Cena numeru 3

1P

__.....,...,,._.__

zł

(
::

~

PIS~MO

POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ

ROK IV

."

Nr 296 (1241)

CZWARTEK 28 PAZDZIERNIKA 1948 ROKU.

Plan roczny wykonamy do 20 listopada

tka in
metró
Dwa i pół, miliona
•
z ca lego

serca damy .ponad plan - oto odpowiedź robotników PZPB Nr 3
n a apel górników kopalni Zabrze - Wschód

W dniu wczarajszym zamieściliśmy apel
górników kopaln4 Zabrze-W schód, wzywa. jąby polską kZasę robotniczą do god;nego
uczczenia K<mgresu Zjednoczonej Pa.rtii
Klasy Robotniczej uwmożonym wysiłkiem,
'Pf'OCY.
Górnicy kopalni Zabrze - W schód wymienili, jako S'WÓj podarek d"la Kongre.su
Zjednoozeniiowego liczb~ 125 tys. ton wę
gla ponad plan.
odp<noiedź załogi roDziś publikujemy
botniczej Państwowych Zakł.ad.ów Przemysłu BatWełniamego Nr S (d. Geyer) n.a apel
górników śląskich. Po ·rozważeniu swoich
możLiwośoi robotnicy PZPB Nr 3 uchwalili wyk<mać S'WÓj roc~y plan prUd terminem - do dnia 20 listopada, a ~ na 10
dni wcześniej niż <Ypiewalo ich dotychczasowe robowiązamie. Do dnia KongrełJU zobowiązabi się d,ać milion metrów ponad
plnin, a do końca roku dwa i pól mi&ma
metrów tkanin ponad p'lan, jako swój podarek dla państwa w dniu historycznym
Kongresu Zjednoczeniowego.
Dwa i pól miliona metrów ponad p'lmn ttad tym trzel>a popracować! I je8li geyerowcy przed całym krajem wzięli na siebie
takie zobowiązamie - to jest to niewątpli
wym świadectwem tego entuzj~u, tej
wiary w lepszą f,rzysztość, jaką pokłada
klasa robotnicza w zjednoczmiiu ruchu robotniczego w Polsce.
Dając zobowiązanie wykf)n<lmia !,5 miliona metrów pmuz.d plan - geyerowoy dowiedli, źe dobrze zdaj(& sobie sprawę z wagi historycznego 1n.cnnentu, jaki przeżywa
ruch. robotniczy w Polsce.
I de.a, jedności ruchu robotniczego na
gruncie zasad leninizmu zdobyła sobie nie
tylko myśli.robotników, al,e także i ich. serca. Bo geyer()!Wcy dają swoje diwa i pól miliona metrów tkanin z calego serca.
M OOn.a nie wątpić ani przez chwilę, że tak
samo jak geyerowcy - myślą i czują wszyscy włókniarze. I dlatego przekonani jesteśmy, że wezwanie załogi robotniczej PZPB·
Nr 3, aby również inne zaldady pracy
w Łodzi i w całym kraju uczciły Kongres
Zjednoczonej Partii WIJkonanieni planów
rocznych przed terminem, spotka się z taką samą odpowiedzią, jaką dali geyerowcy
górnikmn lwpalni Zabrze - W schód.
Apel górników kopalni Zabrze- Wschód,
uchwala zaJ,ogi robotniczej PZPB Nr 3 są
żywym dowodem tego, jak zmienił się sto·
sunek robotników do pracy.
Praca, która d.<11to111iej, w kapitalistycznych warunkach, byla dla robotnika przebowiem musial oddawać swą
kleństwem pracę, krew i życie dla swego wroga, wyzyskiwacza, fabrykanta - nabrala dzisiaj
innego charakteru, innego znaczenia.
jest świadomym
Dziś każdy robotnik
twórcą nowej polskiej rzeczywistości. Pracuje dla dobra całego społecze~twa pracuklasy rojącego, dla dobra swojej klasy,
botniczej, dla dobra swego i swej rodziny.
tworzy dobrobyt kraju i swój
Pracując własny dobrobyt. Swą pracą w kopaln·i czy
hs,cie, w przędzalni czy tkalni, staje się
współtwórcą tych ogromnych przemian i
przeobrażeń, jakie dok<Aywują się na naszych oczach w Polsce. J(ażd<ft foną węgla,
każdym metrem tkaniny każdą obral>iark4, każdym parowozem, każdym traktorem,

do współzawodnictwa ku czci Zjednoczeniowego. Kongresu

Geyerowcy

wzywają

do

współzawodnictwa

robotników wszystkich fabr.yk

włókienniczych

Kto pierwszy stanie do apelu?
_M~', załoga PZPB .Nr 3, da.~iej Gey~r
oswiadcµmy w obliczq zhliżaJącego się
Koll%resu Zjednoczeniowego PPR i PPS:
Czekaliśmy dawno na ten moment, kiedy zakończony zostanie szkodliwy, trwający od dziesięciolec: podział w polskim
ruchu robotniczym, spowodowany przez
rozbijaczy ruchu robotniqego - prewicowych przywódców PPS.
My, geyerowcy, którzy w historii nasze1' fabr,·ki mamy bogatą tradyc1"ę walki
J
z kapitalistami o lepszą przyszłość klasy
robotniczej, pamiętamy jak drogą cenę
płaciliśmy za to rozbicie. Płaciliśmy przegranymi strajkami, obniżką zarobków,
pozostawionymi na bruku naszymi towarzy5zami :_.tracy.
Robotnicy naszej fabryld walczyli już
od lat o jedność kiesy robotniczej dawno
już budowaliśmy jedność robotniczą. prowadząc we wspólnym froncie koąiunistów
i lewicowych PPS-owców walkę przeciwko fabrykantom-wyzyskiwaczom.
Dziś, w obliczu· zbliżaJ"ącego si•
... Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS wyraiamy wielką radość polskich robotników, którzy w Zjednoczonej Partii widzą
największe swoje zwycięstwo. zwycięstwo
idei jedności klasy robotniczej na zasadach marksizmu-leninizmu.
W Polsce Ludowej, my, załoga fabryki
dawniej L. Geyer, zajmo.wa.Iiśmy zawsze
w 'odbudowie i współzawodnictwie pr~cy

I ez~łowe

miejsce w rzędzie inn~ch przo-1
na tym polu zakładow pracy.
Wyrazem tego jest liczba ponad :!.500
przodowników pracy naszej fabryki, którey ofiarnym swoim wysiłkiem stoją na
czele walki o dobrobyt klasy robotniczej.
duJą~ych

Zdając sobie dobrze sprawę z tego, że
ri~alizacja 3-letniego planu leży w interesie mas pracującyc:'.i Polski _ przyjęliś-

my w dniu święta robotniczego 1-go Maja
bl'. decyzję wykonania rocznego, produkcyjnego planu fabryki do dnia 20 listopada br. Swiadomy wysiłek całej załogi fabrycznej zapewnił nam wykonanie tego
zobowiązania.

- Ale dziś, na wiadomość nlachetnego
współzawodnictwa pracy ku czci Kongresu Zjednoczeniowego, które został-O :rzu-

cone prztl'X górników śląskiej kopa.lni Zahrze-Wschód, oświadC7!amy naszym braciom górnikom, że czerwona włókniarska
Łódź nie pozostanie w tyle i uczci Kongres Zjednoezeniowy w sposób najbardziej godny proletariatu - wzmożoną
.
i;ra.cą.
My, załoga fabryki PZPB Nr 3, zobowiązujemy się wobec całej klasy robotniczej Polski wykonać roczny plan fabryki
do dn. 20 listopada br., zaś do dnia otwaTcia Kongresu wykonać po·nad plan milion
metrów, a do końca br. - 2 i pół miliona
mtr. tkanin ponad pfan.

. w_!en, spo.sób chcemy wyrazić głęboką
radosc łodzkich robotników, stojących w
obliczu zjednoczenia się obu Partii Robotniczych.
MY, ZAŁOGA PZFB Nr 3, WZYWAMY INNE ZAKŁADY PRACY W ŁODZI
I W POLSCE DO UCZCZENIA KONGRESU ZJEDNOCZONEJ PARTil WYKONANIEM PLANÓW ROCZNYCH PRZED
TERMINEM.
p
•
Robotnicv '1
pracowmcy ZPB Nr 3
~J
stwierdzają, że na drodze wzmożonego
wysiłku pracy dla Polski Ludowej, w, oparciu o międzynarodową solidarność klasy robotniczej całego świata, z masamł
pracującymi Związku Radzieckiego na
czele, zbudujemy Polskę Socjalistyczną,
Polskę szczęścia i dobrobytu ludzi pracy.

Podpisy:
Komitet Fabryczny PPR: Toma Jan.
Rada Zakładowa: Franciszek LewandowK rystera.
.
2_ki , R egma
Komitet FJlbryczny PPS: Grzelak.
Przodownicy pracy: Kmin, Kazimierezak.
Grabowska, Borecka, Bejma, LebeL
Stępińska, Stefaniak, Kierzek.
Dyrekcja Fabryki: Radzikowski.
Majstrowie: Cieślarek, Wachowski, Dumalski, Szewczyk, Polakowski. Wada,
Człapiński, Na. l •:!lski.

.IIowa .1weqo dotrzqnaana q
Nieeodzienne to było zebranie.

dowej PZPB Nr 3. Zagaja zebranie krót-1
kimi ciepłymi słowy. Donośny jego głos
dochodzi do najdalsz.rch zakątków sali, ·w
. k~órej siedzi lub ~toi stłoc~ona kilkuty.
dwie zmiany.
Na ~rybunę wchodz~ tow. Lewandowski s1~cz:ia masa lud_zi. Sł?~~ Jego są prost_e.
Franciszek. T'rzewodmczący Rady Zakła- Mow1 o znaczen:u dz1s1eJszego zebrania
'
Takiej

poświęconego zbliżającemu się historycz-

nemu wydarzeniu w życiu Polskiej Klasy
Robotniczej.
. - Zaledwie tygodnie dzielą nas - m6od historyrznej
Wl t_o:V. Lewandow'>ki c:hwih, kiedy na Kongresie Zjednoczeniowym położony zostanie ostateczny kres
rozbiciu Po~sk~ego,Ruchu RobotnicŻego.
~ Od dz1es1ątkow lat klasa robotnicza
• ' •
•
~zekała na tę chwilę. Parr,iętamy wszyscy
.
, 26-go pazdz1ern ika ·wy~onano plan ro~zn~
Jak w przedwrześniowej Polsce kapitaliPanstwowe Zaklady ·Przemyslu Bawełnianego w AndrychO'll7W, Jeden z 'itaJstycznej gnębili nas wyzyskiwacze. Pawiększych zakładów przemysłu bawelnianego w Polsce, wykmialy do dnĄ.a 26 pairniętamy wyzysk, nędzę, bezrob:>cie eksdziernika. ROCZNY PLAN PRODUKCYJNY W 101,6 PROC.
misje z mieszkań, głód, które byly coZa'loga PZPB w Andrychowie zobowiązała się w okresie przed 1 maja do wydziennym udziałem robob1ików.
kona'Yllia platnu rocznego na dzień 10 listopada.
- Czemu się tak działo? Działo się tak
J:?zię~i ofiarnym wysu'?cn;n załogi i kierot<m:ictwa,, a prze'!e w~zystkim. dzięk~
dlatego - mówi tow Lewandow-ki - że
wytęz<meJ pracy przodowników pracy udało się to zobowiązanie zroolizowac
klasa rJbotnicza była· rozbita, że ~ie zawZNAC:ZN.IE WG_ZEśN_IE~. Szcz~gólnieprzyczynuy s~ do zwycię_stwa ta_kie prasze ~tarczyło jej sił, aby przeciwstawić
c~~ Ja~ Aniela Bizon, R_oza7tia K°:rk~szko, Sta.nis'law:i Kudłacik, Łuc1a Wrósię ządnym zysku fabrykantom.
bel i wiele ~nnych przodownic. pracy t wielow;i-~sztatowcc;w.
Tow Lewandowski mówi dalej 0 tych
·i· Wspanialy wykacz'J!n bzalof",. And~ychowskw3 przysporzy krajoivi dodatkowe
olbrzymich ofiarach jakie złożyła Polska
•
mi wny metrow t nin awe nianyc ·
Klasa Robotnicza w walce 0 wyz ol ·
Trzeba również podkreślić, że pod względem jakości są zak'lady w Andrychow eme
·
96- 91 procen t pro d u k CJi„ w pierwszym
·
' · l ym wzorem, da-JąG
· d oscig
· nw
narodowe i społeczne kraju. Mówi
ga t un ku .
une
0 tej
każdą maszyną rolniczą przybliża chwilę,
drodze ciężkiej i trudnej, która doprowakiedy w naszym, kra,ju zapanuje obfitość i
Na apel zal,ogi PZPB Nr 3, wzywający dziła przy braterskiej pomocy Związku
dostatek, przybliża chwilę, kiedy porządek do pracy, socjaUstywny stosw;iek do pracy
socjalistyomiy odniesie w Polsce <>statecz- ogarniać będzie coraz szersze rzesze robot- do uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego Radzieckiego do odzyskania niepodległe
ne zwycięstwo nad elementami kapitali- nicze. I jeśli dziś liczbę uczestników wspól- nowymi zwycięstwami w produkcji, włók go bytu, która pozwoliła masom pracują
c:ym ująć ster władzy w swoje ręce.
zawodnictwa pmcy liczymy na dziesiątki
stycznymi naszej gospodarki.
niarze łódzcy, metalowcy i robotnicy innych
- Dzień Kongresu ZjednoczeniowegoPraca, wydajna praca stala s~ sprawą ·i setki tysięcy, to niedaleki jest cuz.s, gdy
ruch wspólzawodnictwa obejmie prz11tlacza- zawodów odpowiedzą podobnw jak i geye- oświadcza tow. Lewandowski - klasa ro„
konaru każdego robotnika.
Mofma me wątpić, że ten n01.0jl sto.sunek iaca ""'kszo.ió k1a:Jv rPbomiczej.
a:>a-Jszy ciąg ltd· stal.... ~
ilości osób jeszcze nigdy sala geyerowska
nie midciła. Bo też zeszły się ze sobą

BRAWO ANDRYCHOW!

