.
Czy plany obecnych kierowników Sta- rzy wo.iny nienawidzą. i którzy chca. i poc:ro~rc.h, .1?:~1e ma.1ą. zape~~?.ną. więks~osc 1 gd~e n:iog!J' „d?wiesc wszvst- nów Z.iedn~ych i Wielkie.i Brytanii trafi!!- walczyć o pokój i utrzymać ten po.
k!ego, .co rm się zywme Vodoba. Czy- plany ag-resji, plany rozpętywania nowej kój. Pokó.i będzie utrzymany, bo na czele
ru~ o_m to WJzystko po tC?, b:y wska- wo~ny mogą przynieść obrót korzystny dla tych sił stojących na straży pokoju stoi
potę~ne mocat"stwo socjalistyczne - Związa~, ~ „w.spolpr.aca ~,e. Z~ązlnem Ra- poażega.czy wo.ien.nych? Nie. Nie mogą.
Wbrew wysiłkom obecnych kierowników zek Radziecki. stoją, JJaństwa Demokracji
~~};!m Ji:5t ru~n:iozhwa.. l?Y „.dow1esc k.omecznosc1 no!Ve.l wo.JnY. 1 w Stanów Z.iednoczo1I1ych i Wielkiej Brytanii Ludowej. Są, to siły dostatecznie potężne
ten snos?b pny!!:>to~v~c !!rzesłank1 dla zmierza.ią.cych do razpętania nowe.i wojny, do tego, aby lJrzyodziać w kaftan bezpiepokói będzie utrzymany, gdyż zbyt wielkie czeństwa l>Odże~czy wojennych i zauewrozpętarua noweJ ~oJny •
z tych niezbńtych fakVSw generalissimus sa siły społeczne stojące na straży pokoju, nić zwycięstwo sprawy pokoju na świecie.
•
.
•
.
aby nodiegacz-e wojeru1i mogli te siły prze· · d
"t 1·
~1s~oryczne zt..taczeme wypowtedzi _gene"' allil czym Je yny słuszny wniosek, że zwvcięż:vć i pchnąć świat w ot"hłań nowej
.,uolityka obecnych kierowników Stanów wojny, Politvka angloamervkańslrich pod- raliss11!1usa Stalma PC?lega ~a _tym, z~ de:
Ziediloczonych i Wielkie.i Brytanii jest 110- żeglU!zy wo.iennych, jak stwierdza gene- mask}l.J:J.C. obecnych kie~ow!llk~w. pohty~
lityką. agresji, polityką, rozpętywania no- ralissimus Stalin_ ,,może 81.P. s'·ończvc' .J·e- Stanow Z.Jednoczonych 1 '.V1ell~e.1 Brytami,
.....
"'I1:a„„< k o P~ d z~~acz_v d o now~J WOJ~Y: "'."'
·
we.i wofo•·".
dynie haniebnym fiasldem" tych" panów. 1·!a
J
Narody od\vrócą. się od oodżegaczy wo- .1e wszystlum. siłom pokoJu na sm.ecie. ~rnnStalina
g-eneralissimusa
Wypowiedź
zdziera ma.ske _polityki obecnych kierowni- jennvch. jak odwróciłv si{) od g-łównego kretne zada.ma w walce 0 trwały poko.1.
E. U.
ków Stanów Zjednoczonych i Wielkie.i Bryl podżegacza do nowe.i wojny, jakim jest
. •

•

•

ciel~, ktorzy ~z. z ZSRR wypracowah
talue porozunueru~, p~kaznJą.c spra~ę do Rady B~p1~zenstwa~ na~szaJą.c kartę Or~amZ8;-0Jł Narod_!>W ZJe.dno
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CzyB'l był i jest ,,MCHAT'~
Ub&

skiewskiego Teatru Artystycznego
50-lecie MoJ

szłości i teraźniejszości, możność wyrażania
Cały naród radziecki uroczy:kie obchodzi obecnie 50-lecie Moskiewski~o Teidei ogólnoludzkich i narodowych w i;p1Jsób
atru Artystycznego („MCHAT"), przodującej sceny dramatycznej ZSRR. Teatr ten,
założony przez K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza - Danczenkę w r. 1898, stał się b~zl?ośredni,. a nie .dr?gą aluzji i. niedomów1en. Realizm socJallstyczny, ktory otwo•
t k.
• k
. .
k
·
'ł · ·
.
1
rzył sztuce nowe, nieznane przed tym persw ciągu po w1ecza swego rozwoJu wyso o fWZmes1oną p 1acow ą szu i teatra.'leJ,
.
pektywy w zupełności odpowiadał Moi;kiewprzykładem i wzorem dla teatrów nie tylko rosyjskich •i znakomitą szkołą wychoskiemu Teatrowi Artystycznemu, jako hfotuwawczą dla kilku pokoleń aktorsil:kh.
Moskiewski Teatr Artystyczny wypowie- rewolucyjnych Moskiewski Teatr Artystycz- nek dążeń, zmierzających ku najgłębs 1.Pj
prawdr.ie i rzetelnej ideowości w sztuce scedział zdecydowaną walkę wszystkim złym ny - szeregiem świetnie opracowanych wi· nicznej.
tradycjom ·i nawykom teatralnym, występu- dowisk - wysunął się na czoło teatrów rojac przeciwko fałszywemu patosowi, formali- syjskich, dopiero jednak Wielka Rewolucja_ „MCHAT" był i jest kontynuatorem najstycznej konwencji i prze,żytym szablonom Listopadowa dała temu ·Teatrowi możność lepszych, najcenniejszych rosyjskich tradycji
scenicznym. Aczkolwiek już w latach przed- swobodnego, otwartego przedstawiania prze- teatralnych, ucieleśniając charakterystvczne
cechy rosy,iskiej kultury narodowej. Dlatego
też osiągnięciom „MCHAT-u od dawna i
słusznie przydawano znaczenie „świa';owe".
Siła tego teatru polega na tym, że umie on
S
się zainteresowani w porozumieniu
ze zniewalającą prawdą artystyczn:ł <idtwaz artystami teatrów Moskwy
l wspólpraey ze Związkiem Radzie<'rzać walkę postępu z 7.acofaniem, umie deTeatralnego
W tych dniach odbyło się w Moskwie sta- Raul Aslan, profesor Instytutu
ltlm. Potrzebne im są, nie porozumienie
maskować elementy wstecznictwa i z,1;:roiu, ·
i wsnółpraca, lecz rozmowy o porozu- raniem Wszechzwiązkowego Towarzystwa w Wejmarze - Dr Fritz Gajard i inni.
umie pokazać wiernie najrozmaitsz'.! epoki,
Wszyscy mówcy podkreślili olbrzymie najrozmaitsze układy społeczne.
mieniu i współpr~Y. by po zerwaniu
.
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sw1a owe znaczeme radzieckiej sztuki sce•
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Teoretyczne prace kierowników MCJIAT·U
Rad:riPCki i w ten suosób „dowieść". że r'cznej sztuki scenicznej, przybyłych na nicznej, a przede wszystkim MCHAT-u. kto1yspólpraca ze Związkiem Radzieckim 50-lecie MCHAT-u, z artystami scen mo- ry służy za wzór wszystkim postępowym te- Stanisławskiego i Niemirowicza - Danczenki
przetłumaczone zostały na wieie jęz.rków najest niemożliwa. Pod7e1wcze wojenni, skiewskich. Na zebraniu, które zagaiła zna- atrom świata.
Dyrektor Szyller stwierdził, iż więź, lączą rodów ZSRR i odegrały wielką rolę w twórktórzv ditża do rozoftaufo nowej wo.i- komita artystka radziecka Jabłoczkina, przeny. obawia.fa si"' więcej niż czegokol- mówienia wygłosili: przedstawiciel Pol~ki ca polską sztukę ze sztuką radziecką 5est czej pracy teatrów radzieckich. Ze wszystwiek, porozumienia i współpracy ze dyrektor Leon Szyller, kierownik teatru Na- więzią ideową, łączącą narody słowiańskie i kich krańców ZSRR zjeżdżają się d0 MoTomasz Major, wszystkie postępowe narody świata ze skiewskiego Teatru Art"stycznego mł·Yłzi,
Zniązkiem Radzieckim, nonieważ po- rodowego w Budapeszcie i reżyserzy, ze skarbni• a lityka porozumienia. z ZSRR nodwl.\Ża ludowy artysta Bułgarii - Christo Sarafow, Związkiem Radzieckim, którego bohaterska utalentowani iaktorzy
armia pod wodzą Stalina odegrała decydują cy jego prac doświ11dc:o:Pń czerpać szlachetf)Qzycję pod:?Pgaczy wojennych i po_ dyrektor realistycznego teatru w Pradze iba"ia. racji bytu agresywną politvkę Jan Szkoda, dyrektor rumuńskich teatrów - cą rolę w wyzwoleniu świata spod fa5zy- ne wzory dla własnej działalności.
tych państw. Właśnie dlatego zryw~ją Zacharia Stancu, reżyser Norweskiego Nero- stowskiego jarzma, torując Polsce i innym
MCHAT na terenie całego Zw. Radzie.:kieoni porozumienia, które zostały OSl!J.g dowego Teatru - Hans Jacob Nielsen, kie- krajom demokracji ludowej, drogę ku socja- go cieszy się ogromną sympatią i uznaniem,
lii.mowi.
nięfo, dezawuując swoich przedstawi- rownik artystyczny teatru wiedeński:>!.(o albowiem za pośrednictwem tej sceny przemawiają najwybitniejsi pisarze rosyjscy Tołstoj, Ostrowski, Czechow, Gorkij. 50 lat
ludzi pracą
Troska o
temu Stanisławski i jego współpracownicy
zaczęli torować nowe drogi prawdziwej sztuce teatralnej. Władza radziecka, wierna icleałom partii Lenina-Stalina, drogi te poszerzyła i umocniła.
Na zasadzie umowy zawartej z Zakładem dziecka. Zawarto ponadto umowę ze Związ
W pierwszym półroczu r. b. w uzdrowiTeatr Stanisławskiego i Niemirowicza skach państwowych przebywało 75 tys. osób. Ubezpieczeń Społecznych w roku bież. 20 tys. kiem Samopomocy Chłopskiej, umożliwiają Danczenki jest dziś dla każdego adepta sce·
ny wspaniałym przykładem i zachętą. MoNajwięcej kuracjuszy leczyło się w Krynicy ubezpieczonych korzystało z 3-tygodniow~go cą bezpłatne korzystanie z uzdrowisk robotskiewski Teatr Artystyczny rozwiazał zaśrednio
i
małochłopom
oraz
rolnym
nikom
szerew
Utworzono
uŻdrowiskach.
w
pobytu
- 15.141, Polanicy - 9.629, Kudowie - 8.412
gadkę, nad którą głowiła się ludzkość. od czagu miejscowości specjalne domy dla matki i J rc.lnJm.
sów teatru antycznego. To rozwiązanie oznai Ciechocinku - 7.262.
cza nierozerwalny związek między wyko·
Do poważnych osiągnięć przedsiębiorstwa
nawcą a widzem, ukazanie realnego życia w
„Uzdrowiska Polskie" należy: rozbudowa potaki sposób, by człowiek na widowni czuł ści
radni zdrojowych i wciągnięcie do współpra
słą łączność między tym, co dzieje się na scecy z poradniami wszystkich lekarzy ordynu- Wyniki jedenastego etapu współzawodnictwa w PZPB Nr 14 nie, a tym, co jest treścią jego własnego cojących w poszczególnych uzdrowiskach, zorW PZPB Nr 14 współzawodniczy „na szóst- tunku). Drugie miejsce przyznano tow. Bro- dziennego życia. A jednocześnie ten c;r,ło
ganizowanie szkolenia pomocniczego perso- kach"
66 tkaczek. Wśród nich w jedena~tym nisławie Chudeckiej, członkini PPS, która do wiek z widowni musi się wznosić ponad
nel.u lekarskiego, udostępnienie praktyk wa- etapie współzawodnictwa pierwsze miejsce ~j _pory zdoby~a !e~en raz pierwsze m~e~sce. swój byt powszedni, musi podążać na spot•
.
•
.
.
kacyjnych w uzdrowiskach studentom me- zdobyła Waleria Zuzankiewicz (która już po p1ęc razy drug1e 1 Jeden raz trzecie m1eJsce.
uzyskała takie kame dma JutrzeJszego, na spotkame tego,
dycyny, słuchaczom kursów pielęgniarkich i raz piąty znalazła się na punktowanym r:"licj- w tej samej grupie nagrodę
Uzyskała ona ostatnio 164,5 proc. nor- tow. Bronisława Pyszke (159 proc. normy i ·co niesie ze sobą rozkwit społeczeństwa so•
uczniom szkół hotelarsko - gastronomicz- scu).
B. D.
cjalistycznego.
my oraz 85 proc. produkcji w pierwszym ga- 88 proc. pierwszego gatunku).
nych.
tunku. Pozostałe nagrody przyznano Leoka- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
W dalszej swej pracy przedsiębiorstwo po- dii Frankiewicz i Ma.rii Gołygowskiej. W.fr ..Jd
DPSZQCh Czątelnihów
łoży nacisk na akcję zapobiegawczą, która tkaczek l?racujących na „czwórkach" pierw- Interpelacje
miejsce zdobyła Helena Skwarnecka, drujest głównym zadaniem medycyny współcze sze
gie Stefan Gulej, a trzecie Marta Gontarsnej. Leczenie uzdrowiskowe u ludzi wyczer- czyk.
panych powodu.ie regenerację sił i pozwoli na
W przędzalni na ;maszynach osnowowych,
zachowanie, a nawet wzmożenie dotychcza- gdzie współzawodnictwo odbywało się w
sowej wydajności pracy i aktywności umy- dwóch kompletach, wyróżniły się, Maria
Frankowska (89 proc. pierwszego gatunku),
słowej. Najważniejs;r,e grupy chorób jak choAnna Domińs!.a (która zdobyła micisce
roby gośćcowe (reumatyzm, artretyzm), cho- punktowane p0 raz pierwszy), Józefa Tarnależy do Dyirekcją Filmu PoJ5!k.iego i wobec
Szal!loowny obywaitelu Redaiktonel
roby serca, kobiece i nerwowe jedynie sku- kowska (po raz pierwszy), Stanisława MiknMieszkam wr.az :z żoiną i dwojgiem d.ziieci tego rprzydzieloine mi być lllli.e może. Za.pytn.I ! ę
tecznie można leczyć w uzdrowiskach. Cr.o- szewska, Maria Gabrych (po raz pierwszy) i przy ul. Sanockiej Nr. 17 w domu praemacz.o- Was Obywatelu Redaktorze. dokąd mam si ę
Kargier (po raz pierws;r,y). Na mazwrócić ii co robić, aby urzysikać jakiś loka.J?
·
'
'
roby gośćcowe są klęską społeczną, powod11- Stanisław
szynach wątkowych nagrody zdobyły: Bro- nym do rozbiórki. Piętro nad mo:im miestLkaRudere, w której mieszikamy obecnie jruż tera'Z
ją one upadek sił do pracy i występują szcze- nisława Szotur (160.5 proc. normy i 89 pr<'c.
gólnie u ludzi pracujących w wilgoci i chło pierwszego gatunku), Kornelia Ligenza (któ- niem z,a,waliło &ię i w ~ai:dej chwili mogą jest n.iemożliiwa, a co będzie, gdy prrz:yjdzie
dzie. Dyrekcja „Polskich Uzdrowisk" będzie ra zdobyła mi~.isce punktowane już po raz ~ąć i nasze ścia[ly, PrzerL d7Jiuiry w suficie zii.ma? Gd.ziie się po,dll.iieję wówczas z żoon.ą i
piąty), Irena Pokorska, Helena Komornicka.
poprzez rozbudowanie urządzeń Henr:vka Aleksandrzak (miejsce punktowane le}e sdę woda w;pr<>st do poik.oju. Maiło tego: z dz·iećm.i? '
zmierzać
Kwin.kowski Franciszek, praoownik PSS·u
uzdrowiskowych w Busku, Iwoniczu, Swie- po raz czwarty) i Wacława Główczyńska. po mieszkC11nii'll gNIBują sz.czmy, które stamoradowie, Połczvnie , Cieplicach, Czarniawi~ i Wśród prządek obsłnguiących „cztery str-J- wią ni ebezp i ecreńsitwo dla mo~ch dą..iecr (jedillo
ul. Sanocka 17.
Od Redakcji. I
Lądku do udostępnienia robotnikom. nara:i:o- ny" pierwsze miejsce zdobyła tow. Czesława w wi~ku la.t 2, drugie jednorooCll.!lle).
Piekar!'ka (153 9 proc. normy). Dals;r,e na~ro
nym na te choroby leczenia zapobiPgawc7.e- dy przyznano Shnfrławie Ptasińskiej i Stą. ·
Zdainiem na.szvm. Urząd Kwaiterunkowy wiZwracalem się już do Urzędu .Kwaterunkogo. Sieć sanatoriów. leczących choroby ser- nisławie Rogowskiej.
wego, gdzie ob.iecamo mi, że jeśli znajdę sobie ni.em uwzględin\ć wyjątkowo ciężkie położenie
cowe, powiązana zostanie z siecią szpitali.
W oddziale przygotowrc.wczym przędzalni wolme m.ieszka:rue 111a mi eście, Urząd Kwate·
ob. Kwi.nkow5>kiego, xwłas7JC'La.. !iż poSliada 0'11
Poważne wyniki mają „Państwowe Uzdro- wśród 38 współzawodniczek pierwsze mie.i- runkowy n.a;tychmi.iast mi je prrqdrz:ieJi.
zdobyła Maria Stasiak (145,3 proc. porsce
dwoje małych dzieci, i pnzydzielić mu 111a ra.z~e
wiska" w zakresie leczenia chorób kobiecych.
P-01nieważ ja sam nie mam cziasu, starała isię
my oraz 89 proc. primy), drugie Kazimier::i
W Kryni~:v w roku obecnym około 35 proc. Nowak. trzecie Michalina B0gdań~k'ł. W o to moj a fona i w końcu z.na.Ja.zła lokal przy choćby n iew;elkie nawet 1-l!rzbowe mi eszkakuracjuszy stanowiły kobiety, w Połczynie -· drugim zespole wśród 54 współzawodnir.zek ul. Si1nek; ewicza 31. Zło ży l e m wniosek do Kwa nie, ale poSoiadające odpowiedaue wa,runJd Io33 proc. W przygotowaniu jest budowa sieci pierwsze miejsce już po raz siódmy osiągnf,la terun.ku, oik-aizało sie je·dn'3!k. iii miesz.k..mie ,to ka.Jo we,
sanatoriów dla cierniacvcb na choroby ner- tow, Stanisława BaJer, członkini PPR (169
aroc. normv oraz 89,4 proc. pierwszego &"""
~·owQ.
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Wieści