)

'

St!'„ ,

Wczoraj w PZPR Nr. 3
Odrazu, po

przestąpieniu

progu fabryki

widać, że coś się tam dzisiaj dzieje. W se-

kretariacie PPR zebral się . sztab fabryczny: przodownicy, -majstrowie, radcowie zakładowi, sekretarze kół i komitetów obu
partii i aktyw bezpartyjny. Ludzie są poważni, a jedrwcześnie rozgorączkowani. Od
tej i owej grupy dochodzą urywane słowa:
„aha, górnicy uprzedzili nas, ale my i tak
się nie damy. Czy to „trójka" coś gorszego
od kopalni Zabrze" 'I
N a dziś bylo tu wyznaczone wspólne zebranie PPR i PPS. Miciły się też zebrać
et.fon kinie Ligi Kobiet, ale górnicy pokrzyżowali te wszystkie plany. Nie m,a czasu na
długie debaty.
Trzeba z miejsca odpowiedzieć górnikO"n, niech świat nie myśli, że
włókniarze to niewia.domo co.
Sztab fcibryczny już od samego rana siedzi z ołówk·iem w ręku: dodają, odejmują,
dzielą, mnożą. Już wszystko dokladmie obliczyli: ,,zdążymy na 20 listopada. O 10 dni
wcześniej niż zobowiązaliśmy się w dniu 1
maja. A co ważniejsze o dziesięć dni woze8-niej niż uchwalili górnicy Zabrza.

*

*

*

Zaloga na oddziałach zdąży"ła przejrzeć
dzisiejsze gazety, inni z radia i od kolportera wiedzą już co się święci, i wiedzą, że
dzi..ś po pracy nie idzie się do domu, lecz na
zebranie. „Trójka" musi przecież dać odpowiedź górnikom.
·
T<>W<rf'zysze z tzw. Tka'hii Nowej nie Bą
zachwyceni terminem, 20 listopad.a. - Co
mi tam 20-ty - mówi lekceważąco majster, towarzysz Człapiński - nMZ oddzicił
skończy plam na 11-ego, a niech by ju:i< na
· wyrost to i tak na 12 listopa.da.
Towarzysze z innych oddziałów mitygują
zapalczywego -majstra:
- Przecież tu chodzi nie tylko o was,
al,e o ca"łą firmę, a oa2ość nie zdąży wcześniej, Przedstawiciele „nowej tkalni" godzą
się na kompromis. „To niech już calość bę
dzie 20, a my swoje i tak zrobimy wcześniej".

A oto kończy się pierwsza zmł.ama. Nierrrzerwany potok ludzki plynie tym rQ2:em
nie na 1.1,Zicę, lecz na salę zebrań. Olbrzymia
sa.la „Geyera" widziała już niejedno wielkie zgromadzenie robotnicze, lecz takiego
jak dzisiejsze bodaj jeszcze nie. Mlode
dziewczęta i chłopcy, starzy, sterani cięż
kim życiem i pracą robotnicy i robatnice,
usiedli twardo jedno przy drugim, zapelniU 'M stojąco każdy kąt sali.
Wszyscy w naprężeniu patrzą to strcmę
tryb~y. Wszyscy c:mją, że dziś tu będzie
mowa o rzeczy wielkiej. Wszyscy wiedzą,
że dziś mowa będzi6 o zdarzeniu,
które
zaważy nn losach calej klasy robotniczej.
A z trybuny padają slowa proste, mocne, robotnicze. Natłoczona sala, burzliwymi
oklaskami, dodaje ducha mówcom. Okrzykami, has"łami dopełnia słowa ludzi nawykłych do ciężkiej pracy, a nie do przemó-

SloUJa

.1weąo dotrz11.,.a~

Dwa i pół miliona metrów tkanin ponad plan

oto odnowiedź roh~łll ~ó v Pl?.a Hr 3 n1 wezw2n·e górników kopalni Zabrze-Wschód
(Ciąg

dalszy ze str. 1-ej)

święcić będzie jako swoje największe zwycięstwo. Podpowiedzieli nam
górnicy kopalni Zabrze-Wschód jaką powinna być nasza robo::iarska ocipowiedź,
aby godni') uczcić to wielkie święto klasy

botnicza

robotniczej.
Po tycJ:-. paru słowach zagajeni~. tow.
Lewandowski powołuje do P,-ezydium
tow. Grzelaka - sekretarza Komitetu Fabrycznego PPS, tow. Jana Tomę - sekte~
tarza Komitetu
F'lbrycznego Polskiej
Partii Robotniczej, tow.· Grzeląk - tkaczkę przodownicę pracy z tkalni „A", tow.

Stefaniak - przodownicę z tejże tkaln~,
która dziesięóokr::> tnie uzyskała już pierwsze miejsce we współzawodnictwie pracy,
tow. Kierzek - prządkę przodownicę z
przędzalni „A", tow. Borecką prząd~ę
IJrzodownicę z przędzalni „B", tow. Ber
ma - prządkę przodownicę z przędzalni
„C", tow Radz ~owskiego - Dyrekt~ra
Naczelne.go Zak1adów, tow. Polakowsk1eoo - majstra działu remontów, tow. Nagielskieg0 - majstra tkackiego.
Tow. Lewandowski udziela głosu tow.
Janowi Ternie - sekret<'.rzowi Komitetu
Fabrycznego PPR w PZPB Nr 3.

Uczcijmy godnie Kongres Zjednoczeniawy
Towarzyszki i Towarzysze!
Dzisieisze zebranie jest inne od wszystkich dotychczasowych zebrań przez nas
odbytych.
W pierwszej połowie grudnia 1948 r.
obie nasze partie robotnicze PPR i PPS
J,.ołączą się w jedną Partię Klasy Robotr.iczej.
Rozłam, jaki był w ruchu robotniczym
cd lat przeszło 50, zostanie ostatecznie
zlikwidowany. Powstanie jedna potężna
Partia klasy robotniczej oparta na zdrowych rewolucyjr.ych podstawach mark~izmu-leninizmu.

Ta Zjednoczona Partia Klasy Robotniczej poprowadzi nas jedyną słuszną drogą
do lepszego, sprawiedliwszego ustroju, do
lepszej sprawitdliw:::zej Pofaki - do Polski Socjalistycznej.
Wiecie już, Towarzysze. jak odpowiedzieli górnicy na to historyczne vrydarzer,ie w życiu klasy robotniczej.
Odpowiedzieli po robociarsku - czyr,em. Odp'.)wiedzieli przysięgą, że plan roczny wykonają do d::iia 30 listopada. Odpowiedzieli przysięgą, że dadzą z jednej
tylko kopalni Zabrze-Wschód 125.000 ton
węgla po:iad plan. Ja sądzę, Towarzysze,
że my, włókniarze,
robotnicy Zakładów
PZPB Nr 3, my geyerowcy, też potrafimy godn;e uczcić Kongres Zjednoczeniowy i odp0wiedzieć jak przystało na włók
r,iarzy na wezwanie górników.
My, rl'owarzysze, już 1 maja przyrzekliśmy wykonać nasz plan roczny do dnia
30 listopada.
Dziś nam, Geyerowcom, przypadł zaszczyt, aby pierwszym spośród włókniarzy
powiedzieć nasze robociarskie słowo wobec całej klasy robotniczej Polski. Mnie
się zdaje, że nas, geyerowców, stać na to,
abyśmy nasz plan roczny wy kona-li wcześniej niż górnicy, bo inna rzecz zgarbionemu pod ziemią rąbać węgiel, a inna
prząść czy tkać w dużej widnej sali. Są
dzę ,że możemy zobowiązać się nasz rocz-

ny plan wykonać do dnia 20 listop~da br.
Sądzę, że stać nas na to, aby d_
o konca roku wykonać ponc.d plan 2.500.000 mtr.
tkanin.
Niech te nasze zobowiązania będą naszym podarkiem Kongresowi Zjednoczer.iowemu - Zjednoczonej Partii Polskiej
Klasy Robotniczej i naszym wkładem w
budowę nowej, bogatszej Pulski Socjalistycznej.
Są tu napewno i dziś na naszym zebraniu tacy, którzy pamiętają lata rozbicia w
ruchu robotniczym, tacy, którzy pamięta
ją ,jak to w latach przedwojennych komuniści i wszyscy uczciwi robociarze lewicowi PPS-owcy tworzyli wspólny zwarty front przeciwko wyzyskiwaczom fabrykantom, przeciw1' o faszystowskiemusanacyjnemu rządowi. I wszyscy ci towarzysze nkwątpliwie pamiętają, jak rozbijali nasz~ szeregi, jak rozbijali naszą walkę prawicowi przywódcy PPS-u.
Ileż to strajków przegraliśmy z ich winy, ileż to najlepszych synów robotniczych nachodziło się pod bramami fabryk
i Urzędów Zatrudnienia za pracą, za chlebem. Ile to matek robotnic nałykało się
łez z powodu bezrobocia, z powodu, że nie
było co dać dziecku jeść i w co je ubrać.
A wszystko to dlatego, że panowało rozbicie w ruchu ,robotniczym.
Komu zawdzięczamy wyzwolenie naszej Polski? Bohaterskiemu wysiłkowi
Armii Czer'>'·onej, ofiarnemu wysiłkcwi i
męstwu PPR-owców, dzielnych żołnierzy
Armii Ludowej i Wojska Polskiego, Zjednoczonemu z wysiłkami
uczciwych,
szczerych lewic0wych l~-PPS-owców, kfórzy w okresie okup .cji wspólnie z PPRowcami walczyli o wyzwolenie kraju.
Naszym najwi~kszym osiągnięciem po
wyzwoleniu był je-:Uolity front PPR i
PPS. Dzięki niemu zbudowaliśmy Polskę
Ludową.

Polskiej Klasy Rubotniczej i że swoje zo-bowiąu:.rJa, jakie na dzisiejszym zebraniu
uchwalimy: .vykonać plan roczny do dnia
20 listopada i dać ponad plan do końca
roku 2.500.000 mtr. - święcie dotrzymamy.
W tym wielkim zobowiąz~niu, jakie dobr0wolnie dziś bierzemy na siebie nieeh
r:am przyświeca wiara, że budujemy nową, lepszą , sprawiec1'iwszą Polskę - Polskę So~j f-'.listyczną, Polskę.
która będzie
matką dla wszystkich ludzi pracy.
Nas geyerowców, stać na to, abyśmy
z honorem te zobowiązania wykonali.
Niech żyje Zjednoczona Partia Klasy
Robotniczej!
Niech żyje współzawodnictwo pracy
górników i włókniarzy!
Z kolei przemawia tow. Grielak - ge..
kretarz Komitetu Fabrycznego PPS w
PZPB Nr 3.

Spełniają s~. ę dążenia

klasy robotniczej
- To co było dążeniem całej klasy rototniczej, spełnia ~ię. Już tylko nie wiele
dni dzieli nas od Kongresu Zjednoczeniowego, ):ltóry położy koniec rozbiciu.
Muszę tu stwierdzić,
że kierownictwo
i;rawicow~ PPS przed
wojną, a i spora
część prawicowych przywódców PPS po
wojnie nie działała po myśli klasy robotniczej. Dziś stawi::imy tych wszystkich
:prawicowców - rozbijaczy poza nawias
ruchu robotniczeg9 i idziemy ku zjednoczeniu polskiego ruchu robotniczego.
Każdy peperowiec i każdy uczciwy robociarz pepesowie:: p.ragnie dziś jednego:
jLdności klasy robotniczej, wspólnej pracy
i waJ.ki o zbudowanie Polski socjalistycznej.
Wierzę, a mam podstawę ,aby wierzyć,
be; wielu naszych członków PPS, U.kich
ludzi, jak towarzysze: Kazimierczak Kazimiera, Szumska, przodownice pracy,
wykon:iją swoje zadania z dużą nadwyż
ką, że wszyscy nasi
towarzysze -przyłożą
się do wykonania planu, wierzę, że w~
scy partyjni i bezpartyjni włożą ~
cegiełkę i my swoje zobowiązanie do XOO
gresu Zjednoczeniowego wykonamy z honorem.
Na trybunę wchodzi jedna z czołowych
przodownic pracy PZPB Nr 3 tow. Kmin.

Pokażemy,

co potrafią
geyerowcy

- Górnicy kopalni Zabrze-Wschód na
Za parę tygodni klasa robotnicza Polski
swoje największe zwycię śląsku wezwali klasę robotniczą do współ
stwo - Zjednoczenie obydwu Partii Ro- zawodnictwa na cześć ~jednoczeniowego
wień.
botniczych w jedną Zjednoczoną Partię Kongresu. Sądzę, że powinniśmy odpoPrzemowy skończone, już i rezolucja od- się f'WIWZajem: „Chodź, chodź, my też pod- Klasy Robotniczej, opartą o zasady mark- wiedzieć na wezwanie górników wykonaniem naszego planu jeszcze przed nimi
czytam.a i przeglos<Y1JX11na., już przebrzmiały piszemy''. Przed członkami prezydium, pię- sizmu-łcninizmu.
· ostatnie slowa obu hymnt;lw robotniczych. trzy się już stos kartek z podpisami. ReSądzę, że nie możemy godniej
uczcić Możemy nasz plan wykonać do 20 listopaŁawki pustoszeją.
zolucja ~ przedte:minowym wykonaniu pla-, tego dnia, ~ak przycho~ząc. na ~ongres d.a. A po 20 listopada do końca roku dać
Lecz za to trybuna napelnia się setkami nu otrzyma"ła solidną podmurowkę.
Zjednoczeniowy z meldunkiem, ze my, ponad plan dwa i pól miliona metrów.
(Ciąg dalszy na. etr. 3-ej)
ludzi. Jedni podsadzają drugich, nawołują
H. Wiśniewska
geyerowcy, stoimy w pierwszym szeregu

Jerzy Korwin
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Zabójstwo Wnldemara Glilcka ·
- Powiedziałeś : to wszystko jest takie
dziwne. Tak, to :• .;t dziwne. Z nikim jeszcze o swoim życiu nie rozmawiałam, ale
dzisiaj, kiedy ciebie wybrałam na powiernika, sądzę, ż"e zdołam zrzucić z siebie cały
ciężar dotychczasowego myślenia. Chcę zapomnieć o tym co było, aby móc żyć na nowo. To .teraz przyjdą dopiero najróżniejsze
złudzenia, ale będę w nie wierzyć jak, kiedyś wierzyłam
w prawdę, która nagle
umarła.„

$mierć Ryszarda nagliła mnie do ucieczki z mieszkania, na miejsce tępego przerażenia, przychodziło niemniej tępe poczucie
straty. Gdy całe nasze istnienie ograniczyło się do rozkoszy dotyku i zatopiło bez
reszty w mistycyzmie wszechistnienia, ciało Ry~arda znieruchomiało.
Stało się to
tak nagle, że otworzyłam zdumione oczy,
aby uchwycić jedynie ostatn1e jego spojrzenie. Wyrwałam się z objęć trupa i wybiegłam na ulicę. Gdzie tu iść? Dokąd się
uaać po radę i pomoc 7 Szłam bezwiednie w
kierunku śródmieścia w nerwowym ruchu
całego ciała znajdując chwilowe ukojenie.
Zdawało mi się , że ten ruch najprędzej wyzwoli mnie z udręki i zrodzi jakąś zbawczą
myśl. Wtedy przypomniałam sobie pana
Mą.cieja. Zaczęłam niemal biec niosąc w sobie błygkawiczne mvśli i obrazy nrzeżytej

przeszłości.

mijałam ludzi, odnosiłam
wrażenie, że zjawiają się po moich bokach,
jak słupy teiefoniczne w oknach pędzącego

Gdy

pociągu. Nie przyszło mi nawet na myśl, aby wziąć taksówkę lub przynajmniej wsiąść
w tramwaj. Odpychana przez szybko biegnące stopy ziemia zdawała się układać
przede mną skutecznie pochłanianą przestrzenią. W ten sposób dobiegłam do bramy domu, w którym mieszkali Walewscy.
Pana Macieja spotkałam na podwórzu. Tak
był zdumiony moim wyglądem, że wypuścił
z rąk teczkę i dopiero dozorca podniósł mu
ją z ziemi i podał.
- Chodźmy do mieszkania! Na Boga, co
się stało? zawołał.
- Nie, nie do mieszkania! Pan pójdzie
do mnie! - odrzekłam i natychmiast dodałam: umarł Ryszard.
Ta wiadomość prawie całkowicie uspokoiła tego dziwnego człowieka. Miał do czynienia z czymś, co było dotykalne i zrozumiałe. Gdy przyjechał na Żolibórz ubrał
przede wszystkim zwłoki w porozrzucane
bezładnie ubranie, a później sprowadził
lekarza. Ten stwierdził: angina pectoris.
Tak nazywała się choroba, która przekreśliła pewną rzeczywistość, zostawiła mi ciało, a zabrała jego wyższy sens istnienia.
Tadeusz był tym opowiadaniem przerażo-

będzie święcić

ny. Znał jego treść już przecież dawniej z
relacji pana Macieja, _ale d_opiero teraz w
słowach samej Naci UJrzał istotną tragedię
jej niezwykłego przeżycia. Chciał . powiedzieć biedna - lub coś bardziej jeszcze
niedorzecznego, postanowił więc raczej w
dalszym ciągu milczeć i jedynie silniej i
serdeczniej uścisnął jej dłoń. Nie mógł widzieć, ale czuł ze zmienionego układu jej
mięśni policzkowych, że się uśmiechnęła.
- To prawie wszystko, co miałam do powiedzenia! - wyjaśniła. - Reszta to tylko konsekwencja tego, co się stało z Ryszardem. Rodzina Walewskich wymówiła mi
swój dom, a przyszedł konsul Darre i zaofiarował pomoc. Byłam właśnie w rozpaczy, miałam zostać matką. Znałam go dobrze, gdyż przychodził do ministerstwa,
gdzie pracowałam. Nie wiedziałam wtedy,
że na swej pomocy buduje wielkie nadzieje, ale było mi wszystko jedno. Wszystko
jedno... - powtórzyła ze specjalnym akcentem - człowiek raz tylko przegrywa na·
prawdę swoje życie.
Jeden mniej drugi
więcej,
ale raz. Zostało ciało i jego
wszystkie funkcje, nie wyłączając myśli,
nie ma tylko tego, co niesie się w sobie od
dziecka poprzez młodość i pierwsze lata
dojrzałości. To zostaje zabite.
Było mi wszystko jedno, a jednak chciałam uniknąć hańby. Bałam się jeszcze opinii, w samotności swej czułam się wyjątko
wo bezsilną wobec jej bezmyślnej potęgi.
Konsul ułatwił mi urlop i wyjazd do Czechosłowacji,
gdzie urodziłam Piotrusia i
gdzie, stale w strachu przed opinią, zostawi
fam go w jego rekach. Późniei przyszło

opamiętanie, przestałam się bać i chciałam.
odzyskać dziecko, lecz było już za późno,
droga do dziecka prowadziła poprzez służ...
bę dla konsula, zrazu były to niewinne zupełnie informacje,
później coraz większe
prace wyraźnie już z pogranicza ~z;piego

stwa.
- A jednak jeszcze teraz wyje~ li
konsulem za granicę.
- Ja go nienawidzę, ale czy istnieje dla
mnie jakakolwiek inna droga? Ciebie to
wszystko dziwi! Widzisz, człowiek jest bardzo niezrozumiały. Spadłam na samo dno,
a przecież nie zgasła we mnie chęć życia
i wiara w odzyskanie warunków do normalnej, takiej, jak inne, egzystenQi. I przecież
ostatecznie wiara ta mnie nie zawiodla.
Dopiero teraz zacznę żyć naprawdę, dla
mego dziecka i dla siebie samej, jeśli tylko
zdołam wyrzucić z pamięci przeszłość, ale
ja muszę ją wyrzucić, ja muszę uzyska~
przebaczenie za swe dotychczasowe winy!
Inżynier Szymczyk zrozumiał,
że musi
coś powi_edzieć, właśnie teraz, gdy przesta·
la mówić i gdy pozornie z większym n1ż na
początku spokojem streściła lata swej największej udręki. Mówiła prawdę, niewątpli

wie jej straszna tragedia zaczęła się wtedy, kiedy pokochała nie tylko ciałem, ale
również czystością swej młodości. Dlaczego
jednak tak treściwie obeszła się z szantażem konsula Darrego. Prosiła o przebaczenie, a przecież wyjaśniając swój upadek,
nie podawała najważniejszej przyczyny.
Smierć Ryszarda Walewski~go wyjaśniała
drogę załamania, ale nie µsprawiedliwiała
postępków konsula.
m. c. n ,)
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Wprzerwie debat na ONZ

MIN. MODZELEWSKI I MIN. WYSZYNSKI
rozmawiają podczas przerwY w debatach Generalnego Zgromadzenia ONZ w Paryżu.

Odlot delegacji ZMP do Moskwy

na uroczystości 30-lecia Konsomolu

<-) B o l e s ł a w B i e r u t " •
„Jego Ekscelencja Pan Antoni Zapotccky, Prezes Rady Ministrów.
Praga.
W dniu święta narodowego proszę przyjąć, Panie Premierze, w imieniu
moim i Rządu Rzeczypospolitej serdeczne życzenia.
Jestem głęboko przekonany, że współpraca naszych krajów będzie podstawą lepszej przyszłości naszych narodów,
przyszłości opartej na trwałym,
sprawiedliwym i demokratycznym pokoju.
(-) J ó z e f C ~· r a n k i e w i c z " •

WARSZAWA (PAP.). Dnia 27 b. m. o godz.
11,30 odleciała samolotem z lotniska na Ok"'ciu do MoskwY na uroczystości trzydziest~
lecia Komsomołu - delegacja Związku Mło
dzieży Polskiej w składzie: przewodniczącv
Zarządu Głównego ZMP gen. Janusz Zarzyr.-ki, wiiea,,.nt?wodniczący Zarządu Głównego
ZMP J"erzy Morawski oraz sekretarz genf!ralny Zarz. Gł. ZMP - Lucjan Motyka.
Delegacja wiezie ze· sobą plakietę pamiąt
kową, wykonaną w srebrze przez rzeźbiarza
Dziś
Kawalika.
PRAGA
(PAP.).
Uroczystości 30-lecia rePlakieta posiada znaki Komsomołu
Związku
Młodzieży
Polskiej oraz napis: publiki, rozpoczęły się w dniu 27 b. m. ak„Na Trzydziestolecie Komsomołu - Związek tem odznaczenia Prezydenta Republiki K.
Gottwalda na zamku hradczyńskim w PraMłodzieży Polskiej".
dze, przez ministra obrony narodowej gen.
L. Svobodę.
W dniu wczorajszym odznaczone zostały 3
pułki czechosłowackie wielkim orderem „JaPARYŻ (PAP.). Minister spraw zagranicz- na Żiżki", za zsługi poniesione
w czasie
nych Wielkiej Brytanii Bevin, odbył w śro 1-ej wojny światowej, oraz 6 oddz. wojskodę rano naradę z ministrem Marshallem. W wych z 2-ej wojny światowej, które otrzyma
godzinach popołudniowych obaj mężowie sta- ły ordery „Białego Lwa". Odznaczonych zosta
nu konferowali z ministrem Schumar.em. ło szereg wybitnych osobistości krzyżem „In
Jak twierdzą, w czasie tych narad przedy- Memoriam" oraz 36 członków czechosłowac
skutowana została „kwestia berlińska" w kiego ruchu oporu. W godzinach południo
świetle ostatnich wypadków w Radzie Bez- wych rozpoczęło się uroczyste posiedzenie
ieczeństwa.
parlamentu czechosłowackiego, na którym

Swięło narodowe Czechosłowacii
Prezydent Gottwald podpisze ustawę o planie pięcioletnim

Bevin i Marshall konterujq

~loUJa JUJeąo

uchwalony został 5-letni plan odbudow-y go- Do zgromadzonych tłumów przemówi m. In.
spodarczej republiki. Dziś, w dniu święta premier Zapotocky.
państwowego Prezydent K. Gottwald podpiPo odczytaniu rozkazu do armil czechosło
sze w obecn')Ści członków rządu czechoslo· wackiej odbędzie się kilkugodzinna defilada
wackiego ustawę o planie 5-letnim.
j jed_nostek . woj~kowych,
cz~c?<_>~łowacki~j
Na placu św. Wacława odbędzie się olbrzy- słu:by bezpiecz~z:stwa <?raz rmllcJi robotmmia manifestacja pracujących, w czasie któ-l czeJ ... Uroczystosci zak.onczy koncert Filharrej chór robotniczy odśpiewa hymn pracy. monn CzechosłowackieJ w Pradze.

STRAJK WE FRANCJI TRWA
PARYŻ PAP. Sytuacja strajkowa w poszczególnych zagłębiach przedstawiała się w
środę następująco:

dot,..zu'"o'!!!!

Dwa i pól miliona metrów tkanin ponad plan
oto odno\viedt robotników PZPB Hr 3 na wezwan'.e górników kopalni Zabrze-Wschód
Dokończenie ze str. 2-ej.
tu do Dyrekcji, aby pomogła nam
ten plan wykonać, abyśmy nie potrzebowali czekać na niedoprzęd lub przędzę.
Jak Dyrekcja i majstrzy podciągną się, to
nic nam nie stanie na przeszkodzie, aby
zobowiązanie swoje wykonać. Pokażemy
całej klasie robotniczej co potrafią zdziałać włókniarze łódzcy, geyerowcy.
Przemawia tow. Kowalski.

Apeluję

Nie damy się ubiec
górnikom

rozumuję

tak, że nam żaden wujaszek z
Ameryki niczego nie da. że my swój dobrobyt musimy budować sami własnymi
rękoma. Uczcimy nasze święto robotnicze,
święto zjednoczenia klasy robotniczej wykonaniem planu przed terminem i dodatkowymi milionami metrów. My, prządki,

Swoje

postaramy

ab::,-

przędzy

tkaczom nie

Po przemówieniu tow.

Krystery z od-

działu „B", która w imieniu robotników
tego oddz'..ału zapowiada wykonanie planu
na dzień 20 listopada, na trybunę wcho-

dzi tow. SzE>wczyk.

zobowiązania

,_ Miło jest nam tu dziś spotkać się na
naszym zebraniu w Polsce Ludowej, w
tak ważnej chwili, kied„ jednoczy się
ruch robotniczy. Górnicy zobowiązali się
uczcić Kongres węglem, a my włókniarze
musimy się zobowiązać uczcie Kongres
metrami tkanin. Sądzę, że możemy wykonać nasz plan wcześniej niż górnicy z kopalni Zabrze-Wschód. I my, włókniarze,
dołożymy w,,,zelkich starań, aby swoje zo-

się,

zabrakło.

wykonamy

płocha, ani jedna iskierka
ści .nie pnco-.vała na darmo.

na

elektryczno-

Jeszcze ch;:ę się tu zwrócić do naszej
inteligencji w biurach, niech każdy z nich
dobrze ołówek w ręku trzyma i w rachunkach przy wypłatach błędów nie robi. A jeśli idzie 0 nas, majstr'w i robotników, to my swoje zrobimy.
·
.
.
.
_Niec~ . zyJe WJUSZ polsko-radziecki!
bowiązania wykonać.
Niech zyJe Polska Ludowa! Niech żyje
Ja, jaku majster, zobowiązuję się sam, Związek Radziecki!
aby od dziś ani jedno wrzeciono, ani jedPrzemawia tow. Lepel.