( a marg1nes1e a CJI oczyszczania szeregów partyjnych)

z ZSRR

Na te renie ZSRR ukazało si ę ost atnio ikilka
utwcirów młodych pisarzy, k tó„e zwróciły na
5'iebie uwagę krytyki lite rackiej ora.z czyte1n1·
ków. Tak w i ęc W. Ażajew wydał po•wieść P· t.
ży.
„Daleko od Moskwy", w które j prz.ecl.stawił
h
cie irobotników i inżY'n.ierów, budującyc - w
~l.
t
'
nk -"- kl ima
k'
n iezwykle cięż 1ch waru · a"'·" w h yczn1~
.d ·
se o 7!!8.
rurociąg naftowy na Daleki m
Pomyślną ocenę zy.;;kała sobie książka młodago pub!;cysity z Ros•towa nad Donem - W.
zikrulina p. t. ,,Zapiski kaukaskie". Autotr b•..>
ko.respondentem w czas~ e woj:ny światowej, na
froncie k!aukaekim. Książka opowiaida o tych
w alkach ti charaikiteryzuJ'e ba>rdw plasiycz.ruie
i~h uczestnika.
W Re publice ATmeńs:Jciei. młody poeta • repatr:an·t z lra.nu, O. Gukasia wydiał tom świet·
ny.eh wierszy, w których wy.ra.ża .radość i u7.Ila·
· na w1.'do k t ego w.;; zys tk'1ego z czym spo.tkał
me
si ę w nowej ojc.zyźl1ie.

PARTYJSZEREGOW
myślnego wykluczeni.a. z pairiii poznajemy OCZYSZCZENIA
z prot1>kólu zebranra kola przędzalni przy NYCH.
h
.
t yJnyc
k~'PZPB Nr 16. Ilość czI~-',J.w
- cbec Akcja oczyszczania szeregów par
.,... _ ~-1,
~,....,..,
nych . - 11, za wykluczeniem głns-0wało _ ",
1tut YW K o"l
eg;z:e
rzeczą
Jes~
trwa.
jeszcze
"'
v
przeClw - 3, ws Lrz~·mał-0 się _ 3 . A wi"ęc 5 i Komi•t etów nie dopuszczac• do t ego ro d za j n
I{ 0. 1 1. Ko·
k ,
. J t
ośób zadecydowało Pięć _ spośród 21
wypaczen. es i:zeczą eg_ze u. yw
· .
. ·
.
! Komitet DmeJn1cowy uchwał() zatwier· m!•ret.<iw cokladnie zbadac kazdy r .i.:zut pod
clz•ł. Nie wchodząc w t-0 czy zarzuty wysu- adresem towarzyszy. Należy s 'a.ann1e przygo
wane pod adresem wykluczonego towarzy- ' tcwywać każde zebra.nie, na k ' órym ,l::;żdy
sza są S'l11Sl.ne czy nie, należy s:twi'crdzić, że wniosek o wykluczenie z Pa-rti'.i w1nlen 1 być
Wtedy
przedyskut><>wany.
TAKI OSOBLIWY SPOSO:B WYKLUCZA- w"..ae<ihstronnie
NIA JEST SPRZECZNY ZE WSKAZANIAMI wn-'nsikci egz,,,kutywy sn.ot:v.kać sl" be,d?., ze zro
"
,.
v
1
KOMITETU CENTRALNEGO NASZEJ PAR zum'eniem członków k<'h - i~l<" ~ł'. s~ne,
211
TII, JEST SPRZECZNY z OBOWIAZUJ.\C!\ spra'?edliwe i celowe. W ~edy ni~ będ 'e ~
. padkow podobnych do tych, ldore powyzej
.
W NASZEJ
...,.;.nwaJiśmy.
PARTII DEMOI{RACJĄ WE- ~J
v~
WN
A. Perlowski
ĄTRZPARTYJNĄ I SZKODZI AKCJI
•
*
*
PracOIWJl~k Instyitutu Literatury A.kademft
8ł .Jl
łł • .
we wsi Gre.odnala~ł
Łoman
o.
ZSRR
Nauk
Akcja oczysuza.nia szeregów partyjnych ' '
szewo (okręg jarosławski ) a,r.chiwum ojc.a wymiała jednak na celu uja.wnieni'e błędów i
b itnego poeity _ N. A. Niekrasowa. w archi·
Plany wykonano przed terminem
za:niedbanie w pracy organizacji pa.rlyjnych
W Piotrko,vic znajd;.1h, sie c1wfa c1m~e hu_ Załoga zdaje sobie doskonale sprawę z te- wum znajduje się dużo interesnjących doikui 1zybkie ich usuwięcie. Już teraz można
stwierdzić, że cel ten został zgrubsza. osdąg- ty szkła: ,.Rara" i „Hortmisja". Zalow.i ~' .iakie znaczenie ma w t;vm wypadku WY- mentów i ma.te·riałów ;z okresu la•t 1833-1861.
nięty. Dyskusje, jalde toczyły się na zebra· o~yd\Hl t;\•ch zakłndów nracnje h'lrdzo dziel prll>t!ukowa.n ' e rloda .Jmwych ilaści szk;<!'. i z Znalezi-0ny też zo<Stał nie;znany po-rtret po-ety z
n.iach kół, krytyczne i samokryt,yczne wypo- me. Do"'.odcm tego jest mi~dzy innymi entuz,jazmem przekracza stale wszelkie jego autogrn.fem, dato,w anyun z .roku 1865.
Część znaleziouiy.ch dokumentów, umi eszczona
wiedzi towiłlrzyszy pod swoim własnym a.dre J>rzedternunowe ·wykonanie planu przez o- normy.
Czynnikiem hamu.ią,cym pracę obydwu będzie w muzeum im. N iekrasowa w Lenin.·
innych towarzyszy - bydwie te fabryki.
setro i' pod adresem
Rufa ,,Kara" wykonała roczny plan pro- zakłądów jest brak laboratorium rhemicz- gra~zie, bądż te~ w muzeu~ we wsi K&abicha,
człl>ruków kola - wszystko to ułatwiło usunięcie istniejących braków w kierowni.ctiwie dukcji•jnż w dniu 11 wrześrua rh. to zna- nego, niezb~dncgo dla przeprowadzania a- gdzie przez <lluzszy czas m:eszikał poetta.
" • •
niektórych ogniw partyjnych, dokonanie ko czy w ciągu nlespeL'lll. trzech lnvarta.lów. naliz chemicznych surowca i gotowego wy·
z początkiem bieżącego roku 1S1Zikomego
niecmych przesuni'ęć perscnalnych, pozbycie Huta •. Hortensfa" wykonała plan roczny w robu.
Gdyby Północne Z.frdnoczE'nie Przemysh1 otwaTty został w St<Ilinabadzie (Tadżykistan)
się elementów przeszkadzających w p.racy dniu ?.O września i to zarówn'l nod względem ilościow~"'M, !ak i wartośdowym.•Na-, Szklanego otrzymafo laboratorium, to pod_ uniwersytet państwowy. Jest to p ierwszy uni·
pair~yjnej.
W więl<Szości wypadków e,,"Zekutywy kół leży {)Odkreślić, że lwia cześć produkcji ll'głe mu huty osiągnełyby n~ pewno jesz- wersyte.t w Republice T11dżykistanu i b-xy'dziesty drugi n<1 tereni e ZSRR. Pierw.;;-z.y k01I1.dobrze motywowa.ły swoje wnioski, dobrze „Hortensji" przeznaczona jest na eksport. cze lepsze wyniki w pracy.
tyngent słu.chac:zy liczy 200 osób, wśród któ·
praygot10wywały zebrilJ!lia i wnioski o wyltln
rych 120 ;pochodzi z Ta,dżykistanu i Urzbekistaczenie obcych ~ przypadkowych elementó·w
nu. Są tb naj'Ztdotniej5'i abso,J wenai i aibsolw€1IlJt·
przyjmowa.ne były przez członków kół z peł
ki m iejocowych szkół średin:ich.
_
nym zr1numieniem i aprobatą. Czl11mikowie
Należy podkreślić, że czy.nrną l ipoiwatn<I\ poAkcja osiedleńcza ma feszcze duże możliwości przed sobą
koła pnytaczali dodatkowe argumenty, uzaAkcja osiedleńcza na terenie woj. olsztyń-, szczególnych powiatów, gdzie otrzymują go- moc przy organizowarniu ':nowego unłwensytetu
sadni.a..iące słuszność wysuwanych zanutów,
o1kaza,ły wyższe za;klady nau,k owe bratruich reskiego nie jest zakończona i ostatnie dane spodarstwa rolne.
i uchwały zapadaly jednomyślnie.
publ'.k radz.ieckich, prze.;;ylając nowej uczetm
Miasta powiatowe woj. olsztyńskiego są na w da!TZe ks'i ążki, -podręcz.ni.ki, urz.ądz:erLia laboNie obyło się jednak i bez wyjątków. oto wykazują, że na tym terenie osiedlić się je·
mamy prred sobą trzy wypełnione blankiety szcze może ponad 25.000 rodzin, z czego 24.000 ogół już zaludnione i prowadzenie dalsze.i ak- ratoryjrne i t. p.
I cji osiedleńczej w tych miastach uzależnione
protokółów zebrań. Dwa ż nich dotyczą koła rodzin na roli.
*•*
W okresie roku bież. osiedliło się we ' jest od odbudowy zdewastowanych w cz1sie
wykończalni przy PZPJG Nr s. w obu z nieb
Budownictwo mieszkaniowe w Leningradzie
czytamy: ilość członków koła: 50, ilość obec wsiach i miastach woj. C'lsztyńskiego ponad '. działań wojennych domów mieszkalnych. Nanych na. zebraniu: 40. w obu wypadkach 5.000 rodzin, pochodzących z województw: tomiast mniejsze miasteczka. jak Reszel, Je- prowadzone jest na szeroką skalę. W chwili ochodz11o 0 przyjęcie uchV1rały- w sprawie wy· krak~wski~go, łódzki~jo, war~zaw~l~iego, lu: ~iorany, From~or~, _Bisztv_n~k! Orzysz, R:1'ń i; hecnej znajduje się w budowie 600 gmachów.
•
•
•
•
•
•
kluczenia z Pa.rtdli robotmi'ków. Uchwały te bell<k1ego 1 rzeszowskiego. W chw1h obecne) mne są w moznosc1 przyJąc .ieszcze dalszych 1
1
zostały przyjęte, ale prrez ko.go1 Jaka wię'k· ruch przesiedleńczy trwa w dalszym ciągu, osadników. Chłonność tych miast, w których I Na JedncJ z głównych uhc m asta - „Szosie
szośc-'ą1 - Olta.zuie się, że w jednym "wypad przy czym najwiE:cej osadników przybywa z 1 znajdują się domy zdatn~ do zamicszkania, j :MoskicwRkiej'' - buduje się 20 olbrzymich bu
dynków mieszkalnych, z których każdy obliczoku tylko 15 członków głosowa.Io za. wyklucze woj. łódzkiego, którzy kierowani są do po- oblicza się na 3.000 rodzin.
ny jest na setki mieszkań. Przy budowie tycli
niem, w drugim jeszcze mniej: tylko 13. Wy
domów stosowano są, wielkie bloki kamienia., li
Po'!'t9ządek
n:ika z tegu, że prawa przynależności partyj
& _
nej pozbawiło dwóch towarzyszy - dwóch
których każdy zastępuje 300 cegieł. Przy bll,<~-~
żywych ludU' _ dwóch robotlllików _ nie
W tych dniach została zawarta umowa Centralą Rybną oddaje Centrali Rybnej ca- wje takiego domu pracuje wszystkiego 28 robot
koro, ale jego mniejsz<>ść. Czy można. w ta.kim wypadku być pr7.ekonanym, że uchwa· międz)' Min. Leśnictwa, Zarz. Państw. Nieru- łą produkcję karpia, w zvviązku z czym Cen- nik6w na trzy zmiany. w ciągu 8 godzin robW
chomości Ziemskich, Zw. Sam. Chłop. z jed- trala Rybna będzie mogła ustalić jednolite
.,,
nik przy pomocy kranów umieszcza 120 bloków,
ły te są słuszne .L.e nie są dla owych dwóch nej strony a Centralą Rybną z drugiej, doty- ceny karpia w całym kraju.
Nowa umowa przyczyni się również w du- wykonując pracę 15 - 20 robotników, zatrud·
cząca gospodarstw stawowych i hodowli kartowarzyszy krzywdzącel
Przyjrzyjmy się '!era.z temu, za co cl towa.- pia. Umowa ustala 2 asortymenty ryb żym stopniu do phnowC'go rozprowadzania nionych przy zwykłych budowlach z cegieł.
Na jednym z przedmie§ć Leningradu wzn0>
J"ZYSZe zostnld wYkluczenl z Partii. W obu Pierwszy asortyment o wadze od 500 gram ryb po kraju, zde jmie z rynku nad·wyżki powypadkach czytamy w motywacji: ni.euczęsz do 800 gram przeznaczony jest do rozprowa- daży ryb w okresie odkiw6w i pozwoli na
szone są składane 2-piętrowe małe domy, zesta.czaoie na zebra.nl!a, bra.k aktywneści partyj· dzania na rynku krajowym, drugi asortyment
k' h
·
przechowanie nadwyżki w magazynach Cen- wiane
z cien 1c płyt betonowych, przy czym
nej, nie udzielanie się pracy partyjnej i po ryb o wadze od 800 gram wzwyż przeznaczatrali Rybnej, aż do okresu zmniejszonej po- przestrzeń pomiędzy nimi zapełniana jest szla·
dobne zarzuty. za.nuty bezsprzecznie są po· ny jest głównie na eksport.
ką i betonem.
Umowa między producentami karpia :ot daży ryb na rynku.
wa2'ne, ale czy wysta.rczająee dla zastosowania najwyżS!!:ego wymiaru kary - wyk!ucze
DDtychczas()<Wy przebieg a.kcji oczyszczanie
szeregów partyjnych wykazał, iż wię~ść
..cji' Jódzkiej PPR -dobne zro
aktywu
.„
. orgMliZ2
Z1llmlaila Jt;:·•CJlt,ny sens tej a.lreji. W'lększość to
•
wa.rzyszy 7l!"ozu1n1 ała, że chO<hi przede wszys t k i m o usu.::i.!ęcic z naszy~h szercg6w elementów klascwo obcych, elementów wrogich
że chodzi
nas2ej P a.r tfiji i Po-lsee Ludowej.
.
d . któ
. .
. , 11
d
1
0
rzy nie
usunięcie u zi,
prze e ' ""ZSYIS• • m
powinni się byii nigdy znaleźć w naszej Part:iil, a znaleźli się w niej tylko w . wyniku
.
.
. . .
b rillk u czUJnosci
przy przyJmowa.nm nowYch
clJOOJ:ków. To :eż należy pi>wledzieć, że ten
cel wstał osiągni ęt.y: poszczególne koła w
znaoznym jui stGpniu oczyściły się i w da lszyim ciągu oczyszczajoo . si' ę od ludzi niepraz -. wyzysku, ód "WT-Ogów
cują,cych, żyjących
klasowych spekula.ntów, szabrownilrów, złod7Fei grOS/la publicLnego, karierowiczów i>tp.