Przeżywa:ny dziś
dzień
historyczny.
Górnicy pierwsi wystąpili, ale my nie damy się ubec górnikom. Tow. Przybył powiedział do mnie, że chyba nie damy
rady, bo węgiel twardszy od włókna, a ja
powiem ,że włókno twardsze od węgla.
- Zwracam się do salowych, do majstrów, aby pomogli nam, aby ani jedno
wrzeciono, ani jedno krosno. ani jeden
motor nie stał nam w tym czasie. A my
współzawodnictwa
damy radę plan wy!rnnać do 20 listopada
i damy radę wykonać ponad plan parę
. - Pracuję _jako nrządka j1:1ż. 30 la:t, I :n·ctwa, jeszcze więcej powinno być nas
milionów mdrów, jako nasz podare'.: dla wi~m dobrze J&k to, było .dawmeJ. za kai;n- - przodowników pracy. Musimy· naszą
Kongresu Zjednoczeniowego.
tahs~ycznych ~zasow," J~ką bied~ _miał cjczyznę ludową budować własnymi rę
Mówi tow. WachonsJri.
u~z.ciwy ~obotmk. Dzi~ Jest nam _JUZ le- kami, a zbudujemy ją taką, jaką chcem
Pomożemy prządkom
pią Musimy rozszerzyc ruch wspołzawo- żeby była.
y,

I

Rozszerzajmy ruch

i tkaczom

Następuje wymarzona przez nas chwila

zjednoczenia klasy robotniczej. Plan nietylko mużemy, musimy go wykonać. Górnicy powiedzieli swoje słowo. A my włókniarze musimy pokazać górnikom, że wykonamy plan przed nimi.
Na trybunie majster tow.• Polakowski.
- Zobowicizuję się tu przed zebranymi,
że my, majstrowie, zabezJ:'ieczymy krosna
i maszyny, dopomożemy prządkom i
tkaczom wykonać plan przed terminem.
Przemawia tow. Borecka.
Przędzy tkaczom

Robotnicy PZPB Nr 3 dadzą 2,5 miliona mtr.
pona d p Jan

Dyrektor tow. Radzikowski w imieniu
Dyrekc.:ji zobowiązuje się dopomóc robotJ!ikom w wykonaniu planu. Plan roczny
21.230.000 metrów możemy wykonać i
wykonamy do 20 listopada. Do dma KonE;resu pr.winniśmy wykonać ponad plan
milion metrów, a do końca roku dwa i pół
miliona metróv.. tkanin.
.Wierzę ,że zobow~ązania nasze nie pozostaną na papierze. Po wyjściu z tej sali
będzie~y _walczyć o wykonanie naszych
.
b k .
zobowiqzan.
n1e ZQ ra n1e
Y•0~ z członków Prezydium odczytuje
Czytałam wezwanie g~r1!ikó~. OśY:iad-1 '. ,t!kt uchwały. Zebrani z uwagą śledzą
cza.m, my, Czerwona Łódz, me mozcmy .rnzde słowo. Raz po raz brzmią oklaski.
nozn„bć w tvle. Ja. fako stara prządka, Głosowanie. Podnoi. się las rąk. Re7.0Ju-

ej~ została. przyjęta. Po odśpiewaniu pieśm robotruczych Prezy<lium zostawia u·

c.:hwałę. do podpisu.

Tłoczno przy .... tole
prezydialnym. Setki ludzi skupia się i
formalnie oblega stćł prezydialny walcz~c o honor. znalezienia się wśród tych,
k~orych podpisy znajdą się pod tym dor110słym dokumer1tem.
·l' ~ebranie .skończyło
się. Ale je~zcze
·;i~szą ch"'.1lę gromadki towarzyszy omawiaJą powziętą na zebraniu uchwałę. To"'.a~zys~e z i;~ektórych oddziałów zapewmaią, ze swoJ
plan wykonają jeszcz<'
or_ze~ 20 listopada. Sądząc z entuzjazmu,
z Jakim o tym mó.wią, można im wierzyć,
że słowa dotrzymają.

Zagłębie północne.

Liczne oddziały policji i wojska przystąpiły
w godzinach rannych do akcji represyjnej w
okolicach Denain i Valenciennes, i mimo opo
ru strajkujących zajęły kilka kopalń. W akcji represyjnej biorą udział wojska kolonialne.
Zagłębie Gard. W krwawych zajściach pod
Alles, które rozegrały się we wtorek, brała
udział dywizja piechoty, wspierana przez 20
czołgów i liczne samochody pancerne. W wyniku salw z pistoletów automatycznych jedna osoba została zabita, a 8 odniosło ciężkie
rany. Wśród rannych znajduje się siostraCzerwonego Krzyża. Około 800 osób zostało
aresztowanych. Mimo zakazu dopuszczania
dziennikarzy na teren operacji, reporterom
dzienników „Le Monde" i „Figaro" udało się
przekroczyć kordon
policyjny. Stwierdzają
oni, że ze strony strajkujących nie padł ani
jeden strzał.
Na znak protestu przeciwko używaniu broni przez policję w starciach z górnikami robotnicy portowi w Marsylii, metalowcy "'
Rouen i w Clermont Ferrand oraz pracowni··
~y gaw~vni i elektrowni w Nimes odbyli w
srodę kilkugodzinne strajki.
T;/ czwartek w całym departamencie Gard
odbędzie się 24-godzinny strajk protestacyjny.
Zagłębie Moselle.
Sytuacja bez zmian. Siły policyjne i wojskowe stacjonują w zagłębiu. 40 inżynierów
k_opalni Decaseville postanowiło przyłączyć
się do strajków i przerwało obsługę urządzeń
bezpieczeństwa.

Poprawa na rynku
YłARSZAWA PAP. -

mięsnym

Realizacja zapowiedzianego przez ministra Minca uzdrowienia
handlu czyni dalsze postępy. Ministerstwo
Pr~emysłu i Handlu wydało w ostatnich
di:uach ponad 500 przedsiębiorstwom zezwole
i:iia na ~row_adzenie przedsiębiorstw handlu
zywcem i rmęsem.
W ten sposób zakończona została akcja
koncesjonowania tego odcinka handlu hurtoweg4;1. Zezwolenia unormują skup trzody chle
wneJ, bydła, owiec, kóz itd. dla celów rzeź
nych oraz handel hurtowy tymi zwierzctaml
ja~ równ~eż mięsem i· tłuszczami pochod~ący
m1 z uboJu.
S.cisłe ustalenie listy przedsiębiorstw uprawnionych do skupu ma na celu usunięcie z
rynku mięsnego elementów spekulacyjuych,
a tym samym usprawnienie zaopatrzenia.
W celu zlikwidowania handlu łańcnszko
w~go oraz ró:wnomiern~go wykorzystania po
d'.1zy . wszystkich okręgow. zezwolenia ogramczaJ_ą teren .dzi.ałania skupu
do jedne10
!u? kilku powiatow, w zależności od zdolno~
sc1 przepustowej przedsiębiorstwa.
~rzedsiębiorstwa, które otrzymały zezwole.ma, . muszą przedstawić ur7ędom wojcwórlz
kim listy swych pracowników. którzv na
pOdsta~e indywidualnych. zaświadczeń będą
uprawnieni do dokonywania zakuou na da·
llYlll terenie

.,

-
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Kraj - budujący trwale podwaliny so~jalizmu

To I owo

Wielki dzień brałniei Czechosłowacii
30 lat istnienia Republiki

.

ańW dniu dzisiejszY1!1 b~a.tnia. ~a.m Czec~osł owacja. obchodzi uroczyście swe świ to
stwowe, 30-tą rocznicQ istnienia. Republiki. życzenia ja.kie piyną w tyni dniu z iiemi p olP
•kiej ku braciom na.szyni Czechom i Slow a.kom, są. gorą.ce i szczere.

SYCZENIA TE pogłębia. świadomość, że dziB
'WllSJ'IRko na.s' łączy, a. nic nie dzieli - i że stan
ten już się nie zmieni. .Jest to świadomość wspól
n°'ei doświadczeń historycznych i jasnej drogi ku socjalizmowi, wspólności nierozerwalnych
więzów braterskich z pot«żnym obrońcą. pokoZwiązkiem Radziecju i wolności narodów kim i kra.ja.mi demokracji ludowej; wspólnośd
nieograniczonych perspektyw rozwoju i dobrobytu otwiera.jąeych się przed na.szymi narodami '!W rezultacie przemian ustrojowych, gospoi zacieśniającego się mię
darki pla.nowej dą na.mi sojoUSZ1l gospodarczego, który stanowi 11ew;r: i doniosły wzór współpracy między n:i.
·
rodllllli.
:wsPOMINAJ,ĄO do,wiO:dczenia. historyczne
aasz;rch narodów, nie będziemy wracać do da.wnej przeszłości, do okresu wiekowej niewoli, ja
ka. była. udziałem zarówno Polaków, jak i Czeeh6w i Słowaków. Mamy analogiczne niemal
przeszłości:
przełycia. tragic=e i w niedawnej
Polska. - katastrofę wrześniow~, Czechosłow11.
eja - Monachium. Nie ma chyba mocniejszych
wi~ między naszymi narodami, jak te nauki
;jedD&kowe i wspólne, które z tych wydarze:!l

t~ność produkcyjna i polityczna czechosłowat

ki~h mas rototniczych, które w pierwszym rzę
dz1e. mają go podźwignąć. W przem~}le wzma·
ga się_ oddolny ruch racjona1izacyjny i współza
wodmctwo pracy. :Młodzież robotnicza walczv

~~rnteczn.ie o większą. dyscyplinę pracy („ruch
hbczycki'' ) .

Wieś, sprawniej, niż za lat ubiegłych, dostar
cz.a. kontyngentów zbożewych: ostatnio C'lłe po•v1at~· zobowiązują się do dostaw ponad kontyngentowych. Poważnie podnosi aktywność społe
czną. mas ludowych przeprowadzane obecmle
sprawdzanie szeregów dwumilionowej Komunistycznej Partii Czechosłowacji, czołowej · i kierowniczej partii narodu.
_Do rz_ędu trwałych i cennych osiągnię~, jakimi powitała Republika Czechosłowacka 30 rocz
n~e~ swego istn~f'nia ~ależll: wprowadzone ostat-1
mo. u'Stawy o Jednolitym i pow~zPchnvm ubezpieczeniu obywateli, na wypadek chorobv oraz
o rencie ~rołerzncj. Z drollrodzirjf'tw tych· ~1ątaw
korzy~tać będzie ok. 05 proc. lndności. Obciąż,,
to dodatkowo budżet państwowy sumą 3 miliardów Kczs. rocznie.

„sprawdziło" w sprawie, którą niedawno
patrywał gdyński Sąd Okr~gowy.

roz·

Rzecz mianowicie w tym, Iż niejaki EuceOto
niusz Szymański był marzycielem.
wprawdzie u mamy, na gospodarstwie rol"'Ynt w Suliszewie pod Szczecinem, powodziło mu się nienajgorzej, chleba naszego codziennego (nawet z omastą i kawałkiem młę
rn.) mia.I pod dostatkiem, lecz to Geniowi nie
wystarczało: o lepszej doli roił. żeby bez
1
1 pracy dochodzić do kołaczy, żeby konsumo. wać „pieczone gołąbki", które „same wpadają do gąbki" ...
Tak się złożyło, że papa Eugeniusza Szy1 mańskiego to „amerykanin", osiadły na
stałe w U. S. A. Okoliczność ta poważnie pna • wyobraźni młodego człowieka.
ciążyla
j Wszak - jak to powiadają - Uesa to właś
nie kraj t. zw. biznesu, pieczonych gołąbków
i kołaczy bez pracy. Wystarczy pójść na
pierwszy lepszy film amerykański, ażeby się
przekonać, że w New-Yorku, Chica.go, Charlestonie, Baltimore, Annapolis, Anacondzle,
San Francisco, a nawet w najzwyklejszYJn
Santa Fe czy Tueson dolary „leżą na ulicy"
i wystarczy po prostu się „schylić", aby zot.o
stać milionerem... Tak, tak, U. S. A. nie byle co: kraina z ba.ikl l w ogóle raJ na
ziemi. W tym mniemaniu zresztą utrzymystary Szymański, pisząc,
wał Eugeniusza Klement Gottwald - prezydent CSR
że przedsiębiorstwo własne posiada, powodzi
mu się bardzo dobrze i ewentualnie syna gołwia.domym, tów by był do Stanów Zjednooz9nych zabrał.
wzorem pa:tl!ltw:\ budującego w
ofiarnym wysiłku ewą jasną. przyszłość - eoc- I faktycznie o paszport tudziez t. zw. wizę
jalizm.
wjazdową się chłopakowi wystarał, tak, te
Genio na wiosnę b. r. zupełnie legalnie PolMaksymilian Minkowski
skę opuścił, jadąc juź jako obywatel Stanów
Zjednoczonych do nowej „mlekiem i mlo·
dem płynącej" ojczyzny.