I-

J

„

Kara

I •

•
•
uo b rze pracu1q
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z wo1"ewo'dztwa

lo'dzk1"ego na Mazury
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na rynku rybnym
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obu ~arzyszy pracy partyjnej, dla. napra. I

o t rw a,,, pok o' I o d emok raCj.

•
•
JJ'
Jl , ,
Tresc 20-go numeru inłeresu1qcego czasopisma
dza, że „akcja likwidacji żywiołów kapitalisty
cznych na wsi wymaga od Partii uprzedniej dlu
przygotowawczej'', wymaga
gotrwałej pracy
„wzmocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego pod
wymaga
kierownictwem klasy robotniczej'',
rozbudowania socjalistycznego przemysłu, zdolncgo do masowej produkcji maszyn dla zespo·

Nowy, 20-ty numer organu Biura Informacyj
Wydaje mi się, że zbyt
lek~omyslnie postąpiono w stos~iu ~ tych nego Partii Komunistycznych i Robotniczych

wy swo1 ~h .błędów?

dwoch ~w:u-zyszy. I w~daje .m1' s ę, ze zb.yt „O trwały pokój, o Demokrację Ludową."" oma·

I~kkomysJm.e p~pił r~wnlez Komi~et Dzi_el wia w artykule wstępnym rozwój rolnictwa w

Bduty,. ze przyJęte
uchwały zatwierdził.

ruey

Jeszcze ba.rd7JieJ jaskrawY

w

ten

przykład

Autor artykułu
sposob krajach demokracji ludowej.
zwraca uwagę na konieczność wzmożenia walki
lekko- z elementami kapitaJ.istycznymi na wsi i stwier·
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Dobra lektura dla dziatwy·
Wśród ksi ążek literatury dziecięcej wyda·
nych przez P. Z. W. S., zasługują na uwagę
dwie pozycje.
Janiny
Pierwsza to „Kol-Orowe dzieci" druga „O chłopcu drewniaPrzeworskiej nym" - Hanny Januszewskiej.
„Kolorowe dzieci" - to podróż po odległych
krańcach kuli ziemskiej w celu poznania życia dzieci różnych plemion i na.rodów śwlata.
Książk,a ta polecona, jako lektura pomocnicza z zak.resu geografii, powinna trafić do rąk
każdego dziecka. Zawiera bowiem obfity materiał, dotyczący swoiistych cech struktur społecznych różnych 111arodów, ukazuje instytuc j ę
rodziny ;i zwyczaje wychowania w różnych
śmdowiskach.

naukowy ujęty w interesującą i żystaje si ę łatwy do przyswojema,
Opowiadania te są tym b1iższe dziec10m, że
· zawierają w iele rysunków, przedstawiających
charakterystyczne typy- plemienne, ich sztukę
i n :i rz ę dzia ;pracy.
N iewielka objętościowo książka posiada dużo kszta łcąc e go materiału, niezmąconego fantazj~. k tóra c z ę st o w książką.eh podróżnkzych
dla młodz ieży ukazuje życie ludów, zbadane
' ·
· · w szczego· 1owyc h pracac h JJ.au.cowycn
JUZ
· · tl
d ·
.
w mepraw z1wym sw1e e.
b
·
, kn
ln
t
t k
E
Materiał

wą

łteść

do,.J;~c( r~Ż:;~r~d~:i'jęt~ :o:fu%aJ~;~~·1 ;;~

opowiadaniem w m i łą, pożyteczną lektnrę. ł d
.
1 k
poK k ,tożkrą choętn iheł si ęgrud·e m ~ Y cmz.rte n; · f n
- v'.J a a „ c opcu rewmany
s1ą
tas tyczne his toryjki na temat ludowych piosenek krakowskich. Koncepcja ciekawa, :ecz
kszt~kona w wyk onaniu, Bogate źródł1, ia.·
k im jest pieśń ludowa, nadaje się znakomi.c:P
dD wvknr2vstania w literaturze dzieciece i.

gdyż

g

• "I

baśniowe,

•

poJ.aniowe
1 po5zuki wany obecnie „temat powszechny" czyi.i znany szerszemu kręgowi społecznemu bohater,
fakt, zwyczaj, tkwiący glębok-0 w h1st:irii narodu i jego kulturze.
Dziecko banlzo wcześnie styka się z pieśnią
ludową. Za jej prostymi a często różnie ko·
mentowanymi słowami kryje się cień, który
barw~h.
można rozpmszyć światłem o tylu
pozostawia j ąc nienatężeniach i k ierunkach zawiera pierwiastki

i zwyczajowe. Tkwi w niej tak ce.n.ny

t k nięta lini ę zasad,n,iczą.

ło~·cgo

do wą''

marksizmu Istwierdnazapozycjach
autor, dobrze
jące

leninizmu -•

znaj ą cy sytua<lję w Ju·

klika Tito werbuje do Partii kułac
go~ławii kich &ynków, kupców, nacjonalistów i ws::elk1!'go rodzaju kombinatorów''. Wielu komunistów wśród oficerów usuni~to z woj ska i grozi
im aresztowanie. Więzienia Jugosławii zapeł:llio

prowadzenia gospodarki wiejskiej. Zby ne

tni pośpiech w tej sprawie może przynieść jedy
nie niepotrzebne szkody'' - stwierdza autor ar
tyk11tu.
W c'llszym ciągu numeru znajdujemy artykuł
tow. 111. Farkasa, zast ępcy generalnego sekretarza KC W-:gierskiej Partii Pracujących, oma
wi ający zagadnienie walki o czysto3ć szeregów
partyjnych. Powołując si ę na przykłady szeregu organizacji partyjnych Węgierskiej Partii
Pracuj:}cych, do których przenikn ęły elementy
klasowo obce, tow. Far1nis podkreśla wielką wa
g ę przedsi ęwziQtej akcji oczyszczania szeregów
p:wtyjnych i podkl't'śla konieczność uniknięcia
biurokratycznego i formalnego ponejśeia do tej
ak cji. „Powinniśmy wykonać tę pracę wyjątko
wo gruntoWl)ie, sumiennie, z niezbędną stanow
czujnością".
czością i prawdziwie bolszewicką
sprawie każdego członka należy
Uchwaly w
przyjmować jedynie po uprzedniej osobistej roz
mowie z nim, po gruntownym zbadaniu wszyst
kich okoliczności''.
Bardzo intere sujący jest artvkuł tow. Bę,zanowa pt. „Jak klika Tito waiczy z własnym
ludem". WykJuczając z organizacji partyjnych
proletariackie i internacjonalne elementy sto-

I
i

są dziś

komunistami, bojownikami o

wolność

jednocześnie
i niepodległość Jugosławii", a
„aparat państwowy Jugosławii coraz bardziej
zaśmiecany zostaje przez zwolen.ników lt'.oku

ill'.perialisty~zne~~ i 3:gent~·.w anglo-a~rierykań
~kiego "".~~~ • „Kl1!rn 'I1to zdradz.ila n~r6d
~ stwierdza au t or :V z~koucz_e
J~g osłowian_sk1

mu. Zadam em st?.Ją~ym przed_ P a rtllJ. ~om~m
><~y czną ~ngo s.lawu Je.Rt JaknaJS~yb~za hkw~da,polityki JtlgosłowiańCJ~ „na~3onah~tycz11;~J

_
s;.uego kierowmctwa .
Kumer zawiera również interesują.ce artyku·
ły o krz epnącej jedności i o walce mas ludowyrh Francji pióra tow. Cogniota, o „Zw. Zawodowych w krajach demokracji ludowej'', <>
Rolniczych w
.,produkcyjnych Spółdzielniach
Bułgarii", o ,;Walce narodów kolonialnych, prze
ciw imperializmowi jak również artykuł sekre
tarza generalnego Polskiej Partii Socjalistycznej tow. Józefa Cyrankiewicza. pt. „W wa.lee z
marksistowsko-leninowska.
prawicą hartuje się
świadomość socjalistów w Polsce''. Ciekawy ten
numer organu Biura Informacyjnego zng,jdzie nie
wątpliwie szeroki krąg czytelników wśród akty
vr1bt.6w oL·u partii robotniczych.
A. P.