I

I
I

I

ZNIENAWIDZONA przez wrogów klasowych
musieliśmy wyciągnąć.
- in:perialistów a.ng~osa.skic~ i ich a~entury re
NAUKI T.E sprowadza.jł sł~ głównie do n1e- a.kcyJne. we, wszyst~ich kra.Jach a cieszą.ca st~
dol1Ulego przeświadczenia: że bu.rżuazja na- wzrastaJącą. ~ympntią demokratycznych sił ca~e
notorycznych go świata. Republika. Czechosłowacka jest dziś
nyt:h krajów stała si~ obozem
zdrajców interesów narodowych: że interesy im
najbarperia.list6w światowych pozostają. w
dziej ja.sk:ra.wej sprzec=ości z intere11ami na.szych narodów: że bez jedności klasy robotniSchacht przekazał milionowy majątek do Argęntyny
czej, bez kiercłmiczej roli klasy robotniczej w
ł;yciu· państwowym naszych krajów, niemożliwe
zbrodniarz wojenny ministrem finansów Caesarem AmegghU oraz
Były kasjer Hitlera,
reakcyjnych prób powtó- Hjalmar Schacht, zwolniony ostatnio przez z Hiszpanami w Buenos Aires, Fakt ten wno..
byłoby udaremnienie
rzeni& „września" i Monachium; że ścisły soAmerykanów, oświadczył niedawno temu, że ż!iwił mu zdeponowanie fortun Schachta w
jtll!IS ze Zw. :Radzieckim jest niczym :nie zastą
„jest zupełnie biednym człowiekiem". W związ różnych argenłyńskich bankach.
pi~ gwarancją wolności, demokracji 1 llllwe,,Der Weg" zwraca uwagę, te ntem!eckl
ku z tym cynicznym oświadczeniem poczytny
ren.noact :Polski i Czechosłowacji.
tygodnik tutejszy ,,Der Weg", stwierdza, że attache handlowy w ~uenos Aires, Dr Richard
miast
polskich
praeujl!ce
SZEROKIE MASY
I polskich wsi witają z dużym zadowoleniem w swoim czasie Schacht zdołał wysłać do Ar- Gurmeister, który POCZ\Ymł zapiski w jakf.
sposób Schacht przekazał swój majątek do Ar06ifgnięcia., z; jakimi odrodzona i wzmocniona gentyny sztaby złota o milionowej wartości.
Pismo to stwierdza, że wspomniany transfer gentyny, został zamordowany prze_z Gestapo
po wypadkach lutowych Republika .Czechosło
wacka. spotyka swe 30-lecie. Do tych oinągnięe został dokoilJl,ny prz,y pomocy bliskiego przy- w r. 1944.
należy w pierwszym. rzędzie pomyślne wykona- jaciela Schachta, Heinricha Doerge, byłego dyNa zakończenie wspomniane pismo dodaje,
nie 2-letniego planu w podstawowej dla. Czecho- rektora „Deutsche Industrie Bank", który od że po zakońc7.eniu wojny, latem r. 1945, Doerge
w
słowacji dziedzinie gospodarki narodowej zdeponował sumę 16 mi!ionów pesetów w Torr. 1943 przebywa w Argentynie.
przemyśle oraz transporcie. Ozna.cza to przekro
Doerge utrzymywał kontakt z a1gen!yńskim niquist Bank, w Buenos Aires.
ezenie o 10 proc. przedwojennego poziomu produlteji przemysłowej C:r.echosłowa.cji która przecie:f; i przed wojną była. jednym z na.jbardziej
Dziś
uprzemysłowionych krajów europejskich.
słuł;y ten potężny potencjał gospodarczy niepodzielnie interesom obozu demokratycznego, inteżycia w
resom demokracji i socjalizmu.
Dochody amerykańskich przemysłowców włó do zawrotnych sum, wynagrodzenia dla robotni
MIA.ltĄ TRUDNOśCI, jakie miltła. do poko
Jl.&nia. ezechosłowack& klasa robotnicza, realizu kienniczych wyniosły w ub. roku sumę 2 mi- ków nie wystarczają na op~dzenie na.jniczbęd
ile zarobili oni na niejszych nawet potrzeb.
ją.e 2-letni plan przemysłowy, jest fakt, że ·nie liardów dolarów tj. tyle,
Potężne monopole amerykańskie przejęły fali:
1942.
wykonało planu c:r.echosłowa.ckie rolnictwo oraz przeetrzeni 14 lat- od 1929 Na. fakt tak olbrzymich zysków zwrócił nwa tyczną. kontrolę nad wewnętrzną polityką pań
przemysł budownictwa mieszkaniowego. Złożyły
egoistycznych
wygłoRzo- stwa dla za.~pokojenia własnych
si~ na ten fakt nie tylko trudności obiektywne, gę Wallace w swym przemówieniu
ja.k np. wielka. posucha. 1917 r. leez również mo nym w wielkim ośrodku przemyRlowyrn - - Pnt- celów. Polityka ta - stwierdził Wallace - pro
menty subiektywne: sabotaż i szkodnictwo tych terson (stan New .Jersey). Wallnce podkreślil, wadzi ludność Stanów Zjednoczonych do kata.elementów obsza.rniczo-kapitalistycznych, które że podczas, gdy zarobki przemysłowców doszły strofy.
ludowi czechosłowackiemu udało się odsunąe o<t
w
wsp6lrzą.dzenia Republiką. dopiero po lutym br.

Fortuna skarbnika Hitlera

I

WALLACE ALA MUJE
Kontrasty

USA
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menta. Gottwalda - 5-letni plan gospodarczy,
będący jednocześnie planem socja.listycznej
,_, czechosłowackieJ· Pers
przebndowy gospodaT
,....
śmiałe i · donio-pektywy planu · są, rzeczywi~eie
wytyczne jego zostały już opublikowane
słe;
w prasie polskiej. Ograniczymy się tutaj do
przypomnienia, że plan przewiduje zwiększenie
dochodn narodowego Czechosłowacji w ciągu

,,Cudze chwalicie"
Choć już nie raz i nie dwa powoływaliśmy
się na to mądre i nader trafne porzekadło,
milo nam dowieść, iż jeszcze raz się ono

Wkrótce przed Sądem Okręgowym w Warszawie, rozpocznie się proces Hansa Oberl'indobera-członka kierownictwa partii NSPAP
oskarżonego o t.o, że w r. 1940 będąc , prezesem nienieckiego Związku Inwalidów Wojennych - zarządził na rzecz skarbu niem1eckiego konfiskatę majątku należącego do Zwl.ąz.-

dził konfiskatę majątką zw. Inwalidów wo.
jennych R p
. .
.
. · ·
Ober lm d ob er - fi guruje na I1ś ete Nr 'f zbrodniarzy wojennych sporządzonej przez U
n:ted Nałions War Crimes Commrnon. Ar€5ztowany na t:renie Niemie·::, wyd;iny został
władzom polskim w drodze ekstr.1dyc L

Ano, ledwie statek dobR do U. 8. A. - Eugeniusz szybko z obłoków, na których bujał
Przede W11zystkim choćby
„wylądował".
dla.tego, iż się okazało, że „przedsiębiorstwo
własne" papy Szymańskiego składa się B .tego dwóch, zapracowanych l'l\k, a „powodzenie" - polega na tym, iż stary tonie w wo~zie, ponieważ jest zatrudniony jako pomywacz i czyściciel samochodów. Syna też od·
razu do ciężkiej pracy zaprzągł. Schyla.I do·
choć w Ameryce
brze kark Genio,· lecz nie mógł pod·
„pieniądze leżą na ulicy" nieść nietylko miliona, ale nawet tylu dolarów, by mu na chleb codzienny starczało.
Po' trzech miesiącach „rajskiego pobytu"
neo - Amerykanina ogarnęła nostalgia r.a Suliszewem. Zostawiając przy amerykańs_l[im
„mleku ł miodzie" swego starego papę, przemycił się jako pasażer na gap~ na „Batorym"
- do Gdyni.
Sąd Okręgowy w Gdyni wzruseył się perypetiami marzyciela, którego rojenia o Ameryce nie wytrzymały t. zw. próby życia ł
orzekł w stosunku do niego łagodną kar.ę za
nielegalne przekroczenie gra.nicy. Obywatel
.amerykański „na trzy miesiące" wróci do rodzinnego Suliszewa, a jeśli ktoś go o wra•
żenla z „odkrycia Ameryki" zapyta, n:ceymy,
że odpowie: „CUDZE CHW ALICJE, SWEGO
NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, CO PO·
SIĄDACIE.""

E. TAM
WYSTAWA TEAT1tALNA Z OKAZJI

w

Do:u:,:r~:~!~k~°!!:~a.

JUBIMSW&

wystawa, poświęcona. 50-letniemu ;fubileuszoWi
teatru „MCHAT". Wśród eksponatów znajduJa. się fotografie z różnych przedstawieli, wysta.
w teatrze, wybitnych aktorów tego te
wionyeh
atru, afisze, koRtiumy i t. d. Na ścianach widnieją trangparcnty, na których zapisane zost&·
ły ;vypowicdzi _kierownik_ó:V teatru na temat zadan, które sobie postawili.
0

i

ku Inwa•lidów Wojennych Rzeczypospolitej 6;t·;·;;·;1;;;·;·;""";";;;;;·;;·;h""'C'i''Q'"t";;.''i'~"rh'ri';;"""""""'"•"'""""""'""'
Polskiej.
Oberlindober - p~eł Reichstagu, z ramienia Związku Inwalidów brał czynny udział w
m1ędzynarodowych zjazdach Związku Komrządu Nieruchomości nr 3 przy ul. KilińskłeTowarzyszu Redaktorze!
batantów oraz Związku Inwalidów, i w tym
W pierwszych dniach października o godz. go 94, by uregulować komorne. Interesancharakterze odwiedz.ał Polskę w r. 1937. W
trzy lata po tym z całą premedytacją zarzą- 8,20 zgłosiłam się do Biura Rejonowego Za- tów było dużo, za to administratorzy jeszcze
•-1111..-11w-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11 11-1111-1111--=i1111111:=-1111-1111-1111-1111-1111-1111 -1111-1111-11 nie urzędowali. Na 8-iu administratorów, któa przede wszystkim Radom Zakładowym., rzy powinni być obecni, prcy stoliku urzę
które po za nielicznymi wyjątkami nie za- dowal tylko jeden.
Poinformowano mnie, że zwykle adm'.nisłra
interesowały się dostatecznie ta sprawą.
Rada Pań.sł.Wa i Rząd w trosce o co- Pf7.eZ ludność' robotniczą mieszkańcy włas I to zarówno w za.kresie ujawniania po- torzy przychodzą k.oło g-0dziny 9-ej, więc·cier
dzienne potrzeby ludzi pracy przeznaczy- nymi siłami przeprowadzają remonty, ko- trzeb Judzi pracv. jak i w korokretTJ.vm roz- pliwie czekałam. Wreszcie, ponieważ spieły około dwóch i pół miliarda złotych na rzystając tylko z potrzebnych materiałów wiazvwaniu spraw związanych z akcją re- szyłam się do pracy, poprosiłam obecnego adremont budynków mieszkalnych za.miesz.. oraz ze wskazówek technicznych fachow- m~towa.
kałych przez ludność robotniczą. Dla Lo- ców budowlanych Zarządu Miejskiego.
Na akcję remol"tów p-0zostały nam za- ministra1ora, by załatW:ł moją sprawę, na co
Pomoc jaką okazało Państwo w tej spra ledwie tvg-odnie. Fakt ten musi sobie u- ten odpowiedział mi, że nikt go do tego nie
dzi z tej sumy władze przezn~ły poważną kwotę: 140 milionów złotych do dyspo- wie ludziom pracy spotyka się z powszech świadomić kAżdv dziah>cz ?Wiązkowy, każ_ zmusi.
zycji Zarządu Miejs:kiego, koło 20 mili<>- nym uznaniem.
Powoli zaczęfi zjawiać się inni adm'.nistratodv radca z::i.kłAdowv. Idą sloty. idzie zima.
Bvłoby jednak błędem nie 'Widzieć cieni KAżdv
nów dla fabryk włókienniczych posiadająCzas przerwać
dzień iest dro2i.
cych własne domy mies.zkalne dla robotni- akcji remontowej. Jak wiadomo kredyty śpiączke. w jaką zapadli niektórzy działa- rzy. Między innymi raczyła przyjść kobietaków i inne jeszcze kwoty. Poważniejsze przyznane przez Państwo na remonty do- cze związkowi i radcowie. Z ich właśnie administrator, która zaraz na wstępie oświad
kredyty poza Łodzią uzyskały na ten cel mów zamieszkałych pirzez ludność robotni'POtrzebna jest romunna inicjatywa czyła, że musi zaraz wyjść, a jak ktoś przyjtakie ośrodki -przemysłowe, jak Tomaszów czą muszą być wyczerpane do dnia 1 stycz istronv
rze<>Zowa pomoc.
Mazowiecki, Piotrków, Pabianice i niektó- nia 1949 roku.
Sadzimv. ie organizacje partii robotni- dzie, niech na nią zaczeka.
Czy będą w pełni wyko·r zystane? Mamy
re inne.
Zapytuję, czy takie traktowanie intere:sanczych w zqkład~,..li pracv, a t>rzede wszystJak te poważne sumy -pieniężne są wy- podstawy do obaw, że dość znaczna część kim komitety fabrvcz.nP., ei;zekutvwy · '\r.ół
na
Państwo
pieniędzy przy-znanych przez
korzystywane?
PPR powinnv rozrusz::ić RA.dv Zakładowe tów przez administratorów tego Biura jest
Trzeba stwierdzić, że już odremontowa- remonty przy dotvchczasowvm temP.ie w swoich zakładach pracy i skierować kh słuszne? Czy wolno marnować cudzy drog0no wiele dziesiątków domów zamieszka- prac może nie rostać wykorzystana.
cenny czas, a swoje obowiązki traktować „od
uwagę na akcję remontów.
Kto za to ponosić będzie od.powiedzialłych przez robotników, że w wielu domach
każdv dzień jest drogi_ Idą niechcenia".
Pamietajmv:
władze
tylko
nie
naszym
Zdaniem
ność?
mieszkańzabezpieczając
pokryto dachy,
Stala Czytelniczka
ców przed słotą. W wyniku akcji remonto- miejskie, które w danym wyp~dku ~ka słoty, idzie zima i nie wolno nam dopuścić,
.
. .
przez czyjekolwiek niedbAJstwo człochwalebną ener~ę. Wmę '?" aby
wej doprowadz.on~ do użytku większą ilo~ć zały na.ogół
(Im:ę l nazwisko, oraz adres - znane Rewiekowi pracy w mieszkaniu deszcz padał
mieszkań do których już wprowadzili się danym wypad.ku, nasZYlll zda.mem, nrzyp1- na głowę.
5*'1ccJi).
robotni~. W wielu domach zamieszkałych sać bed.zie trzeba Zwia.zkom Zawodowym,

~s~~t !:3;-:!te ;r~coe!t:':y P;:;~;r ~:sz;::e:;:i
- o 57 proc i na budownictwo mieszkaniowe o
130 proo.
Bpołycie ogólne ludno~ci wzrośnie w tym sa.
mym czasie o 35 proc.
o TYM, że ta.ki plan 15-letni leły w gra.nieach realnych możliwości Czechosłowacji Lndowej świadczy najwymowniej chyba rosnąca ak-
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Nauka w służbie socjalizn1..!!..

Wspaniały
głęboko

rozwój elektryfikacji

zanalizował

Le.run
spowodowane przez

Związku

sprzeczności

Na

ELEKTRYFIKACJA W PRZEMYSLE
podstawowym zadaniem elektryfikacji kraju w ZSRR jest wprowadzenie energii
elek1rycznej we wszystkie gałęzie socjahstycz..
nego gospodarstwa narodowego. Z elektryfikacją procesów produkcji wiąże się cały szereg problemów: odpowiednia rekonstrukcja
maszyn, zwiększenie zużycia energii e!ektrycz_
nej w procesach technologicznych, rozwój
elektrochemii elektrometalurgii, produkcja me
tali lekkich np. (alumin:um), zastosowanie elek
trycznego spawania, i.a.stosowanie nowych metod elektrotechno!ogii w obróbce metali.
Wie'.kie znaczenie ma elektryfikacja transportu kolejowego, gdyż oszczędza pal'.wo, przy
r;piesza ruch i zwiększa zdo'ności przewoz.owe.
Juź w wyniku pierwszej powojennej pięcio
latki ZSRR zajmie pierwsze miejsce na świe
cie pod względem długości ze!ektryfikowimych
linii kolejowych.
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Dyrekcja Okręgowa Ko'ei Państwowych w v1i:Fki manewrowego drugiej k'.asy na stac.~
Łodzi wydała wespół ze Zw. Zawod0wym Ko- Słotw'ny dzic:ki bystrej obserwacji może ob!ejarzy drugi numer jednodniówki ,,Na s·z~aku s!ugcwa5 trzy tory zamiast wyznaczonych
dw_óc~ .. W ten sposób osiąga 140 procent wy
.
wsółzawodnictwa".
Jednodniówka poz.a artykułem ogolnyn; pt. ' d;i Jn?sci. Mic~ał Skowron - nadzo:ca prz~,.Przodownicy pracy - awan_gardą. wspcłza- wodo~ w odci?kach sy~ałowych Siemko'-;'1~
wod::tlctwa" i poza t<•be!ą_ os1ągrn~c w P_~acy ! c~, Michał.. Wc15,1Y. - dyzur?y ruch': drugiej
\Łó<iź, które JUŻ pub.ik?,w_ahsmy k.asy sta~JI Ska ,1:1i~r~y~, Jozcf Woznrak DOKP - zawiera szereg fotografii przodown·,;:ow pra przodownik rze1:112sln:kow w warsztatach. dro
cy w służbie kolejowej w naszym C:kręgu gowych.w Skalmierzycac_h, w:i-Ient~ Wdo_wikm_aszy~1sta p~rowoz.o"':m gławi:-eJ. w Piotrk0wraz ze szczgółowym opis~m ich W::rnko"'.'.
Wśród wyróżnionych rne brak i kobiety: wie, ?iaz z Piofrkowa. ob. Kazimierz. Roksela
Anna Wożniak jest telPgrafistką na stacji Czę- -. paiacz parowozowy w parowozowni,_ ~chał
stochowa i przoduje w sprawnej obsłudze apa- ski 'tSC".''ekryn ,maszyn sta parowozownt i i Ja~
ratów telegraficmych, uzyskując stałe prze- WoJ ysia . ~acacz P~:o;vozowy -;- . 0 0 naz.wikroczenie normy. Dobry przykład jednej z ska wszystkich wyrozmonych ko.eJarzy.
Należy zaznaczyć, że jednodniówka, która
pierwszych przodowniczek pracy okręgu łódzkiego zachęci niewątpliwie inne te'.egrafistki ma format gazetki ściennej, jest starannie wy
do wzmożenia wysiłku dla zajęc:·a miejsca w dan1 zarówno co do treści, jak i pod wzg!ędem gr11ficznym.
szeregach przodowników pracy.
Mamy nadzieję, że w następnej jednodniówReszta przodowników - to już sami mężcz.yźni: Henryk Siwiński, elektromonter r:erw I ce znajdz'emy również fotografie i naz;wiska
szej klasy odcinki s ilnych. prą_dów ~- Ku'_nie kol~j.arzy ~ ~yna_J_azców, biorących udział w
·.vyri:żnił s'ę przy c ektryf1kacJi staCJ1 fa~.rn- marnJ rac]GnahzacJL
(m.)
.
w~<:e. Ob. Kazimierz Retelewski pełniący obo

!

W ŻYCIU CODZIENNYM
bok elektryfikacji procesów wytwórczych
wielkie znaczenie ma również sz.erokie
zastosowanie elektryczności w życiu codziennym mieszkańców miast i wsi: rozpowszechnienie elektrycznego oświet!enia, wentylac.ii,
pralni elektrycznych, lodowni i wsze.kich elek
trycznych przyrz.ądów domowego użytku.
Wszystko to ułatwia pracę w gospodar.;',wie
domowym i prowadzi do podniesienia k:.iluraL
neg0 poziomu życia szerokich warstw :udności.
Tempo rozwoju elektryfikacji w ZSRR n:e
da ~ię prównać z rozwojem e!ektryfikaci: ża_
dnego kraju kapitalistycznego.
Jednak mimo wielkich osiągnięć w tej
dziedzinie Zw'ązek Radziecki ma w najbliż
szej przyszłości ogromne zad1tnia do \Vypeł
nienia. Wypałnienie ich jest koniecznym warunkiem przejścia od socjalizmu do komun!.
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Pelargon·e

wśród

gruzów.

Wokół irasy W-Z.
(Korespondencja własna „Głosy")
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W Darłowie powstaje nowa baza naszego
rybołówstwa morsk'.ego, która obejmu~ Tow.
Połowów Morsl<lch ARKA w Gdyni, Baza ta
dysponuje 18 kutrami, których ilość znacznie
się powi'ększy po wyremontowarliu kutrów
stacjonowanych już w Darłowie. Dla dalszej
prz.eróbki połowów służyć będzie własna !!O'
lamia i wędzarnia, odpadki zostaną na miejscu :""Y~orzysitane ~e. własnej przetwórni:
Wielkie udogo<lnr.en :e dla bazy stanom fa1bryka sztucznego lodu.

Na co idq

doraźne

kredyty

Dzięki

jest w robotniczych dzielnicach.
•vlasnej energii robotnicy odbudowa·!i prze~zło 200 ob'ektów, choć ani nie mieli dużych
lffedytów, ani pomocy z zewnątrz. Ale ani
„SAM", ani akcja przesiedleńcza do miejscowości podmiejskich nie rozwiązują zagadnienia
'mdownichva mieszkanioweg 0 dla robotników.
. Wola,Ochota, Targówek, Bródno i Pelcowizna
: zniszczone przedmieścia Warszawy są gęsto
1 zaludnione robotniczą ludnością, choć warunTu i
1 ki miesz,kaniowe są tu bardzo ciężk.:e .
lam brak kanalizacji, domy nierzadko nada- I
iące się do rozbiórki są zamieszkałe, ulice na
newnych odcinkach toną w błoc'.e, za mało jest
:atarni, nie ma wcale zieleni.
W przyszłej Warszaw'.e ten stan rzeczy ule- Siedziba Zarządu Gł. Zakładu Osiedli Robot•
niczych
gn'e zasadniczej :zmianie. ZOR - Zarząd Osiedli Robotniczych, choć jest dop'.ero młodą
pracy. przyznała Warsz.awie znaczne kredyty. 100 rmwziął się energicznie do
·inS'tytucją,
Wzdłuż trasy W-Z, przyszłe i arterii stole cz_ lionów jeszcze w czerwcu br. i ostatnio 180
nej, buduje s<ię nowoczesne w'.dne osiedla. Na mi!fonów - na doraźne remon1y domów, buMłynow:e, przy Górczewskiej i Płockiej z da- dowę jeszcz.e przed zimą baraków zastępczych.
leka czerwienieją prostokąty bloków mieszkal- Fundusze te w znacznym stopniu wpłyną na
nych, tam się już kład~e dachy, tu podcią sz.ybką poprawę warunków komunalnych war
ga piętra, gdzieindziej wykopy znaczą linię szawskiego świata pracy.
przyszłych fundamentów.
Melioracja Targowiska, na którą przeznaCZJO..
W blokach „Wawelbergów" na Woli błySZ;
na na 30 milionów złotych, zabezpieczy roboitni
c:q już szyby, za kilka dni wprowadzą się
czą ludność Warszawy tam zarnieszkającą jesztam kolejarze. Na placu społecznym wyrasta
cze przed zimą, przed wilgocią i chłodem, po..
~mach dzielnicowego domu towarowego i kipłynie do osiedla ZOR na Młynowie gaz, zbu·
na.
dowane zostaną przy ul. Chodkiew'.cza nowe
Osiedla ZOR powstają na raziie w dwóch
baraki, gdzie znajdą pomieszcz.enia rodziny,
punktach - na Młynowie i Mirowie, w przy50 mizamieszkujące w tej chwili ruiny.
szłych latach przystąpi się do budowy osiepozwoli wyremontować doraźn'.e barlionów
dli na Muranowie, nowomiejskiego przy Zadziej zniszczone domy, wybrukować tonące w
kroczymskiej i praskiego na Jagiellońskiej. Rabłocie ulice.
robotnidzielnicach
w
się
robi
weselej
i
źniej
czych na widok s!aw:anych domów. Jeszcze
Wielki procent przeznaczonych dla stolicy fun
jesienią tego roku i \viosną przyszłego ZOR duszów wstał juź uruchomiony.
SwiadGZą o
odda do użytku ponad pięć i pół tysiąca iz.b, tym rozkopane ulice Targówka, przez które
a w 1949 wybuduje ich około 7 tys.
przebiegn:e 13 tys. metrów krytych, głębo
Ale nawet prace ZOR nie rozwiązują dora- kich na dwa i pół metra kanałów meEoracyjźnie kwest'i mieszkaniowej stołecznych robot- nych.
ników, nie wpłynęło też na nią w wielkim
Do zimy już niedaleko, lecz w interesie kla~y
stopniu pastelowe, przepiękne budownictwo
Mariensztatu,gdzie wysiedleni z !rasy W-Z i robotniczej ani jedna złotówka nie może po..
przodownicy pracy otrzymali czyściutk'.e, no- zostać w kasach przez; zimowe miesiące.
woczesne mieszkanka. Warszawa jest roz.leRacjona!ne, szybkie j oszczędne użycie
S(ła. Warszawę odbudowują robotnicy i war- przeznaczonych przez Radę Państwa dla ro·
szawscy robotnicy. mieszkający częst-0 w bar- botniczej Warszawy sum, musi jak największej
dzo złych warunkach, muszą jak najszybc'.ej liczbie robotników stołecmvch uoprawić wa.
odczuć poorawe. W tym celu Rada Pań..~twa runk.i bvt~
'1:1
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Nowe osiedle

„Młynów"

w budowie

A jednak i

szczątki okrę-tu tkwią

gdz;ie niegdzie .0tu martwota jest pozorna, Jak
calałe domy, czerwone pe!argonie w oknach
sygna!izują o tym, że tu mieszkają i żyją ludzie.
„SAM" znaSpółdzielnia mieszkaniowa -

pod Sulejowem

s.zyich. którzy prac01Wali przy wielldm d.z.iele
odbudowy kultury pol-skiej, znd.6zo:onej przez
hitle;owsk:ch najeźdźców pob.ito, nie ie-st dz;eIem przypad.k.u. Po7,a s.prawcami fizycznymi
tego zajścia, są również sprawcy duchowi, odpowiedzialni przede ws:zy;;tkim. Są to ci, którzy podburzali, sz.erzyli n ieprawdziwe wiadomości i, żerując na ciem.nocie •i zacofaniu, ca.Ją
miały akcję organizowali.

przeciwko ohydnym za1sc1om, jakie
miejsce w Gorzkowicach i wsiach okolicznych,
Jesteśmy przekonani, że władze w wyniku
gdzie grupa studentów prowadzących ba<ianici
naukowe została w bestialski sposób pobita śledztwa winnych wyn-ajdą i ukanq jak najprzez sfanatyzowany tlu.m. To, iż kolegów na- suroVffej.

Miłośników Języka Polskiego

Wznowione we wrzesmu 1945 roku przez
prof. dr H. Ułaszyna T-wo Miłośników Jęz..
Pol. sprężyście rozwinęło swoją działalność.
Zorganizowało ono dwadzieśc:a dwa odczyty,
-w-ygłoszone przez profesorów: Ulaszyna, S tiebera, Michalskiego oraz starszych asystentów:
Gosiewskiej, Dejny, Kudzinowskiego, Smocz,yt'lskiego, i Wyrębskiego .
W roku akademickim 1948-49 przew'. dziane
lą następujące odczyty profesorów: Ułaszy.

I

Nie trzeba iść daleko, aby z rozgwaru warszawskich ulic wejść w opnsł6Szałą
labirynt wyburzonych ulic i porosłych trawą placów. Jeszcze blisko wY•
łania si~ kontur potężnego bloku PKO, słychać dzwonki tramwajowe a już ol·
chna, ulice. Dawniej ruchliwe centrum Slisk.a, Pańska, Leszno, ucierpiały bar·
dzo silnie i z trudem dźwigają się zezniszczeń.

Deklaracja Bratniej Pomocy studentów UP

Tow.

I

dzielnicę

ROZKWIT

w sprawie zajść
Bratniej Pomo-cy Studen•tów Uniwer·
t1ytetu P-01ZJ1ańskiego ogi.os] deklarację w sprawie za iść w Obozie Na.ukoWy'm ko.Jo Sulejowa.
W deklaracji tej czytamy m. en.:
Zarząd Bratniej Pomo-cy Studentów Uniwersytetu Po.znańskiego, reprezentujący ponad
10.000 mlod:llieży akademickiej s•tud i ującej na
Uniwersyteci€ PorznańisJdm, protestuje ostro

okręg szczeciński 413 ton.
Połowy poszczególnych gatunków są nast~
pujące: dorsz i. 575 ton, węgorz 64,6 ton, ~edź
bałtycki 69,1 ton, łosoś 2,1 ton, płasfogi 27,2
tony, sandacz 39,9 ton, szczupak 16,4 ton,
szprot 45 ,9 ton.
w dwu pierwszych dekadach października
rb. powróciły z pol:owów do baz nast. trawlery:
Dalmoru: ,,Jupiter", .. Orion'', „Sa1urnia" ,,Ka·
storia", „Wega" i „Syr'.usz", które prz~o
zły ogółem 683 _6 t ryb (w tym 60A,7 ton śle
dzii świeżych, 66,5 ton solonych i 10,4 ton In.nych ryb głównie makreli i szpr~tów). Cyfra
1 śledzoi zasolonych na morzu wynosi aż 10 proc.
i ogólnej ilości połowów.