Hanna Januszews·k a w swej . książce może
ominęla te możliwości przez spe·
cjaJny wybór tematu i dużą swobodę fantazji.
Animizm, ożywiający drewnianego żąłn'erza
i krakowską laleczkę w pierwszym opowiadaniu ustąpi miejsca fantazji o tańczącym n iemałej ffiiieszczance krakowsk iej,
dźwiedziu i
Dwa opowiadania sprowadzone w świat realny: o koniu młynarza i o szewca<"h pnprze Jzają pełną humoru i najlepiej na.pisaną historyjkę o „w i ejskń ej psocie".
w wy konaniu planu 5-letniego w ZSRR
Zaletę książki stanowi wdzięczny ob:azowy
sposób opowiadania, j.ako zarzut na!cż11łoby
Na odbywającym si ę w Moskwie plena.r- d~ ~ch. Ożyw io~ą d:z.iałalność wyk azały spe
stwierdzić br,ak głębszego i wyraźnego zabżenym posi€dzeniu Centralnego Ko19a etu Związ- qame akademie, Jak: Wszechrosyjska Akade·
nia pedagogicznego czy kształcąc e go.
ku Zawodowego Pracowników Naukowych mia Rolnicza im. Lenina, Aka de mia Leł< arska,
Jednakowoż p isane na ogół poprnwnym prez-es Akademii Nauk ZSRR, Siergiej Waw.i- Architektoniczna, Szko·l a Sztuk P i ęknych, In.wierszem rozwi j a j ące wyobraźnię opowia::la- łow, wygloiS:ił obsze.rny referat, w którym z1lu- stytut Pe.dagogi=ny.
n ia, ładni e i obficie ilustrowane stanow•ą iek· strował ud'ZJiał pracowników naukowych w pra
Wawiłow podikreślił mię, jaką odegrały spe
ką ! przyjemną lekturę dla dzieci młodszych. cach nad wykoillaniem planu 5-letniego · Skła- cjalne instyituty Akooemi i Nauk w rnzwoj:u
.
. . .
. .
. Omowi?ne ks i ązk~ stan?w1 ą .?orlatn;ą pozy: d.ając sprawozdanie z dzi ałalności n aukowej w życia gospodarczego kraju. We<lług vVaw~ło·
~Ję w me.zwykle czvnne1 akcp wyd~wn : cze] ZSRR, Wawiłow wykazał, że w chwil: ob ecnej wa. rea.Ina war<rość prac uczonych radzieck~ch
>aką rozwmęły w r,>ku ubiegłym Panstwowe oko.Ie 150 tysi ęcy osób zajmuje się działaJno- ~ zak,~esie rozwoju życia gospodarczego kra·
ścią naukową. Po .rewolucj~ założoillych zo.;;ta· JU, obhczoui.a w p'ienrlad7Xlch, wyraża aia milia.r
'.:akl,nrlu Wv.n,,.ur,n.1rtur Szkolnych.
·
ki 10 aka.demii nauJcnwvch w renu.blikach :ra· dowvani. sumami.
.-1. R11r.7:.k1\wna
świadom i e

Udział

pracowników naukowych

-
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Spnlec:zna UJalha z zahusantl !iipehulac:jl

Lotne „trójki"

kontrolują

•

sklepy wszystkich 3-ch Sektoro

Wielkie widowisko regionalne

W . Wydzał

Kultury i Sztuki

Zarządu

Miejskie-

łfi go przedstawia wielkie widowisko regionalne

pt. Podhale tańczy i śpiewa poprzedzone pogo pod ladą w celach paskarskich. Na tej
Pobieranie
nadmiernych
cen
„trójki" gadanką na temat Sztuki Ludowej, którą wysamej ulicy pod numerem 43 w sklepie K. stwierdziły ponadto w sklepach St. Piotr- głosi Ob. dr Janina Krajewska, Dyrektor
kontroli sklepów z artykułami pierwszej po- Zakrzewskiej również nie było masła dla kowskiego przy ul. Bandurskiego 1, J. Rut- Muzeum Etnograficznego w Łodzi.
trzeby.
klientów, ale schowała je, jak oświadczyła, kowskiego - przy ul. Nowomiejskiej 3 i K.
Widowisko odbędzie się w sali Filharmonii
Sinki - Bandurskiego 33.
Obecnie do Komisji SpecJalnej napływają „dla własnego użytku" w ilości 3,5 kg.
Miejskiej - ul. Narutowicza 20 w sobotę,
protokóły
akcji kontrolnej, przeprowadzadnia 30 października br. o godz. 15,45.
,
nej w mieście przez lotne „trójki" aktywu
Przedstawienie wysprzedane, w następnym
społecznego. Kontrolowane są sklepy wszysttygodniu będzie powtórzone.
kich trzech sektorów - państwowego, spół
w
dziedzinie
motoryzacji
w
Łodzi
dzielczego i prywatnego. Trzeba stwierdzić,
W dniu wczorajszym Łódź uzyskała jesz- spalinowych Gutman. przedstawicie le Partii
Podziękowanie
że podczas gdy pierwsze dwa sektory przeplacówkP. handl-0w:-1 PPR i PPS. przedstawiciel Zw. Zaw. Transstrzegają wszystkich przepisów, sektor pry- cze jedną państwową
Zarząd
Wojewódzki
Związku Uczestniwatny - nadal - mimo częstych ostrzeżeń Przy ul. p:otrkowskiej Nr 102a nastapiło p')rtowców, Rada Z::ikladowa Biura Rejon.::i·
i nakładanych kar na nieuczciwych kupców, otwarc:e sklepu Nr 1 Centrali Handlowej wego w Łodzi, członkowie dvrekc.i i Warsza· ków Walki Zbrojnej o Niepodległość i De·
Mot1JTy-..acyjnego
„Mofozbyt". wy i Odd7.iału Łódzkiego oraz pracown:cy mokrację w Lodzi, skład a serdeczne
nie wywiązuje się w pełni z ciążących na Przemysłu
·
podziękowanie
nim obowiązków rzetelnego zaopatrywania Otwarcia dokonał prezydent miasta tow. i zaproszeni goście.
Powszechnej
Spółdzielni
W uroczyst'Jści otwarcia wzięli
Sklep Mohzbytu jest pierwszym 1ecro ro· Spożywców w Lodzi, ul. Piotrkowska 31,
ludności miasta w artykuły pierwszej potrze- Stawiński.
udz'ał ohok prezydenta miasta dyrektor na· dzaju w Łod7.;.
Sklep urządzony ne1 skalę za przekazanie kwoty !50.000 zł. z podziału
by.
czelrny Motozbytu z Warszawy ob. Mąszta· wieH:omieioką i baT07n b0-''lto 7ann"t.-7nnv
Oto pierwsze meldunki: S. Wdowiak na wdowy i
administracyjno·handl0wy w artykuły z dz'edzinv mobryzacji, będzle nadwyżki za rok 1946-4 7 właściciel owocarni przy ul. Jaracza 15 od- kowski, ,dyrektor
sieroty po poległych uczestnikach w walce
mówił sprzedaży winogron schowanych pod Doliński, dyrektor Oddziału Łódzkie,E!o Moto zaopatrywał mieszkańców ł,odzi w motocy·
z okupantem hitlerowskim.
ladą.
Z. Zakrzewska. właścicielka skleou zbytu Białek. dyrektor zakładów silników kle, rowery i czeŚC'i rowerowe.
przy .Taracza 15, odmówiła sprzedażv wędli
ny. Schowała ją dla „swoich" klientów.
Nadmierne ceny za wędliny pobiPrali: B.
Kowalski - ,właściciel sklepu przy Piotrkowskiej 223 i St. Pietrzak, właściciel sklepu przy
qtpliwości
wyjaśnione
ul. Piotrkowskiej 198. Ekspedientka w sklepie Ubysza przy ul. Jaracza 7 - ob. Wencel
Rada Państwa zatwierdziła nowelizację de nie wykonawcze do dekretu o czynszach, nie jednej izby.
w czasie kontroli odznaczyła się aroganckim kreiu <> najmie lokiili. Nowela uprawnia do które wyjaŚn'a szereq wątpliwvch "punktów.
Artyści, naukowcy itd. opłacać bedą ceyngz
zachowaniem. Nie dba natomiast o wvsta- płacenia czynszu w dotychczasowej wyso· M. in. określono d'.lkladnie pojęcie członka ro dotychczasowy p„ przedłożeniu zaświadczeń
wia'!'l'ie cen, których w sklepie brak. St. Czła kości tych p1ac-0wmków państwowych, którzy dziny, lokalu mie~zkal.nego, użytkowe~o. izby '.ldpowiedn'ch zw. zaw. Rozporządzenie wyjaś
piński, właściciel sklepu przy ul. 6-go Sier- płacą podatek obrotowy z
tytułu pracy w
itd. Ro;mor7fl<izen1e mówi. 7<> subl"k"t'Jr wpła nia również, że lokator wnosi onłat·: na Fun
pnia 43 odmówił sprzedaży masła, schowane- służbie wymiaru sprawiedliwości, albo z ty· ca czynsz be7.pośrPdnio 'vl::iśc'ciel'Jwi nieru- dusz G'J~oodarki Mieszkaniowej, jeśli w lotulu umowy o dzieło, wykonane ri1a państwa chomości tylko wówrzas. E?dv umowa podnaj kalu użytkowym znajduje się 8 izb mlesz:{nl
lub samorzadu pod warunkiem, że pracodaw mu obejmuje co najmniej wyłączne używa· nych.
Kino TĘCZA
Kino BAŁTYK
ca wyrazi na to zgodę.
Czynsz za najem lokali użytkowych, ustało
NOWA WERSJA
DZIŚ PREMIERA!
ny przed 1 września, m-0że zo~tać powiększo·
ny o sumę przypadającą na FGM. Jeśli na·
Dyrekcja Miejskich Zakładów KomunikaLINIA 8 - kursować będzie normalną tra
jemca l'.lkalu. mieszkalr.e!!o, obowiązany do
cyjnych w Łodzi podaje. do wiadomości', ie są, zaś w godzinach od 9 do 18 zostanie prze
plłacenia czynszu normal'Dego
lub według w poniedziałek,
dnia 1 listopada rb. trasa dJużona do Żabieńca.
pofowy stawek, zapłacił przed 1 września
dla niżej wymienfonych linij będzie nastę
LINIA 14 - Zarzew, Plac Reymonta, Piotr
W roloeh gldwn yeh DANUTA SZAFLARSKA
czynsz
z
góry,
musi
obecn'.e
co
miesiąc dopła
JERZY DUSZYNSKI,
pująca:
kowską. Placem Wolności,
Placem Kościel
cać różnicę.
JAN KU~NAKOWICZ
LINIA 2 - Chojny, Rzgowska, Dąbrow- nym, Wojska Polskiego, Strykowską.
MN SWIDERSKI
Wydane zostało rfn,miP:7. nowe roz-n0na'he 11ki'ego, KIJińsklego, Daszyńskiego, Plac WolLINIA 15 - Strykowską. Wo.iska Polskiego, 11 Listopada, Gdańską, Zeromskiego,
ności. 11-go Listopada, Osiedle.
Echa „cukrowej paniki"
LINIA 4 - od god'Diny 9 do godziny 18 Swierczewskiego, piotrkowską, Placem Ni'ekursować będzie: Chojny, Dąbrowskiego, Ki- podległości, Rzgowską. Chojny.
LINIA 16 - Zarzew, Pl. Reymonta, Piotrlińskiego, Daszyńskiego,
ptO'trkowską,
Placem Wolności', Pl. Kościelny, Wojska poJs.kie kowską. Pl. Wolności, Nowotld, Tarnki.
LINIA 17 - Stoki, Telefoniczną, Nowotki,
Pamiętamy jeszcze wszyscy ogonki, jakie zapałek. Posiedzi za to dwa miesiące w obo- go, Strykowską (P-OZa tymi godzi.namj trasą
Pl. Wolności', Zgierską, Julianów.
tworzyły się nie tak dawno przed sklepami. zie pracy.
normalną).
Nadzwyczajne pociągi linij zamlejsk1cb
w których sprzedawano cukier. _Spekulanci i
LINIA 7
Również dwa miesiące w obozie pracy
Dąbrowa,
Dąbrowsldego,
panikarze, żerujący na naiwności ludzkiej, spędzi Elżbieta Liśkiewicz, zam. Południo Rzgowsk
Placem Niepodległości, Piotrkow- kursować będą: Chojny, Pl. NiepOdległości,
przeliczyli się ' jednak. Dzięki energicznemu wa 18, za zgromadzenie w mieszkaniu 50 kg ską, 6-go Sierpnia, Legionów, Placem 9.go Piotrkowską, Stalina, Widzew.
v.4Wi<oczeniu Komisji Specjalnej szerzyciele cukru.
!\faja.
tej paniki zostali wówczas aresztowani i
Zakończenie
obecnie sprawy ich rozpatrywane są przez

Prywatna inicjatywa nadal zawodzi

Donosiliśmy już o zorganizowaniu społeeznej akcji antydrożyźnianej, polegającej na

Pierwsza państwowa placówka handlowa

Rada

Państ\va zatwierdziła
W

nowy dekret o najmie lokali

w sprawie czynszów

Trarnwaje w dniu 1 listopada

„ZAKAZANE Pl OS ENKI"

SPEKULANCI W OBOZIE PRACY
Więcej

Komisję Specjalną.