Dach nad głową dla robotniczych rzesz stolicy

Z
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Budownictwo dnia jutrzejszego i perspektywy jutra

ELEKTRYFIKACJA ROLNICTWA
wielkim rozmach~m prowadzona jest w
Związku Radzieckim elektryfikacja rol
nictwa. Na początku ostatniej wojny Zw'.ązel<
Radziecki posiadał całkowicie zelektryfikowa
ne tylko pojedyńcze powiaty, mianowicie po .
łożone w pobliżu Dnieprogesu.
Po wojnie elektryfikacja wsi w ZSRR ro
PRZEMYSŁU REPUBLIKI
KIRGISKIEJ.
Według ostatnio opublikowanych dany!lh statystycznych, dotycząr.ych rozwoju_ przemyslo·
wego republiki kirgiskiej, w okre~1e III kwartału rh. pla'n proclukcji został w.vkonany. w 1('.1
proc. W okresie !J miesięcy rb. produkcJa przekroczyła znacznie poziom z r. rnio, a w r. l!HO
produ"kcja przemysłowa w republice kirgiskiej
234 razy produkcję z r. 1!)13.
przekroczyła
Przed Rewolucją. Październikowi!- na przemysł
kirgiski ~kładało się zalc>dwie kilka niewielkich
warsztatów chałupniczych. \V ciągu kolejnych
5-latek powstał w republice kirgiski<>j przem.vsł
dziewiarski,
metalowy, spożywczy, skórzany,
szewski. Po wojnie szybko rozwija się cukrownictwo, przemysł cementowy, szklany, przę
dzalniczy, konserwowy.

~:~r~~~ni:a r~~~~~~ ;o!,~:'~~~~o~i~~
s1:
kręg gdyński prz.ypada 1.754 tony, zaś na
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zmu,

życia

·

elektryfikację

w wa
runkach monopolistycznego kapita:izmu i zasad
niczą zmianę jej roli po oba'eniu władzy bur:hlazji „ W ustroju kapitalistycznym - uczył
Lenin, elektryfikacja. nieuchr(}nnie przyczyni
się do zwiększenia ucisku robob'ków i chło
pów ze strony wielkich banków".
Te przewidywania Lenina znalazły całko
wite potwierdzenie w okresie ogó!nego kryzyz:vsu kapital'.zmu.

z

Radzieckiegp

jZ nad polskiego morza

na: „z najnowszej literatury poprawnościo
wej". „Wojna i język". Stiebera: „O języku
fraszek mieszczańskich w. XVII". St. asystentów: Gosiewskiej: „O językach osobniczych".
Dejny: „Po'.sko-czeskie pogranicze językowe",
Smoczyńskiego: „SW.at zwierzęcy w semautyce
naszego języka'', „Eufemizmy w jęz. polskim".
Siedziba Tow. Mil. Jęz. Pol. mieści się przy
ul. Lindleya 3 p. 22, tel. 162-35. Sekretarz
wtorki
T-wa urzęduie w poniedziałki

mr.
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Wizyta chóru

bułgarskiego

W najbliższych dniach gościć będziemy Pa.ń
lltwowy- Chór Radia Bułgarskiego. Chór ten, li·
e:t\CY 80 osób, pod kierownictwem znakomitego dyTygent& i kompozytora, Świętosława Obre
tenowa i jego I-go pomocnika, Nikoly Roczewa,
koncertuje poraz pierwszy poza granicami kraju.
Zespól chóralny, ci e szą cy się wielkim uznaniem
u wybitnych muzyków europejskich, ma w programie 1ze~eg pieśni bułgar s kich oraz utworów
wokalnych, zaczerpniętych: z repertuaru muzy·
cznego narodu radzieckiego.
Podezu dwutygodniowego tournee po Polsce
Chór Bułgarski gościć będzie w Katowicach w
dniu 29 i 30 bm„ w Lodzi w dniu 31 bm.. i 1
listopada, w Warszawie w dnin 3 i 4.11., w Po
znaniu i Szczecinie w dniu 7 i 8.11. W miastach
tych odbędą się koncerty dla świata pracy,
transmitowane przez radio w dniu 1.11. o godz.
17 z Lodzi i 3.11_. o godz. 19 z Warszawy.

Łódź złożyła

30 mmonów

zł

w Miesiącu Odbudowy Stolicy
W

Miesiącu

Odbudowy Stolicy wszystkie
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Po raz pierwszy na punktowańym miejscu
Zażarła

wa1ka o

pierwszeństwo

fabryki, gdzie wytworzył się mniej
lub bardziej ciasny krąg zwycięzców w Indywidualnym współzawodnictwie pracy. Ta
„ekstra klasa" zgarnia prawie z reguły co
miesiąc wszystkie nagrody.
W PZPW Nr 39 stosunki układają się jednak inaczej. Tutaj, jak wynika z orzeczenia
Sądu Współzawodnictwa, w jedenastym etapie współzawodnictwa wielu ze zwycięzców
zdobyło nagrody po raz pierwszy.
A więc np. na dwóch krosnach kortowych
pierwsze miejsce zdobył Władyslaw Korabiowski (156,6 proc.), który w poprzednim
etapie zdobył tylko dwukrotnie punktowane
miejsce.
Drugie miejsce zajął Leonard Kołodziejczyk, który zdobył już punktowane mieJsca
w etapie czwartym i ósmym, a trzecie
Istnieją

20 tys. lokali

I

w PZPW Nr 39

·
Stefan RetelewskL
Na pojedyńczych krosnach kortowych
przyznano pierwszą nagrodę Stefanowi Janiszewskiemu (168 proc.), który uprzednio zdobył drugą nagrodę w ósmym etapie.
Zdobywca drugiego miejsca Jan Retmanek
(163 proc.) znalazł się po raz pierwszy na
punktowanym miejscu, a Bronisław Klocek
po raz
zdobywca trzeciego miejsca dnigi.
Na krosnach angielskich nagrody przyznano Janinie Cieślak, Bronisławie Tłuczek (po
po
raz drugi) oraz Stanisławie Standera
raz trzeci.
Z tego wszystkiego wynikałoby, że w
PZPW Nr 39 toczy się zażarta walka o
pierwszeństwo we współzawodnictWie pracy.

objętych podwyżką

komornego wlodzi

ukończeniu
szcze w tym tygodniu i od listopada wszyscy
płatnicy podatku obrotowego,
lokatorzy uiszczać będą pełny podwyższony czynsz komorniany. Co się tyczy lokali użytkowych:
biur, prywatnych fabryk, sklepów i t. p. to
Ę>Omiary ich zaczną się od przyszłego tygodnia i należy się spodziewać, że zgodnie z no.
d .
. j . od
d k t
gru ma za me
wym e re em zacznie uz
wpływać komorne, ustalone nowym Dekretern.

Pomiary przestrzeni mieszkaniowych na

Łódź wysunęła się na jedno z pierwszych
Mieszkania zajętę przez lokatorów, obowią
miejsc, ofiarowując na odbudowę Warszawy
zanych do płacenia podwyższonego komorponad 30 milionów zł.
W związku z tym przewodniczący Łódzkie- nego, a więc przez osoby, płacące podatek
go Komitetu Odbudowy Warszawy, tow. pre- obrotowy, stanowią pokaźną liczbę 20 tys. Iozydent Stawiński zwraca się za naszym pe- kali.
Dotychczas osoby, zajmujące te .mieszkaśrednictwem z gorącym podziękowaniem do
społeczeństwa Łodzi i do wszystkich instytu- nla, wpłacały tylko zaliczki, zaś cały czynsz
komorniany uregulować miały po dokładnym
d
j
ś i
.
c jl, które swą o f 1arno cą raz. e.szcze za_ o-, wymierzeniu przestrzeni tych mieszkań.
Pomiary mieszkań, objętych administracją
kumentowały wysokie zrozum1eme obow1ązZarządu Nieruchomości, będą ukończone jeków społecznych obywatela.
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HOMO S.A. PI.ENS
Przed ~em Okrfgowym w Krakowie . ros,..
try-wa.na. była niedawno sprawa b. człona BA
Muellera.. Mueller zaraz na początku woJil1' zgłe
sił wraz z żoną. swoją, przynale'tność do na.rodowości niemieckiej, wyna.rodowil swoje 4z1Ml
oraz przez cały cza.a istnienia. „G. G." 1'71
szpiclem gestapo.
Sprawa. Mueller& jesł wpr&wdńe "banama„,
ot, j edno z wielu odstępstw TOlksdeutllehowskich i wypadków pospolitej zdrady pa.iisW& 1
narodu, lecz za.sługuje na. wzmia.nkt z uwagi u
sposób „obrony' ', jaką przed Są.dem przeprohitlerowiec.
~dził ww. „SKĄD MOGLEM WIEDZIEC, f::E NIEMoświadczył
CY WOJNĘ PRZEGRA.JĄ?" Mueller, oburzony, że mu „wytykają.'' jego citi
kie winy.
Ah, ta. nieszcztsna SA, SS i SD-ma.1iska ,,Di•
umiejętność przewidywania'' I Niestety, stan~
wi ona „okoliczność uniewinniają.eł" tylko
przed trybunałami... anglosaskimi.
CZEKAJ TATKA LATKA
Z początkiem lata. br. tzw. odnośne czynn1ld
(inspekcyjno-budowlane) zakwalifikowały szereg łódzkich ruder do rozbiórki, za.mieszknją.
cych zaś w zagrożonych kamienicach Jok&torów
- do przesiedlenia. Ja.k się jednak oka.zuje, dla
lokatorów tych miasto nie mogło znare~ odpowiednich pomieszczeń (chodzi o 870 rodzin!)"
- wobec czego zadecydowano, że rozbiórki mu
szą. „zaczekać'' do najbliższej wiosny. Czy jednak zechcą. „zaczekać'' do tej pory katastrofy budowlane, które zagrażają wyżej wymienio
nym kamienicom?
Jesteśmy b. ciekawi, czy wszystkie s za.kwaHfikowanych ruder zostały przynajmniej odpowiednio na. okres zimowy zabezpieczone? Tu
- bą.dź co bądź - chodzi o życie.

•.••.•......•..••.•......••..•.......... ..................................• •.. „ ....•••....•• Systematyczna zbiórka złomu

Serce

Łodzi

nie zawiedzie

Doroczna akcja Pomocy Zimowej

W · dniu wczorajszym w salt Miejskiej Rady Narodowej odbyło się zebranie organizacyjne Społecznego Komitetu Zbiórki Złomu.

Dotychczas kcmitety tego rodzaju były .....
ganizowane dorywczo, tylko w pewnych
Komitet Łódzki Pomocy Zimowej
otrzymał od Centralnego Komitetu 200 ton okresach. Obecnie ze względu na zasadnicze
węgla, z sum :z:aś zebranych w roku ubie- znaczenie złomu dla naszego przemysłu pogłym zakupił dalsze 145 ton. Drugim zada- stanowiono stworzyć Komitet o charakterze
niem, j~kie p~stawił _przed ~ob'.\ ~omitet .Po- stałym. Taką decyzję powzięli na zebraniu
.
..
.
. .
mocy Zimowe], będzie załozeme Jeszcze Jednej stołówki dla młodzieży akademickiej, przedstawiciele orgamzacJi pohtycznych, za•
której brak dotkliwie dawał się dotychczas [ wodowych, szkolnictwa, oraz Centrali Zło(m.)
,
mu.
odczuwać.

rozpoczęta

Co roku od dnia 1 października rozpoczy- su działalności Komitetu Pomocy Zimowej
na się w całym kraju akcja pomocy zimo- wpłacać będą na rzecz tej akcji sumę w wywej. W tym roku wyjątkowo początek akcji sokości równej cenie karty rejestracyjnej.
Poza tym urządzane będą kwesty uliczne,
tej przesunięto na dzień 1-go listopada,
dzień zaś 30 kwietnia 1949 r. wyznaczono na które zadokumentują z pewnością raz jeszcze ofiarność łódzkiego społeczeństwa .
jej ukończenie .
Jednym z pierwszych zadań Komitetu PoNa pierwszym zebraniu Łódzkiego Komitetu Pomocy Zimowej pod przewodnictwem mocy Zimowej będzie bezpłatne rozdawnicprezydenta Stawińskiego i prezesa MRN An- two węgla dla najuboższych mies zkańców
drzeJaka powołano 5 sek cji: propagandową ,
zbiórek u licznyh, zbiórek w urzędach i w zakładach pracy oraz nakreślono plan akcji
pomocy zimowej w Łodzi.
Postanowiono więc, jak corocznie, opodatkować bilety do teatrów, do kin oraz na
wszelkie imprezy rozrywkowe. Tak więc w
teatrach bilet do 20 zł wolny będzie od poZgodnie z naszą zapowiedzią - Wojdatku, od 20 _ 150 zł podatek wynosić będzie
5 zł, powyżej zł 150 - 10 zł. Do biletów ki- skowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej
nowych widzowie na rzecz Pomocy Zimowej w Brzezinach rozpoznawał wczoraj pod
dopłacać będą 3 zł. Za teatry muzyczne zaś przewodnictwem płk. Ochnio, sprawę Jai przedstawienia rewiowe dopłata wynosić nusza Modzelewskiego, komisarza ziembędzie 10 zł bez względu na koszt biletu. Na skiego. oskarżoneir,o o sabotowanie Dekre~s~~~~c;~~rę i~~~r:Y ~f, ~~ei~~ zf~ ;~~~ tu o Reformie Rolnej oraz popełnienie szeregu nadużyć na szkodę ludności bezrolwyżej 150 zł _ 10 zł.
. .
Poza tym do rachunków za gaz i elektrycz- nej i małorolnej:
Po wysłuchaniu aktu oskarzema Modzeność dopisywane będzie obciążenie, wynoszące 10 procent sumy rachunku. Właścicie- lewski przyznaje się jedynie do pobrania

miasta.