XII kursu prze-

drzew, krzewów i kwiatów szkolenia szeregowych MO

W chwili obecnej zapadło już kilkanaście
Jesienne prace Miejskiego Wydziału Plantacji
wyroków w tych sprawach, z tego trzy dotyczą spraw z miasta Łodzi.
I w obecnym okresie jesiennych szarug
Z mniejszych inwe&tycji na uwagę za&JuStanisław Sobczak, właściciel fabryki cu- Wydział Plantacji prowadzi cały szereg prac guje Sp')rządzenie
projektu zieleńca przy
krów i czekolady, zam. Piotrkowska 161, któ- w swym zakresie.
przedszkolu na ui. Kątnej 24-26 oraz uzupeł
ry zgromadził u siebie znaczne ilości.
Na ostatnie trzy miesiące bieżącego T0ku nienie zadrze·.vien ulicznych i obsadzenie
skazany został na trzy miesiące obozu pracy zaprojekotwano wiele dalszych robót. Uzu· nowych z'eleńców.
Stefania Korek, zam. Piotrkowska 292. pełn:one więc zostanie dotychczas niedosta·
Szereg prac przeprowadzoinych również zo
zgromadziła u siebie poważne ilości cukru i teczne, zadrzewienie p<;1rków Matejki i Ko- stanie w okolicach
Łodzi. W dalszym ciągu
lej0wego. Zaś publiczny park przy ul. Piotr- posuwa się rozbudowa kąpieliska w Rudzie
kowskiej 284 (dawny Gayera) po przeprowa
dzeniu w nim niezbędnych uzupełnień jes-z- Pabianickiej, w Łagiewni'k:ach zaś naprzeciw
Łodzi
Centralny Zarząd Przemysłu Włókienn 1 cze cze w tym roku oddany zostanie do użytku. sanatorium i prewentorium wyko.nane będą
obsadzony roboty przygotowawcze do zalesienia tego
go w Ł'.ldzi wybrał już teren pod budowę Cmentarz Komunalny zostanie
terenu
swego itmachu na Placu Zwyciestwa. Os+R· drzewami liściastymi i krzewami.
teczny jednak wybór zostanie dokonany przy
udziale rzeczoznawców· Zarządu Mieiskiego
i przedstawicieli Bmra Architekutry Publi.cz
·
święto bratniej Czechosłowacji
nej z Warszawy, iako przyszłego w:vk0nawcy
W trzydziestą rocznicę istnienia Republiki
robót bud0wlanych.
Referat o trzydziestolecUt istnienia RepuCzechosłowackiej zorganizowana została sta- bliki
Czechosłowackiej
wygłosił
naczelnik
*
*
przy ul. Bystrzyckiej 7, 9, 11 pnwsuoinie no raniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Cze- Urzędu Kontroli Prasy, fpw. Tadeusz Kubik.
W referacie tow. Ktł>ika bardzo mocno
wy· dom akadem'cki dla studentów Uniwer- chosłowackiej uroczysta akademia dla ucz·
podkreślone były więzy braterstwa i przysytetu Łódzkiego. Projekt budynku zostal czenia święta bratniego nam narodu. ·
Akademia odbyła się w sali OKZZ. Zaga- jaż;:ii łączące nas z narodem czechosłowac
opracowany
przystąpiono już do jeqo rea.i
jenia i powołania prezydium dokonał prze- kim.
zacji.
wodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko Bogata i urozmaicona część artystyczna za*
Czechosłowackiej
prezydent miasta Łodzi kończyła tę uroczystość, przesiąkniętą atmo*
Wydział Planowania Przestrzennego opraco tow. Eug. Stawiński.
sferą radości i przyjaźni.
wał proiekt pasma z!eleńcowego, ciąQ"nąceg„
s1e wzdruż ulicy Sienkiewicza, przy którym
mieścić się będzie sze.re!:'( budynków użytecz·
ności public7nej jak:
budvnek Ośrodka Za·
Od przyszłego tygodnia w dom.ach r'lrnini- w iJ.')śei 1000 metrów ,po wyczerpaniu którewodowego Przemysłu Metalowe!:'(o, Dom Par
tyzanta, Żhbek. Dom Socjalny Zakłarlów strowanych przez Zarząd Nieruchomości roz- go nadejdą dalsze potrzebne ilości. Akcja
pocznie się wym.liana stropów, mniejsze re- szklenia, szczególnie ważna teraz w o~res.ie
Dziewiarsk'ch i"l „O''~r 1 ''-"0 wrześn'r"
m·')nty wewnętrzne oraz co najważniejsze deszczów i chłodów jesiennych, ochroni wnę
*
szklenie klatek schodowych i strychów. W trza domów od potoków wo<iy, j~k" do nieBrak szaletów publlcznyrh to jedna z w c:{ tym celu zmobilizowano znaczną ilość szkła· dawna
zalewała
czesto nie tvll<'o K:latk;
szych holaczek mia>ta. nobrzP. się więc dzie- rzy oraz zamówion0 pierwszy trasnport szkła schodowe i strychy, ale i mieszkania.
·
je, że Zarząd Miejski pomyślał i o tej niewy
godzie, ustalając ;„ż mieisce dl~ nowy::h
UWAGA!
swletów p'Xlziemnych. Zbudowane one zosta
ną przy ul. LE>ir' "'"'>w i P:r 1ru Kolej-Owym.

O

w

kilku wierszach

ROBOTNICZA Lói>ż UCZQIŁA

*

Remonty w domach Zarządu Nieruchomo$ci

*

*.

Lato

upłyn ę ło

*

*

*

dla mirsz.kańców Zoo na
ogół p')myślnie. Ubytek był stosunlrnwo nie·
wielki, dotknął on ytlko troje zwier1;it owcę, dzika i jelenia.

Odpowiedzi Redakcji
Ignacy

Szczerbiński,

ul. Kraszewskiego 12,

m. 2-a.
W sprawie, opisanej przez Was, Komitet
Domowy p'Jwinien 7-wróc:ć się z podaniem do
Wydziału Remontowego przv o..i-~' ----..-, Sta·
rostwie Grodzkim. Zos•~1 ~· "'"'~ 7 "'"' ~.-v:cial
ny fundusz na remonty mieszkań robotniczych
w domach pr:nvcitn:vch - is' e.1e więc moż·
liwość, że otrzvmac e piPniądze lub materia·
ły na pr'.Jwadzenie remontu
ul'I.)

„

I
1~••

Prenumeratorzy Nowych Dróg z terenu m.

Łodzi

i woj.

łódzkiego

pro-

:>zeni są reklamacji i wpłat dotyczących prenumeraty Nowych Dróg nie
kierować nod adresem Administracji Nowych Dróg," Warszawa Smolna 12
t~1 łko R. S. W. „Prasa" Kolportaż, Łódź ul. żwirki 17 tel. 212-04 konto
PKO VII-1331.
'
'
WYDZ. KOLPORTAŻU R.S.W. „PR.\S ,\"

W LODZI.

*""'

••

Co

usłyszymy

przez radio

Hallo Polskie Radio - Łódrź, fala 224 m.
Prograim :n.a sobotę 30 pażd:z;iemiika 1948 r.
12.04 Wia<lom. połu<ln., 12.10 Kol!llCert soliis.1ów.
12.35 Aud~ja ~la wsi. 12.50 PT7Jeorwa. 14.30 (Ł)
Z p.raisy, 14.35 (Ł) Utwory na waltornię, 14.50
(Ł) Pogadanka ŁRR, 15.00 (X) Komum.'iik.aity,
15.05 (ł.) „Nad C"lairną wodą", 15.20 „F:ilmy IMd2lieakie na łódrzkich eikram.ach", 15.30 „Maipa"
- audycja słowno-mu.z}"CZl!la dla dzieci. 16.00
Dz,ienniik.. 16.30 Audycja spo•rt-Owa dla ml-odzieży. 16.45 „Przy sobocie po robocie", 18.00 Lekcja języka rosyjskiego, 18.1.5 „w rytm.ie tameCZJnym", 18.45 Audycja ś'Wietli.c:owa, 19.00 „24-ty
Wieczór M:ekiewlcwws.ki", 19.30 P. Czajikows.ki - Kwn•rtet D-dur op. 11, 20.00 D'.lliennik,
20.45 „Mówi W}"Stawa Ziem iOd.zy>sik.a.nych",
20.50 „O hu•mrun.iżmie socj11.1.irStyc7nym", 21.00
Koncer.t Krnkowskiej Orkie-sbry P.R. 21,45 ,,Niedołężne małżeń'Sltwo" nowerla. 22.00 Mu.zyilta.
tameczma, 22.45 (Ł) „Z'{'oie utajo!Ile literaituiry
bi1afort1<Skiej", 22.58 (Ł) Omów. progr. lok. n.a
jutro, 23.00 Os·tnl1n.ie Wi<a<lomości, 23.10 Muzyka ta.necrn.a., 23.50 Program na jutro. 24.00
fł.) Koncert ż~zeń. 0.30 (Ł) Zakończenie a.udycji i Hymn.
KURS szyBOWCOWY DLA MŁODZIE2Y
Zawiadamia się, że ostateczny termin roz
poczęcia Kursu ustalony został . na dzień
3 li~topada. Zapisy i informacje w Okręgu
"':01ew.6dzkim Ligi Lotniczej, przy ul. 6-go
S1ernnrn 1-3 II piętro tel. 113-40.
,.DlWiEH!l'.!211GlllllAl!l!IH•IW1Wi!'ł!Bllł-11SWWam1111c11111s11

Komunikat OKZZ

Okręgowa
KomisJa Związków Zawodowych w Łodzi zawiadamia, ie w dniu 30 pardziernika br. o god7.inie 9,30, w sali OKZ:l
prz:v ul. Traugutta Nr 18. odbędzie się kon·
feren<'jll z udziałem Powiatowych Rad I Ra<l
Związków Zawodowych. Zarz:vlów Okręgo
wych i Zarządów Oddziałów Związków Za·

W tych dniach odbyła się uroczystość
XII Kursu Przeszkolenia Szeregowych M. O .• przy Komendzie Milicji
ObV\1,·atelskiej m. Lodzi. Po wręczeniu elewom Ś\-1.'iadectw ukończenia szkoły i przemówieniach władz zvvierzchnich M. O. oraz·
przedstawicieli partii robotniczych, zasiadła brać milicyjna i zaproszeni goście do
wspólneg-o obiadu, który minął w banfao
miłym nastroju.
zakończenia

wodowych. Zarządy Oddzialów '.t..\~. Zaw
proszone są o delegowame przewodniczących
i sekretar1y Rad Zakładowych, oraz referentów, lub członków Zarządu odpowi('dzialnyc!l
za Ref. Ubezp. Społecznych. Prosimy o punk·
tualne przybycie.

Uwaga kolporterzy!
D~a 7 listopada br. ukaże s:ie .. Gło~ Rob?tmczy" z okazii 31-e.i roezn.icy paździer
TJ1kowe1 w zwie1rnmnei ot>iP•riśri oraz boP.'ato ilustrow:mv. Zamówfrmia na powyż_
"zv numer n"lP;i;v kierować do Wvdz:iału
r<0l'10rh?-11 RS~V .. Pras'1" d'.'> n11i„ 4. ·11 . br.
""'-1- ..... ~L,,„„ f ,f>1H. żw.;„1.; 17 +-1 ?1? _n4.
gw
•eeeem*MI
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Na jskromniejszy budżet · domowy ludzi pracy wytrzyma
wszystkie niezbędne potrzeby - jeśli gospodyni prowadzić będzie wydatki z przewid.u jqcq zapobiegliwością
i z 61ówkiem w ręku

Róbmy wydatki z ołówkiem
w ręku
Pod ~~niec .kalendarzoweg o miesiąca, a
w Jego połowie, słyszy się na:zekania kobiet na brak pieniędzy, na to,
ze znowu „nie starczyło". A jakie przy
tym wyciągają wnioski! Jak kłii:dą to na
ka!b warunków, stosunków i innych przedziwnych przyczyn, prawie że sił nieczystych! Zastanawiające, że nigdy nie znajdują przyczyny w swym złym dysponowaniu pieniędzmi. Warto ten temat należy
de oświetlić.
Długi, ciągnące się z miesiąca na miesiąc,
a przy tym brak wielu niezbędnych rzeczy, są powodem zmartwień, a często .niezgody i sprzeczek w rodzinnym gronie.
Jak tego uniknąć? Odpowiedź jest prosta, choć pozornie może dziwna: prowadź
my gospodarstwo z ołówkiem w ręku.
Nakreślmy sobie plan wydatków na pewien okres, kierując się zarówno rzeczywistymi wpływami, jak i powodując się
istotną potrzebą poczynienia określonych
zakupów.
Z góry odliczamy pewną sumę na pokrycie wydatków stałych, jak elektryczność, gaz, komorne, radio itp., resztą zaś
rozporządzamy w ten sposób, aby nasz bud
żet domowy utrzymał się bez wstrząsów
do końca miesiąca .
. Notujmy nasze wydatki, aby mieć kontrolę nad wydanymi pieniędzmi, a także,
aby mieć sprawdzian „czarne na białym",
nakreślonego planu. Może się wówczas okazać, że niektóre pozycje należy na przyszłość zmniejszyć, inne może uda 'nam
często JUZ

się powiększyć, względnie uzyskać jakieś
oszczędności.
Oczywiście, może zajść konieczność wy-

datków niespodziewany ch, na które pójść
mogą zaoszczędzone pieniądze lub też odł9
żone na przewidywany zakup odzieży. Tego rodzaju wypadki nie zdarzają się jednak często.
Przy wydawaniu pieniędzy musimy być
rozumne. Nie wolno nam ulegać lekkomyślnym zachciankom, dać się skusić taniością przedmiotu w gruncie rzeczy zbęd
nego, a okupionego niezawodnie niedoborem w naszej kasie. Jeżeli przyjmujemy
gości; podejmujmy ich w miarę naszych
możliwości, zarzucając raz na zawsze sta.
ropolskie „zastaw się, a postaw się".
Przez racjonalne sporządzanie domowego budżetu, przez robienie wydatków z ołówkiem w ręku, rychło przekonamy się,
że nie jest rzeczą nie możliwą utrzymanie
w równowadze najskromniejsz ego nawet
budżetu. (S).

Nasze przepisy gospodarskie
GRUSZKI W OCCIE

Na konserwowanie w occie najodpowiedniej
sze są gruszki Bergamoty. 2 i pół kg gruszek obieramy, jeżeli są duże przepoławiamy,
usuwamy gniazda nasienne, odcinamy ogonki. Jeden litr 6 procentowego octu zagotowujemy z ćwierć kg cukru, kawałkiem cynamonu, kilkoma go7.dzikami i kawałkiem skórki cytrynowej. Na gotujący ocet rzucamy
gruszki i gotujemy na wolnym ogniu 10 mi.. " t.

Gdy gruszki są już miękkie wyjmujemy
je łyżką durszlakową i układamy w słoju.
Ocet gotuiemy jeszcze parę minut, a po przecedzeniu i przestudzeniu zalewamy nim gruszki. Po kilku dniach ocet zlewamy jeszcze
raz gotujemy. Po powtórnym zalaniu gruszek
octem słoje zamykamy celofanem lub pęche
rzem i przechowujemy w miejscu chłodnym
suchym.
PRZYGOTOWAN IA KORNISZONOW
NA ZIMĘ

'Korniszony tj. małe ogóreczki wycieramy do
sucha ścierką i solimy tak, aby były dobrze
pokryte solą. To samo robimy z maleńkimi
cebulami (dymka) . ·Nazajutrz cebulę i ogórki wycieramy z soli i układamy w kamiennym naczyniu zalewając je przegotowanym
letnim octem. Następnego dnia ocet ten zlew:o:my zagotowujemy i po przestud zeniu nalewamy na kornisz.cny. Czynność tę powtarzamy 4-ro krotnie z.a każdym razem wlewając na ogórki ocet coraz gorętszy. Następ
nie ogórki i cebulkę układamy w szklanym
sło~u przekładając je liśćmi bobkowymi, pieprzem i angielsk:m zielem. Na ułożone ogórki nalewamy ocet świeży, przegotowany i zuSłój zawiazufo.wł' oergapełnie ostudzony.
llllnem lub celofanem.

I łatwo się pierze. Fartuch taki (nie posia- ·
Na załączonych dziś rysunkach przed- I
„ dając nawet specjalnych umiejętności krastawiamy naszym Czytelniczkom wzory
-~ wieckich) można sobie uszyć w domu.
ubiorów dziecięcych i gospodarskiego far- j }·<·:-·::•~,-:-.„::,r.:.·.-.,
I
tu cha.
Najpraktycznie jszym ubiorem dla dziew 1
czynek w wieku od lat 10-ciu jest strój ,!
składający się ze spódniczki uzupełnionej I
sweterkiem. Najwdzięczniej wygląda d,la
dziewczynek w tym wieku spódniczka plisowana, do niej w dni chłodne noszon e
być mogą ciepłe wełniane pulowery, na ,
dni cieplejsze odpo\viednie będą bluzki,
uszyte z cienkiej wełenki, flaneli, lub tkaniny bawełnianej . Na sukienki dziewczę- '
ce stosowane są materiały z kraty, lub te ż ,
tkane w deseń szkockiej kraty, lub też .•
gładkie a niezbyt jasne wełenki.
1
Małe dziewczynki powinny być wyposażone w niezbędne poranniki (szlafroki)
i piżamy. Kilka odpowiednich dla tego z~krywał codz~enną sukien~ę w czasie rowieku modeli tych ubiorów przedstawiamy bot przy ~łycie kuchenneJ. Praktyczny
I ~ode.I takiego fa.rtucha, ~;ykonanego z suna sąsiednich rysunkach.
Każda z kobiet, prowadzących gospo-1 rowki przedstawiamy dzis naszym Czyteldarstwo domowe, powinna w swej garde- niczkom. Posiada on tę zaletę, że jest prze
robie posiadać fartuch, który by szczelnie stronny, wygodnie się w nim pracuje i

I

·

I

·

·

Naród wioski manifestuje swą wolę pokoju
Kobiety

ślq delegację

do ONZ

Miliony kobiet z włoskiej klasy robotni- J która dotychczas została już podpisaczej ofiaruje 1 lira każda, aby pokryć kosz na przez 3 miliony osób. Wspomniana
ty wysłania delegacji Związku Włoskich petycja, wyrażająca dążenie mas wło
Kobiet do Paryża. Delegacja ta przedsta- skiego narodu do pokoju, oraz opozycję w
wić ma Zgromadzeniu Narodów Zjedno- stosunku do amerykańskiej akcji podżega- I1
czonych petycję pokojową narodu wło- nia do wojny, cieszy się poparciem WłoPracy,
skieg<_:>. Zbiór.ka pieniężna nas~ąpi w dn. skiej Generalnej Konfederacji
Ligi
1-g? i 2-go. listopada na z~bramach. odby- 1 Stowarzyszenia Byłych Partyzantów
. '
.
,
. . .
waJących się w całym kraJU zorgamzowanych przez Związek Kobiet Włoskich, Demokratyczne J, Ligi SpołdzielczeJ, Fron- I
a mających na celu zebranie ·~ jeszcze tu Młodzieżowego, oraz Chrześcijańskiego
1
I
większej ilości podpisów na pety cji, Ruchu Pokojowego.

I
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Kobiety

Zwycięski wyścig

kroczą

na czele

z czasem. - Twórczyni nowych odmian

Wśród wielkiej liczby nowatorów nauki i techniki radzieckiej, którzy w roku bieżącym otrzymali premie stalinowskie, figurują nazwiska 29 kobiet.
Kim one są? Znakomite uczone, znane konstruktorki, ale również zwykłe
kobiety pracujące w charakterze majstrów i technologów fabrycznych. O nich
mówił St~lin: „B:Ywa również tak, że nowe drogi nauki i techniki wytyczają
czasem nie ludzie znani ogółowi naukowemu, lecz ludzie światu naukowemu
_zupełnie nieznani, ludzie prości, praktycy, nowatorzy w swojej dziedzinie".
oniżej podajemy sylwetki dwóch spośród 29 kobiet odznaczonych w tym
roku.
J eżeli zapy~' Marynę Kozencewą, ja- rposzczegolnych części mfkrometru.
Oddział zaczął produkować więcej miki mamy obecn rok, odpowiada: 1950-ty.
Ta dziwna od riedź jest całkowicie krometrów i o wiele lepsze, niż poprzedusprawiedliwio na. Dla Maryny Kozence- nie.
W. ślad za Maryną Kozencewą zaczęła
wej i dla jej tow rzyszek pracy jest już
twórcza myśl racjonalizatorsk a
pracować
się
że
sądźmy,
nie
Nie,
1950.
rok
obecnie
przedwcześnie postarzały. Jak to widać na innych młodych robotników.
- Czy nie można przeprowadzić całej
zdjęciu', Maryna jest młodą kobietą o pięk
nej, interesującej twarzy. Tak samo za- mechanicznej obróbki mikrometrów na
pewne jej towarzyszki. Chodzi o to, że system taśmowy? - wynikło nowe śmiawyprzedziły one czas tylko pod względ em łe pytanie.
Było to rzeczywiście śmiałe, gdyż niwykonanej przez nie pracy: robią już teraz to, co według planu winny robić do- gdzie przed tym produkcja precyzyjnych
piero w roku 1950. I na tym właśnie pole- narzędzi pomiarowych nie posługiw,ała się
ga zasługa Maryny, stało się to możliwe taką metodą.
Rozwiązanie tego zagadnieqia przypada
dzięki jej wynalazczemu umysłowi.
Ęyło tak: pracował,;i w oddziale mikro- znów w udziale Marynie. Opracowała _i
metrów fabryki instrumentów precyzyj- wprowadziła w życie nowy system pronych „Kabel". Przy obróbce jednej z czę- dukcji: pięć zasadniczych części mikrości mikrometru pracował pewien robot- ~etru oddział obrabia obecnie systemem
nik-specjalista, jedyny w swej dziedzinie. taśmowym.
I w wyniku tego wszystkiego oddział
Otóż pewnego razu zachorował i nie przyszedł do pracy, a nie było kim go zastąpić. ma jstra Mikołaja Ros yjskiego w roku i947
Oddział znalazł się w trudnej sytuacji. wykonał tyle mikrometrów, ile było przeI wtedy zaczęła pracować twórcza myśl widzianych na rok 1950. Wyprzedzić czas
na trzy lata - to nie byle co.
Maryny Kozencewej.
„Jej zawdzięczamy bardzo wiele, bez
- Czy nie można ułożyć produkcji tak,
by w ogóle można było obejść się bez „je- jej pomocy nie moglibyśmy osiągnąć tych
dynych w swojej dziedzinie"? Jeżeli osią- sukcesów - mówi o Marynie wspomniany
gnięcie takich specjalny ch kwalifikacji majster. - Umie ona znaleźć proste rozjest tak trudne, czy nie można uprościć tej wiązanie najbardziej skomplikowany ch
tak skomplikowane j operacji? Czy nie zadań t echnicznych. Taki właśnie człomożna złożonych czynności rozłożyć na wiek był potrzebny naszemu oddziałowi".
Tak mówi o Marynie majster Rosyjski.
szereg prostych i każdą z nich polecić roA kraj, a naród przyznał jej naj większą
botnikowi o średnich kwalifikacjach.
Maryna Kozencewa dała na te pyt ania nagrodę, jaką otrzymują najwybitniejsi
odpowiedź pozytywną. To trudne, a nader przedstawiciele świata nauki i sztuki : preważne zadanie rozwiązała wsp aniale. We-1 mię stalinowską.
CHŁOPKA - UCZQNA
dług jej wniosku wprowadzony został noJako dziecko Alewtina Snietkowa oasła
wy, bardziej racjonalnv svstem obróbki

roślin

pańskie krowy. Kosiła siano na pańskich
łąkach i żęła zboże bogaczy wiejskich.
A w ustroju radzieckim ta prosta chłop
k~ _rosyjska stała się jednym z najwybit111e1szych agronomów-sel ekcjonerów szkoły Miczurina. 31 lat istnieje władza radziecka, a 24 lata trwa już okres twórczej
pracy naukowej Alewtiny.
W Stauropolu i w Kraju Krasnodarskim rośnie pszenica, która często chorowała na tak zw. rdzę pszeniczną i inne
choroby grzybkowe. I często zbiór przepadał. Czy można się z tym pogodzić?
Alewtina Snietkowa nie chciała się po/
•
godzić.
- Czy nie mozna wyhoclować takich
odmian, które byłyby odporne na te choroby?
Pięć lat pracowała nad tym zadaniem
w Stauropolskiej Stacji Selekcyjnej. Pięć
lat napięcia umysłowego, pięć lat twórczych poszukiwań, pięć lat żmudnej pracy przy krzyżowaniu różnych odmian. A
po tych 5 latach - ogromne osiągnięcie.
W roku 1936 wyhodowanym przez nią
ziarnem pszenicy ozimej, t. zw. „woroszyłowskiej" obsiano zaledwie 14 hektarów,
a w przeddzień wojny, w roku 1941 ...:_
600 tys. hektarów. A rezultat? Pszenica
wcześnie dojrzewająca, odporna na zimno i na suszę - i bogaty urodzaj . I zasiewano tę pszenicę nad Donem, na Krymie,
na Ukrainie„.
A kiedy nastąpiła wojna chłopska rouczona Alewtina Snietkowa
syjska myślała nie tyle o sobie, ile o bagatych
zbiorach swojego materiału selekcyjnego.
Zdołała go uratować, zachować na czas powojenny, na czas zwycięstwa. Na podstawie tego materiału można było rozpocząć
znów prace nad selekcją różnych kultur.
Niedawno wprowadzono 5 nowych urodzajnych odmian pszenicy, a także pszenicę jarą „pionierkę". Wszystkie one są odporne na rdzę pszeniczną.
W tym roku Alewtina Snietkowa za
swój udział w tym tak ważnym z punktu
widzenia gospodarki narodowej osiągni~
ciu otrzvmała - nrem.ie stalinowską. •. ~
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Kłoni ka Tomaszowa Przodowników pracy
LOS

TO M 'AS Z O WSK l

należy · otoczyć troskliwą opieką

r-..

Ciekawa i pouczająca rywalizacja Mrów-· po raz piąty I-sze miejse2, po raz trzed
Leokadii, Smolarczyk Julii i Cze- III-cie miejsce zajęła Czechowicz Rozalia.
Smolarczyk Julia - oznajmiła nam, że
chowicz Rozalii w oddziale manipulacjakanetki, trwa już od szeregu miesięcy. w następnych etapach postara się zająć
Wszystkie trzy robotnice toctą między so- jedno z pierwszych rr.iejsc.. To samo twierbą zacięty bój o I-sze miejsce w poszcze- <l.zi Mrówczyńska. :Można im wier:i;yć.
- Nie tylko państwu dajemy większą
gólnych etapach współzawodnictwa. .W
ostatnim etapie Smolarczyk Julia zajęła już produkcję - oświadczyła obyw. Smolar!czyk - ale i same zarabiamy znacznie wię
cej. Przed tym miałam 6-7 tys. zł. miesięcznie. Obecnie zarabiam miesięcznie od
13-11 tys. zł. a to jest całkiem nieźle dodaje z uśmiechem.
Ob. Ciupa Cecylia - na krepie - młyn
ki pracuje w oddziale od lat 3-ch, zajęła
[-sze miejsc~ w ostatnim etapie współza
'.vodnictwa. Jest to jej pierwszy tak znacz-

Fabryka sztucznego jedwabiu Nr 1 w To
ma.szowie mimo wszystkich trudności wyko-nuje plan. Jest to w dużym stopniu zasługą
przodowników pracy, którzy prócz tego, że
f.arni osiągają bardzo dobre wyniki produkryjne, porywają również za sobą do wzmożonego wysiłku kolegów z najbliższych
warsztatów,

czyńskiej

KOl\fU WINSZU.JEl\fY
Sobota, dn!a 30 października 1948 roku
Dziś: · Alfonsa
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Straż Pożarna

- 51
Milicja Obywatelska
· Dworzec Kolejowy Komitet f>PR - 46
I" omitet PPS - 166

ny
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Ciupa Cecylia

Mrówczyńska

Czechowicz M.

L.

przyjęc

Chc;.ałabym

jctk

sądowe)

ZA BILETY TRZEBA PŁACIC
Edmund Nędza, zam. w Tomaszowie
de wykupił biletu kolejowego na prze
jazd z Łodzi do Tomaszowa. Sąd Grodz
ki w Tomaszowie skazał ob.· Nędzę na
tysiąc zł grzywny z zamianą w razie
nieściągalności na 4 dni aresztu.
UCIEKŁ,

LECZ ZOSTAf_,
SCHWYTANY
Podczas rewiŻji u ob. Herki Stanisla·
wa wykryto większą ilość skóry, pocho
cizącej z n'i elegalnego handlu. Podczas
rewizh ob. Herce udalo się zbiec, został
jednakże wkrótce schwytany i orzecze
niem Sądu Grodzkiego w Tomaszowie
skazany został na 1 miesiąc aresztu z za
wieszeniem pozbawienia wolności na 2
•
lata.

Smolarczyk J.

miesiącu.

mówią
Przydały nam się te pieniądze nam ob. Mrówczyńska i Smolarczyk, ale
nie zawsze możemy w naszym konsumie
kupić to, co chcemy.
Przodownice pracy mają wszelkie prawo
specjalnie dogodnych warunkach: uzy- żądać pierwszeństwa zakupu w spółdzielni
skuje się bowiem kredyt w wysokości fabrycznej.
•
poborów brutto, przy- 11111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
3-miesięcznych
czym należność z()staje rozłożona na 12
rat. Rolnicy uzyskują kredyty na podstawie kwitów podatkowych z Urzędu
Skarbowego, wpłacają jedną trzecią na I
leznośq przy odbiorze mebli, reszta zaś
zostaje rozłożcna na 9 rat, i.-łatnych co
miesiąc. Poza tym rolnicy winni przed
stawić specjalne zaświadczenie upoważ
niające do kupna, wydane przez odpowiedn'i.ą Gminną Spółdzielnię „Samopo
mocy Chłopskiej" Analogiczne warun
ki zakupu przysługują też i rzemieślni
kom.

Kronika miejska
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ADRES REDAKCJI R. S. W. ,,Prasa•', Plac
Kościuszki

>Sukces

Smolarczyk zajmować zawsze I-sze miejsce
dzieli się z nami swoimi zamiarami ob.
Ciupa.
W tych dniach wypłacono przodownikom
pracy po 5 tys. zł nadzwyczajnej premii.
Dalsze premie będą wypłacane w każdym

Miejski Komitet Opieki nad Grobami
Bojowników o Wolność w Tomaszowie
przeprowadza dnia 31-go październ'ika
zbiórkę uliczną na zasilenie funduszu
Komitetu. W zbiórce wezmą udział or
ganizacje młodzieżowe ZMP i ZHP,
Szkoła Przemysłowa oraz PCK.
MEBLE NA RATY
Do Państwowej Centrali Drzewnej w
Tomaszowie nadszedł w tych dniach
transport szaf 2-u drz\viowych, w cenie od l?.700 do 17.800 zł. W najbliższych dniach nadejdą komplety kuchen
ne Po 32.000 zł. Jak wiadomo świat pra
cy może nabywać meble w PCD na

I

Bursa TBS otrzyma
już

kotły

FRONCKIEWICZ GENOWEFA

przodowniczka pracy elektrowni
w Tomaszowie

w dniu 15 listopada br.

Z zadowoleniem stwi~dzamy, że apel wyRównocześnie oddział TBS w Tomaszostosowany przez oddział TBS w Tomaszo- wie otrzymał 400 tys. zł. dodatkowych subwie do załogi fabrycznej firmy „Strzelczyk" wencji z Wojewódzkiej Rady Narodowej i
w Lodzi o przyśpieszenie budowy kotłów do 600 tys. zł. z Warszawy z kredytów skarcentralnego ogrzewania w nowo remonto- bowych.
plagą
wanej w Tomaszowie bursie, nie pozostał
w tym roku zostan1'e
.
Po raz drugi w tyrr. roku w dniach 2, bez echa. Za ł oga f irmy
.
.
. . temu J'eszcze
„ strzelczy k,' pos ta- Dzięki'
3 i 4 listopada na terenie Tomaszowa nowiła dostarczyć kotły zamiast 20 grud- całkow1c1e zakonczony remont noweJ bursy,
przeprowadzona zostanie akcja deraty nia, już dnia 15 listopada.
I obliczonej na 250 dzieci chłopskich.
zacji. Właściciele domów i administraKl
torzy poszczególnych obiektów Już na·
tyli trucizi:ę, która ~a być w wymien10nych dniach wyłozona.
W lokalu Oddziału I~walidów Woje~ Związku w Tomaszowie.
Wobec tego, że do Redakcji napłynęły
Porządek dzienny zebrania obejmuje
liczne zapytania odnośnie sposobu uży nych RP "'!" Tomaszo~1e przy .ul Ar.mu
in. sprawozdanie z działalności Zwtą
m.
listo
dma
się
odbędz~e
10
CzerwoneJ
dostarczone
iż
cia trutki, wyjaśniamy,
przez Biuro Deratyzacji preparaty, któ pada. br. o god~. 16-eJ nad~wyczaJn~ ze zku Oddziału za okres ostatnich 6-ciu
re zawierają silną truciznę, należy prze bran'ie wszystkich czł0nkow oddziału miesięcy.
chowywać pod zamknięciem i zdala od
produktów żywnościowych. Z miejsc
dostępnych dla zwierząt należy wyłożo
PRZEMYSŁU
ną na noc truoiznę podczas dnia sprzą
WARSZAWA, ut' Foksal 18

Walka ·

z

gryzoni

I

• ze branie• Zw. Inwalidów
11adzwyczajne
?

CENTRALA HANDLOWA

tać.

Pasta fosforowa stosowana jest w
FpOsób następujący: Cienko pokrojone
plasterki chleba białego lub bułki sma·
rujemy pastą fosforową. Posmarowane
plasterki ·kroimy na niewielkie kostki,
obtaczarr.y ,:e wszy3tk:.ch stron w mące
pszennej i wykładamy w miejscach
gdzie najczęściej ukazują się szczury.
Truciznę należy wyłożyć pod śdanami
nie za blisko nor szczurzych. Plasterki
należy smarować pastą fosforową przy
pomocy patyczków, w ż::\dnym wypadl;:u nie dotykąć trucizny ręką. Patyczki
te należy po użyciu spalić.

Ogłoszenia

drobne

ZGUBIONO kartę rejestracyjną RKUK:ielce na nazwisko Krzysztofik Jan.
175k
Tomaszów Maz. Antoniego 12.
ZGUBIONO kartę rejestracyjną RKUBochnia, woj Krak~wskie na nazwisko
176k
Mączko Antoni, Spala.

CHEMICZNEGO

składów fabrycznych
własnych:
płyty uszczelniające bez przekładek 2-20 m/m grubości
płyty uszczelniające z przekładkami 2-10 m/m grubości
!>kórgumę produkcji krajowej, oraz z importu 4,5
i 5 m/m grubości
węże do wody 0 13 m/m
węże do piwa 0 32 i 38 m/m
węże izolacyjne bez przekładek 0 7 do 25 m; m
węże ciśnieniowe bez p"rzeldadek grubościenne
0 2 do 12 m/m i grubości ścianki 6 do 20 m/m.

Dostarcza ze
lub

Instytucje i przedsiębiorstwa państwowe winny zgłaszać
zapotrzebowania do Biura Sprzedaży Wyrobów Gumowych i Tworzyw Sztucznych w Łodzi ul. Sw. Stanisława
2, pozostali odbiorcy do terenowo właściwych Oddziałów
m
lub Pododdziałów C. H. P. Ch.

Czytajcie

„Głos

Tomaszowski"

SALINY BOCHE:NSKIE PRODUKUJĄ
RóWNIEż SóL JADALNĄ
Robotnicy Salin Bocheńskich przystępu
jąc do współzawodnictwa pracy, postawili
sobie za zadanie wprowadzenie metod pracy, pozwalających na produkowanie soli nie
tylko przemysłowej, ale i jadalnej.
Zamierzenia swe osiągnęli, podnosząc
jednocześnie produkcję i wykonując plan
roczny do dnia 30 września br,
4 POWIATY WOJ. GDA:NSKIEGQ
WALCZĄ Z PLAGĄ MYSZY,
4 powiaty woj. gdańskie~o, tj. powiat
gdański, elbląski, malborski i sztumski pro•
wadzą energiczną walkę z plagą myszy.
Walka z myszami podjęta została sposobem
mechanicznym i ~heroicznym. Pierwszy spo
sób, mający na celu zabezpieczenie zbiorów,
polega na okopywaniu stert i kopców; rowkami ochronnymi, głębokim zaorywaniu
ściernisk, likwidacji odłogów i przyśpiesze
niu omłotów.
Walka chemiczna ma za zadanie ochronę
ozimin i polega na zakładaniu zatrutego
ziarna.
CENTRYFUGI I MOTORY
ELEKTRYCZNE ZE SZWECJI
Szwedzki parowiec S-S „Alfa' 1 zawinął
do portu gdyńskiego ·z ładunkiem drobnicy
ze Szwecji, przywożąc m. in. centryfugi,
preparaty farmaceutyczne, maszyny i mo·
tory elektryczne.
KOLEJARZE BYDGOSCY SOLIDARYZUSI$ Z BOHATERSKĄ WALKĄ KLASY ROBOT:r.TICZEJ FRANCJI I WŁOCH
Pracownicy głównycli warsztatów PKP
w Bydgoszczy zgromadzili się na nadzwyczajnym zebraniu, ażeby wyrazić solidarność z bohaterską walką klasy robotniczej
Francji i Włoch i potępić reakcyjne metody przemocy i gwałtu.
JĄ

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkowska 86. 'Nelefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21. Red. nocna 172-31,
Dział ogłoszeń: Piotrkowska 55. tel. 111·50. Konto PKO Vll-1505. Zakł. Graf. RSW „Prasa". Administracja nie przyimuje odpowiedzialności za terminowy druk ogłosze6.
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TEATRY
Państwowy Teatr Wojska Polskiego

w Łodzi, ul. Jarae7.a 27.
„Igraszki z dia-

Dziś o godzinie. 19.15

błem".

Teatr Kameralny Domu 1:ołnierza
ul. Daszyńskiego 34

naJbliższych
~ś teatr. niectlynny. W
druach premiera sztuki Terence Rattigana
,,Kadet Winslow".
Państwowy

Teatr Powszechny
ul. U-go Listopadu 21 - tel. 150-36

Czy mecz ten dojdzie do skutku?
Przedwczesne reklamowanae przyjazdu oit:ściarzy włosk~ch do Łodzi

.dziennikach łódzkich wielu klubów robotniczych nir mających takich le trudniejszych i me rozporzą.aza.ią.c ta.loml do
cho cl ami jakimi rozporządza dzisiaj ŁKS pomożliwości finansowych jak ŁKS.
ŁKS dąży konsekwentnie po wytkniętej dro- trafił z wynędzniałych i zgłodniał.vch chłopa.
dzo - wszystkimi dostępnymi środkami skoncen ków z Bałut czy z Marysina, wychowa(\ tylu
trować wokół siebie całą. opinię sportowej Ło- mistrzów pięści, że Łódź do tej pory jeszcze
dzi i utnvalić ją. w przekonaniu, że bez ŁKS-u cieszy się splendorem zasłużonego najbardziej
Przyjazd pięściarzy Rzymu do Łodzi przyj~- sport w Łodzi skazany zostałby na zagładę, źle dla naszego boksu okręgu.
ŁKS zdobył dwukrotnie zaszczytny tytuł mllibyśmy z niekłamaną. radością. Mecz ich z byłoby bardzo, gdybyśmy wyzbyli się ambicji,
ŁKS·em istotnie urozmaiciłby bardzo nasz skro· ale gorzej jest jC'szcze, gdy ambicje swe opiera strza Polski w mistrzostwach drużynowych, po
mny sezon pi\ściarski, gdyby to wszystko mia, my na zbyt wfrlkim mniemaniu o sobie.„ Bo wieclzą. jego zwolennicy, ale niech .się zastanoło się odbyć w normalnych warunkach. Ale nie czyż ŁKS rzeczywiście tak się zasłużył dla pię wią, cz.y mając możliwość ściągnięcia do swych
stety tak nie je&t. W obecnej sytuneji, gdy sto- ściarstwa łódzkiego, że rości sohie prawem ka-1 szeregów najlepszych pięściarzy Łodzi sukces
sunki pomi1,1dzy ŁKS-em, a ŁOZB są nadal bar cluka prawa do dyktatury i w tej gałęzi spor- ŁKS·u jest istotnie tak wielki. Kogo nam wychował ŁKS? łlJ oże Różyckiego, Kamińskiego,
dzo naprężone. reklamowana przez l.K8 impre- tu.
Niestety śmiemy tv;ierclzić, że tak nie jest. 11Ia1·ciukowskiego, Olejnika, czy Pisarskiegoł .Teza ma posmak dalej prowadzonej rohoty dywersyjnC'j przeciwko ł,OZB, a godzącej pośrednio w O wiele wi<?ksze zasługi dla pi~ściars~wa łódz- li dynym powojennym wychowankiem ŁKS·n, któ
rozgrywane obecnie drużynowe mistrzostwa okrę kiego mają inni. W~·starrzy chyba przypomnieć ry zdob~·ł jakie takie kwalifikacje pięściarskie,
gu, które Rą. jedyną poważniejRzą. imprezą dla o takim klubie jak TI"P, który w czasach o wie hył Bonilrnwski, dopóki nie został przez swój
- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klub macierzysty zdyskwalifikowany za„. opilstwo i tryb życia nie licujący nie tylko z jego
Dzinl olicin1lnu LOZB
wiekiem, ale w ogóle z mianem sportowca.
Czy takie „zasługi'' dla pięściarstwa łódzkie
go istotnie uprawniają do tego, aby ŁKS rościł
sobie pretensje do przodownictwa w pięściar
1. ·Na kurs unifikacyjny dla instrukbrów, godzinach wieczor<Jwych dnia 1.11. br., u kie stwie łódzkim i spychał z widowni kluby robot
w jednym kieorganizowany przez PZB w dniach od 1 do 'rownika wyszkoleniowego kursu ob. s~t'!ma niczc, których praca nie zdąża
,,mamony'' (z
11. 11. rb. powołani zostali ob. ob. Cegielski Feliksa. Powołani na ten kurs zabiorą ze so- runku: zdobycia jak najwięcej
którą nie wiadomo co się dzieje). ale również
Zygmunt, Garncarek Józef, Kasznia Czesław, bą k'Jstium, rękawice i skakankę. /
i w tym, aby sport nasz oczyścić wreszcie 'Od
dniu
w
się
zameluduję
Cyranek
Ob.
4.
Pisari
Zygmunt
PawlakBogdan,
Kowalski
dziedzicznych obciążeń, których nie chce się wy
Wojewódz11.11. br. w Ośrodku Sportowym
ski Józef.
za żadne skarby ŁKSf
zby(l
2. Na kurs unifikacyjny dla trenerów, któ kiego Urzędu, Kultury Fizycz.nej w Katowi·
Nie wolno nam dalej tolerowa~ egoistycznej
ry trwać będ:zie oo 12 do 14.11. br. powołany cach.
i rozbijackiej polityki ŁKS-u. Dziwilibyśmy się
5. Zwraca si-ę uwagę wyżej wymieni.onym, bardzo, gdyby Wojewódzki Unąd Kultury Fizostał ob, Cy.ranek Józef.
1ż stawiennictwo na kurs jest obowiąvkowe.
zycznej nie przejrzał intryganckiej „roboty"
3. Wymienieni w plit. 1 winni zameldować
Przew')dniozący Wydz. Wys.zkoleniowego obrażonego paniczyka i nie udaremnił jego zasię w Ośrodku Sportowym Wojewódzkiego
miarów„ ..
{-) Czesia.w Dębski
Urzędu Kultury Fizy=ej w Katowicach w
Wczoraj w niektórych

uka.zała się wiadomoś(\. o przyjeździe do Louzi
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"
pięściarskiej reprezentacji Rzymu, l~tóm w śro
dę (do tej pory nic o tym nie wie Wojew. Urząd
TEATR •. SYRENA" Tr:rn<;\"1.1tta l
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA" Kultury Fizycznej, ani LOZB I) ma rozegrać towarzyskie spotkanie z drużyną. ·ŁKS-u.

Teatr Komedii Muzyczn,-i „LUTNIA"
Piotrkowska 2·13

Dziś i ~zieinnie o godz. 19.15 .. PIĘKNA
HELEN A . Opera komiczna w 3-ch iktach
J . .Offenbacha. Udział bierze cały zespół
Orkiestra.
Balet artystyc:znv. Chór Bilety wcŻeśniej do nabvcia w Zwia.~ku
Artystów Plastyków ul. ·Piotrkowska ·102,
a od g<>dzil!ly 17 w kasie teatru. W niedziele i święta kasa teatru czynna od godz. 11.

Teatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 140-09
Codziennie o godzinie 19.30 w niedziele

i święta o godzinie 16 i 19.30 znakomita
koi;i.edia muzvczna R. Stolza pt. ,,Penina";
Swiat pracy otrzymuje 50 proc. zniżki.

CYRK Nr 2, Pl.

Niepodległości

Nowy atrakcy:inv program w dni powszPdnre godz. 19.80, -iohota godz. 15.30
i9.30, niedziela godz. 12.00, 15.30 i 19.30:

DZIS W FILHARMONTI: FOGG I WIECH
że
Przvpomirulmy w ostatnńej chwili,
dzisiaj o godzip.ie ~O w sali Filharmonili
wystąnia

najoopularnieisi w Polsce: piosen
i autor niezrówn~nvch felietoriów humorystvcznych
WIECH. Szcze~óły ncxh1.:il'l. afisze na
słuoo.ch mi-e.iskkh. Reszt::i. bi.letów w kasie
Filharmonii 10 - 13 i od 16 do 20.

kar-z: MIECZYSLAW FOGG

1€1/łllł
ADRIA - „Czerwony krawat"
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
film dozwolonv dl" fYl}ridźi"'"'
program na dwa dn! 29 - 30
„Zakazane piosenki"
BALTYK wersja
godz. 17, 19, 21, w 111iedz. 15
film dozwolonv dla młodzieżv.
.. Eiluby k<:1.w:ilerskie"
BAJKA godz. 18. 20. w niedz. 16
fP~ ~'"'Z\X/010'... U rJl~

n'1 1

"'"1 '7~~żv

I

Komunikat W-łu Wyszkoleniowego Nr2

Ciehawie zapow-adaj q .1-ę
niedzielne· spotkania w

nowa

W obecnych rozgrywkach piłkarskich o mistrzostTro klasy A nie brak jest niespodzianek,.
mimo, że dopiero drużyny spotkały się tylk-0 dwa
razy. Benjaminek tej klasy, Vi'łókniarz stoi na
czele tabeli, mogąc poszczyci(\ się zwyciQstwami
nad Zjed'noczonymi i ŁKS-em IB. Również i
Concordia ma zdobyte 4 punkty, a więc trady·
cji staje sil,' zadość: zespoły prowincjonalne two
rzą. czołówkę najwyższej klasy okręgowej. Fa·
woryt na mistrza, ZZK Łódź pechowo przegrał
z Lechią.. Prowadzący to spotkanie sędzia Winiarski, oświadczył po zawodach, że w swej karierze sportowej nie pamięta takiego przebiegu
mec7n, nby zespół który grał na jedną dosłow
nio lHamkę - zcRZ!'dł z boiska jako poko.nnny.
Nadchodzące spotkania r6wnież przyniosą. nic
t.KS walczyć będzie
wątpliwie niespodzianki.
na swym terenie z Borutą. Łodzianie będą. mieli

łódzkiej

szanse na pokonanie pi-zcciwnika, gdy ten wy
•tą.pi w osłabionym składzie bez zdyskwalifiJ.:.o
wanego Zbroi. TUR będzie podrjmował drugiego
bEmjaminka klasy A ZZK z Koluszek. Typujemy
łodzian na zdobywców 2 punktów. Bardzo ciekawie zapowiada się mecz 'Włókniarza w Zgierzu z kolejarzami łódzkimi. 'l'ym razem ZZK
powinno wykazać swą. wyższość nad gospodarza
mi uzyskując bezapelacyjne zwycięstwo.· U gos·
podarzy zabraknie Lewandowskiego zdyskwalifi
kowanego na rok. Zjednoczone gra na swym
terenie z Concordią. Piotrkowianie będą. chcieli
zawody wygrać, sadowiąc się na dłuższy okres
czasu na czołowym miejscu w tabeli. Wreszcie
w Tomaszowic odhęd:i- się znwod~· lokaluvrh ?.<:'s
po!1)w. Więcej szans na zdobycie 2 punktów po$iada Lechia, jednak piłka jest okrągła i nie
jest wykluczone, że Tomaszowianka, mając w

GDYNIA - .. Program aktualności kraj.
i zagran. Nr 36"
e:odz. 11. 1~. 1? M. 17. 1~ 19. 20. 21.
„Czerwony kraHEL (dla młodzieży) wat"
godz. 16.30. 18.30 ?O 'ł''. w ";~dz. 14,30
program na dwa dni 29 - 30
„Dusze nieujarzmione"
• POLONIA godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film d·Ji..volony dla młodzieży
prol',Tllm na dwa dni 29 - 30
„Decyzja prof. MiPRZEDWIO$NIE
opuszczają dzisiaj Polskę
lasa"
Na zak':>ńczenie swego tournee po Polsce oni U<iział w pracy przy odbudowie Wari:zagodz. 18. 20. w Y'iedz. 16
lekkoatleci radzieccy przybylJ1 w czwartek wy na odcinku ul. Marszałkowskiej róg ul.
film dozwolony dla młodzieży
późnym wieczorem z Katowic do Warszawy. Chmielnej. Tego samego dnia w ' ecz.orem oo
„Przeczucie"
ROBOTNIK W drodze powrotnej goście radzieccy zwie· było się w hotelu „Bristol" uroczyste pożeg·
g-odz. 16.30. 18.30 20 31) w niedz. 14.30.
dzili jes.zcze Kraków i Oświęcim.
nanie ekipy sportowców ZSRR.
film dozwolollv-dla młodzieżv
W Warszawie sportowcy radzieccy zamiesz
Odj&zd ekLpy radzieckiej do kraju nastąpi
REKORD - ,.Ulica złoczvńców"
„Brist'Jl".
hotelu
w
kali
godz. 18.30. 20.30, w niedz. 16,30
W piątek, dnia 29 bm. o godz. 11·ej wzięli dz:siaj ') godz. 23.35.
film niedozwolony dla młodzieży
Wyspa bezimienna"
MUZA godz. 18, 20 w niedz. 16
film dozwnlonv dla młodzieżv
,.T~iPmnica wvwi<>d11"
ROMA godz. 18. 20.30, w niedz. 15.30
film niedozwolony dla młodzieży
STYLOWY - .. Na morskim szlaku"
godz. 16.30. 18.30 20.~0. w niedz. 14.30.
film dozwolol'lv dht ml.-.fł:>:ie?.v
.,Pietn2stol<>tni k'lpitan"
SWIT godz. 18. 20. w niedz. 16
fi.!l'Yl dnzwolonv dlq T"1łorl.,.ieżv
„Zakazane pio8elllki" nowa
~CZA
wersja
godz. 16.30, 18 30, 20.30. w niedz. 14.30
film dozwn.lon~ rlla m!odzjeżv
·
TATRY „Aktorka"
Grupa lekkoatletów radzieckich, która w ciągu trzech tygodni bawiła w Polsce,
12'"dZ. 17. 19. 21. w niPCT7. 15
opuszcza Warszawę udając się do ZSRR.
film dozwolony od lat 12
Odjazd gości radzieckich nastąpi dzisiaj wieczorem.
„Narz<>czona z Turkmenii"
WISŁA godz. 17, 19. 21, w niedz. 15
film dla mlodzjPżv dozwolony
WŁóKNIARZ- .. Przyg-od::i n::i wakacjach"
~odz. 17. 19, 21, w niedz. 15
Blankers, Koen i sekretarz Australijskiego Związku Lekkoatlefilm doir.wolonv dla młod?.i~?.v
·
:.Dusze nieujarzmione"
WOLNOSC tycznego w poważnym kłopocie
godz. 16. 18. 20. w niedz. 14
Najlepsza lekko- ker~·Koen, i narus,załob:f prz~pis y o amato~
LONDYN (obsł. wił.).
film dozwolo11v dla młodziP°?;1
atletka świata i czterokr0tna mistrzyni olim- stwie za~arte w statucie. MiędzynarocbweJ
program na dwa dni 29 - 30
pijska - Holenderka B1ankers·Koen została Federae<J~ LekkoatletyczneJ.
Mohikanin"
„Ostatni
ZACH$TA Sprawa przyjazdu Blankers-Koen sprawiła
jak wiadomo zapr'Jszona wraz z mężem na wiele kłopotu sekretarzowi Australijskiego
S?odz. 18.30. 20.30. w nhcl.,. 10.30
film ilozwolonv dl" młodzie?.v
Holenderka przyjęła Związku Lekkoatletycznego, który powietournee do Amtralii
zaprog,zenie, obecnie jednak wyjazd jej na- dział, że „statut ustanowbny został zanim
ktokolwiek przypuszczał. że mistrzyni świata
trafia na nieorzewi<lziane trudności.
'
Au.strali1iSkii, Związek Lekkoatletycmy za- będzie matką dwojga dzieci".
Kalendarzyk sportowy na sobotę przedsta- prosił Holenderkę wraz z mężem, który jest
jedn'lCZeś.nie jej oficjalnym trenerem, zobowia się następująco:
Tenis stołowy: godz. 18-ta przy ul. Kiliń wiązując się pokryć obojgu wszelkie koszty,
skiego 124 odbędzie się towa,rzyskie spotka· Tymczasem Blankers-Koen zamierza zabrać
Mistrzostwa
SZTOKHOLM (obsl wł.).
ze sobą ponadto dwoje swoich dzieci. W wy
nie reprezentacji Pomorza i Łodzi.
w sali YMCA odbędzie się padku, gdyby Australijski Związek Lekko· świata w hokeiu na lodzie odbędą się defini·
Piłika ręczna:
półfinał spotkań siatkówki systemem ti:-ój,ko atletyczny p0krył również l:oszty utrzymania tywnie w Sztokholmie w dm.iach 12-20 ludzieci. stanowilobv to kCU':Z.vś:ć osohist.a Blan- tego 19~ r_
:wym o puchar śp. 7..-.łe&.lci.eao_

Sportowcy radzieccy

bramce Komara przsic..liyli

Dzisiejsze imprezy

Hokejowe mistrzostwa świata

szalę zwycięstwo

na.

swą korzyść.

Wszystkie spotkania niedzielne zapowiada.ją
się interesująco i niewątpliwie zgromadzą dużo
zwolenników piłkarstwa i jednocześnie kibiców
występujących drużyn.

Dzisia; o godz. 14-e;

Mecz dzikich

drużyn

Dzis.faj na b'Jisku ZWKS „Włókniarz"
(dawn:ej Zjednoczonych) odbędzie• się intere
sujący mecz piłkars.k"i. pomiędzy dwiema naj
leps~y~i drużyna.m1 dzikimi, wyłoni-:mymi na
turmeJu furgarnzowanym niedawno przez

Iwłókniarzy.
Po meczu
I grody.

obydw;e

drużyny .'Jtrzymają

na.-

Zwycięska pantofle gimnastyczne, spo

<lenki i koszulki, pokonana tyllko spodenki
koszulki.
Pxzątek zawodów o godzinie 14.

Głuszcz

33-ci w Koszycach

W ramach uroczystowł.).
z obchodem święta narodowe
go Republiki Czechosłowackiej w Koszycach
na Sbwacji odbył się bieg maratoński t.zw.
„Maraton Wolności" z udziałem lekk'Jatletów
12 państw europejskich.
Ogółem startowało 96 zawodniików, w tym
jeden Polak. Zawod:n:cy radzieccy nie przy·
iechali. Pierwsze miejsce zdobył Szwed Lean
d~rss0n w czasie 2:34:46,4 godz, przed Norwe
g:em Systadem 2:36:43, Finem Leine 2.38:18
sekUiIJ.d i Weisshautelem (Czechosłowacja)
2:42:38,8 sek. Polak Głuszcz dobiegł do mety
jako 33.
P.RAGA (obsl.

ści związanych

„

•, • .,.
,,
Ja k tu zna Iesc wy1sc1e -r

·

A klasie

VH'aąa

hol.·..,rze•

Zaprawa zimowa
rozpocznle

się

15 listopada

Ł\)dzki Okręgowy Związek
w roku ubiegłym organizuje

Kolarski tak jak
zaprawę zimową.

·dla wszystkich zawodników. Przeprowadzona
ona będzie zbiorowo dla członków wszystkich
klu]:iów w sali ośrodka sportowego „Helenów"
poczynając od dnia 15 listopada br. w każdy
wtorek od godz. 20.30 do 22-ej.
Kluby winny nadesłać do sekretariatu oh.-ręgn
hsty kandydatów najpóźniej do dnia 2 listopa
da.
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SALA ZRYWU

I

otworzy swe podwoje 15 listopada
~w~go czasu ~onosiliśmy,

że

w

Łodzi

te) zimy zostanie otwarta jeszcze jedna
sala treningowa z której korzystać b dą
ę
'
·
m 0 r1
~ nasi sportowcy.. S~lę tę przyg?toWUJe ~S Zryw. Ostatnio Jednak Zrywiacy
stanęli w bardzo przykrej sytuacji, gdyż
zabrakło im funduszy na wykończenie
robó~. Jak się jednak dowiadujemy, nie-

gdyż
bezpieczeństwo zostało zażegnane,
pewną kwotę Zryw otrzymał z GUKF

i oprócz tego otrzyma jeszcze pożyczkę ~
banku.
Otwarcia Sali Zrywu możemy oczekiwać zatym w połowie listopada.
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