~ wm~i'.fl Komisarz ziemski - sab_otażystą
skazany na 15 lat więzienia
~I I I ~

3

20.000 złotych i od Grzegorczykowej · 7000 złotych . Co do innych, ciążących na
nim zarzutach, zasłania się łatwowiernością i lekkomyślnością. Jednak w świetle
przewodu sądowego wyszło na jaw, że
bynajmniej nie łatwowierność, lecz wielki spryt cechował Modzelewskiego, zwłasz
cza, gdy zależało mu na załatwianiu
sp~aw swoich znajomych, a zwłaszcza rodziny.
Znalazło to jaskrawy wyraz w spr<1wie
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Początek

Mieliście wvkonać reformę rolną t
l
yt
bT?
' .
P a pro cura or
coscie zro 1 1 ·
Auster
"'
·
dy weselne ziemi krakowskiej . Obsad ę t ej pięk
- Nie chciałem, żeby rodzina miała do
ncj sztuki stanowić bę dą artyści Teatru Wojska
Polskiego i słuchacza Wyższej Szkoły :Muzycz- mnie żal na całe życie.„ zresztą, zaufałem
neJ".
szwagrowi i uwierzyłem mu, że obszar temaJ·ątku J·est mnieJ"szy, aniżeli był w
Warto podkr eślić że na przedstawienia w tej e:o
~
.
.
.
' .
.
noweJ placówce scemczneJ ZW1ązki Zawodowe istocie.
W ten sam sposób Modzelewski się tłubędą. miały zarezerwowane od 25 do 30 procent
maczy, gdy chodzi o zatajenie istotnego
widowni.
obszaru majątków, należących do jego

sezonu na,·daleJ· do 6.go listopada h r
-

•

-

Został już ustalony termin otwarci& nowego Schillera. ,,Gody weselne'' m aJ· ~ za t emat o.brzę a

t eatru „M eo
1 dr~m' , .
.
Teatr ten mreszr.zą.cy się w sali OKZZ przy
ul. Traugutta Nr 18 rozpocznie sezon najdalej
do dnia 6 listopada br.
d
k"
ć b d
t t d
N
ę zie sztu i 1u owe.
_owy ea r 8:wa
Pierwszą. premierą. będą. „Gody weiielne'' wy·
stawione w opracowaniu reżyserskim dyT. Schillera, w układzie choreograficznym Baroary Fi·
jewskiej, w układ zie muzycznym również dyT.

,,Społeczeństwo

studentom - studenci

społeczeństwu

przyjaciół . ·

Wielkie poruszenie wśród zebranej puodczytanie listu przez
Przygotowania do obchodu „Tygodnia Akademika" w Lodzi
przewodniczącego płk. Ochnio, znalezione
W Łodzi przystąpiono już do przygotowań będzie się pod hasłem „Społeczeństwo Stu- go podczas rewizji u Modzelewskiego · od
obchodu ogólnopolskiego „Tygodnia Akade- dentom - Studenci Społeczeństwu". '
.;przyjaciela" jei;o, Witolda Horoszewicza.
mika", wyznaczonego na okres 15-21 listo- · Słuchacze wyższych uczelni łódzkich wy- W liście tym., Horoszewicz - niespokojny
pada.
d · 1
·
b
stąpią w „Tygodniu Akademika" z szeregiem
Łódź jest trzecim co do wielkości ośrod akcji kulturalno - oświatowych dla świata o
ezprawme przy zie ony mu przez Mokiem życia akademickiego w Polsce; posiada pracy, takich jak przedstawienia amatorskie, dzelewskiego majątek Janów pisze:
10 wyższych uczelni, w których studiuje ok. koncerty i wieczory żywego słowa w świe- „Czy ta hołota przestała się już intereso16 tys. młodzieży, „ Tydzień Akademika" od- tlicach robotniczych, pogadanki popularno - wać moim Janowem?"
Na zapytanie prokuratora, kogo pod „ho
naukowe w zakładach pracy: konkursy kraW ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
somówcze słuch~czy wydziału . pr~wnego, łotą" miał Horoszewicz na myśli, oskarżo
wystawy malarskie słu?haczy WyzszeJ Szko- ny odpowiada, •że tutejszą ludność, czyli
ODCZYT O MARKSIZMIE
biedotę wiejska, która bezskutecznie zaZarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt. i ły Sztuk Plastycznych itp.
Inst. Użyt. Publ. w Polsce - Oddział I w
Celem tych akcji będzie zacieśnienie łącz-1 biegała o przydział należnej jej ziemi.
Łodzi zawiadamia, że w dniu 30 października noścł pomiędzy młodzieżą akademicką a spo- Wśród niej był żołnierz zdemobilizowany,
br. o godz. 18-tej w lokalu związkowym Pawełka Florian.
ul. Wólczańska 5 wygłosi odczyt (dla wszyst- łeczeństwem.
kich) p. t. „Powstanie marksizmu, jego źró
mgr E. Seniow, Kurator
dła i rozwój" O. S. Ł.
Po odczycie koncert. Wstęp bezpłatny.
bliczności wywołuje

ZEBRANIE DELEGATOW

dzi zawiadamia, ż~ w dni~ 29 .Października
br.. o godz. 17-teJ odbę_dzie. si~ . w lokalu
zw1ązkowym, przy ul. Wolczansk1eJ Plenarne
Zebranie Delegatów. Odczyt p. t. „Berlin na
forum ONZ" wygłosi J. Jagodziński - Nacz.
Wydz. Oświaty. Obecność obowiązkowa.

zarzuty objęte aktem oskarżenia
głego zostały Modzelewskiemu udowodnione.

W póżnych godzinach wieczornych Sąd

oi;;łosił wyrok, mocą którego Modzelewski

skazany został na 15 lat więzienia oraz na
przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa i _pozbawienie praw publicznych ! oby
watelskich praw honorowych na lat 5.
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TOW. PRZYJAZNI POLSKO - RADZIECKIEJ
Przyjaźni Polsko - RadziecTowarzystwo
k.
iej w Łodzi zawiadamia swych członków,
że bilety po cenach ulgowych na sztukę p. t.
„Nadzieja"- na dzień 3 listopada b . r. do Te-.
atru Powszechnego będą do nabycia od dnia
28 b. m. od godz. 8-eJ· rano w sekretariac1·~c
Towarzystwa przy ul. Piotrkowskiej 272-b.
ODCZYT O SZTUCE RADZIECKIEJ
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej w Łodzi podaje do wiadomości swych
członków i sympatyków, że w dniu 28. 10. 48
r . (śr.oda) w Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych (Park. Sienkiewicza) o godz. 19-ej
Ob. Bogen wygłosi odczyt p. t . „Współczesna
sztuka radziecka". Wstęp bezpłatny.
APEL DO SPOŁECZENSTWA
Miejski Komitet Opieki nad grobami Bojowników o Wolność i nad b. Więzieniem w
Radogoszczu komunikuje, w b. r. w dniach:
31 października, I i 2 listopada były obóz w
Radogoszczu ze względu na. trwające roboty
budowlane będzie zamknięty.
Miejski Komitet, apeluje gorąco do społe
czeństwa łódzkiego , aby w dniu zbiórki ulicznej 1 listopada z której całkowity dochód
przeznaczony jest na konserwację b. więzie.
nia w Radogoszczu nie szczędziło datków na
tak szlachetny cel.

ZEBRANIE AKTYWU
STR. DEMOKRATYCZNEGO W ŁODZI
W najbli żs zą niedzielę. dnia 31 październi
ka br. w sali Miejskiej Rady Narodowej
przy ul. Nowotki 16 (Pomorska) od godz. 10
Konferencja w OKZZ
rano odbędzie się zebranie aktywistów Od pewnego czasu na rynku łódzkim konferencji przeprowadzić akcję kontroli działaczy Stronnictwa l>emokratycznego w
dał się zauważyć pewien chaos:· to brakuje społecznych we wszystkich sklepach na Łodzi.
tego, czy innego artykułu, to znów pewne terenie naszego miasta.
Na zebranie to obowiązani są przybyć
~ożyteczna akcja Okręgowej Komisji Zwią wszyscy działacze Stronnictwa.
sklepy pobierają za niektóre produkty ce. , zkow Zawodowych przeprowadzona w mo· .
Zebranie poświęcone jest omówieniu ostatny wyzsze od wyznaczonyc~ .. Aby l?ołoz7c mencie likwidacji kartek na chleb, przyczyuchwał Rady Naczelnej Stronnictwa f
temu kres Okręgowa KomisJa Zw1ązkow ni się na pewno do usprawnienia dystrybu- !1ich
~nnym aktualnym zagadnieniom politycznych
Zawodowych postanowiła na wczorajszej cji szeregu artykułów codziennego użytku. i gospodarczych.

Walka z p _o dbijaniem cen

Zarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt. i
Inst. Użyt. Publ. w Polsce - Oddział I w Ło-

W świetle przewodu sądowego i zeznań
świadków oraz na podstawie opinii bie-
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Nagrody dla arły·słów ludowych
Bogaty plon wystawy sztuki wiejskiej w rejonie świętokrzysk•m

frodków Iłzy, Denkowa, Koszar, Cha·
łupek, Mirca, Bielina i J::isieńca, jako
najwyższy ośrodek ceramiczny dała
obraz 0 wysokich walorach arty!'>tycznych.
Komisja konkursowa wystawy powo
lana przez Min. Kultury i Sztuki przy·
znata nagrody p': eniężne za calo k"7 t::iłt
pracy w ceramice Fryrlerykowi Gąblo·
wi z Koszar, Jadwidze Kos!arskicj z Ił
ży, Wincentemu l{itko!'lkiemu z Iłży, Jó~
KOMU WINSZUJEMY
zefowi Głuszec z Chałupek, Gm:taw ow·
Czwartek, dnia 28 października 1948 r·
dla referentów ubezpieczeń społecznych
St. Pastuszkiewi·
Połetkowi z n:ątów,
Szymcna i Tadeusza.
Dziś:
Dnia 29 października br. odbędzie każda Rada Zakładowa zakła<lów prze- czowi z Iłży. St. l{aczmarskiemu z Den
się w Łodzi w Okręgowej Komisji Zw. mysłowych m. Pabianic winna delego- kowa, Konstantemu Czepielewskiemu z
DYŻURY APTEK.
Zaw0<fowych p!'zy ul. Traugutta 18 jed- wać swojego referenta ubezpiecz0ń s:;io- Iłży.
Dziś dyżuruje apteka rcgr. Dzienia- nodniowy kurs dla referentów działu łecznych na ten kurs. Po wysłuchaniu
Za dzie!a sztl!kj tkackiej - E. Łukaw
kowskiej przy ul. Warszawskiej 25.
~lbezpieczeń społecznych. Kurs ten bę- wykładów delegaci będą również obecze Zbijowa, J. Kawa-:!ykowj z Jn·
slóej
dzie miał na celu zapoznanie referen- ni w dniu 30 października na kwartalKIN.I\
tów z zagadnieniami ubezpieczeniowy- nej lrnnferencji sprawozdawczej Zakła- sieńcil, J: Łabędzkiej z Scrowgic, F·
· Kino „POLONIA" wyświetla film produk- mi i sprawami: rent inwalidzkich, rent du Ubezpieczeń Społecznych woj. łódz- Podgórskiej ze Zbijowa j M. Podaórcji radzieckiej pt. „Krążownik Wareg".
"'
starczych,. zasiłków pogrzebowych, po- kiego. _Wszy?cy delegaci I~a ~urs i kon- skiej ze Zbijowa.
• _~: .
t
.,
fer~ncJę wyJadą z Pabiamc z lokal_u
.
.
łogowych itp.
Wykłady na kursie rozpoczną Się dn. Związku Zawodowego w towarzystwie Za rzerny -.- S · D~Im.~ 1 ~z.arme ....
WAŻNIEJSZE TELEFONY
klemu. Nagrody Wowwodzk1e3 Rady
29 b. m. o godz. 10-ej. W związku z tym ob. Jotkowskiego.
O
Straż Pożarna narodowej - przyznano Godziszowi i
63.
Komisańat M.O. Lubie z Iłży oraz Mon:ewsk!emu z Wlę1
P. C. K. - 112
nika.
Dworzec Kolejowy fin
Zarząd Miejski Towarzystwo Myśliwskie w dniu 3 li- nie zwierząt, zwierzostan w powiecie
PZPB. - 23
stopada r. b., t. j. w środę przyszłego łaskim uległ znacznej poprawie. Stan
Telegraf - 213
ten byłby jeszcze lepszy, Gdyby nie zaPPR. - 5
tygodnia, dorocznym zwyczaj~m, rozpowodowi kłusownicy, którzy czynią szko
Zmiana numeru telefonu
L DCL pie· czyna sezon polowań.
dy, zabijając nie tylko zwierzynę, ale i
rzalni Społecznej - zamiast nr ~08 Na pierwszy ogień pójdą tereny pol- chwytając ją w sieci. Ostatnio o:i„iarą
GDYŃSKIE URZĘDY ODDAJĄ
ne i leśne w Molendzie. Dzięki racjonal- kłuSO"wników padły 2 dziki v1 lasach
nr. 35.
MIESZKANIA ROBOTNIKOM
nemu prowadzeniu łowiectwa i ochro- dłutowskich.
Zarząd Miejski w Gdyni otrzymał 4
baraki poniemieckie oraz kredyty na
ch ustawienie i wyposażenie· W barakach pomieszczone zostaną mniejsze
urzędy, działające w Gdyni, które obec
nie zajmują mieszkania w domach czyn
Przqjaźni Pol§l~o~R.adziechiej
H'
szowych. Po przeniesieniu urzędów do
Komenda Hufca Harcerzy urządziła Przyjaźni Polsko - Radzieckiej tow. Ru- ków, Domu Kultury w Pabianicach 1 odpowiednio urządzonych haraków, zaj
w dniu 24 b. m. we własnej świetlicy sa. Następnie odbyła się część arty- chór rewellersów. Wykonany zcstn.ł bo- mowane przez nie mieszkania zostaną
ekademię z okazji Miesiąca Pogłębienia stycz_n~a, w k~órej udzi ;ił wzięli przed- gaty i stojący na wysokim poziomie ::;rzydziehrne gdyńskim robotnikom por
(zch).
towym.
staw1ciele Związku Zawodowego Muzy- program artystyczny.
R dzi k" .
· , · p 1k
P rzyJazm
o s o - a ee ieJ.
• l
\CWID%&
--~ . .
Licznie zebrane harcerki i harcerzy
KRAJOWA KONFERENCJA
AKTYWU ZWIĄZKOWEGO
powitał członek Kom. Hufca druh KraJ,
ROBOTNIKÓW ROLNYCH
g
.
, .
.
.
.
l
W dniach 28 i 29 bm odbędzie się w
omówił przyjaźń między Polską a: W medzie~ę <l:1i3: 2~ ~azdziermka r~. nymi klasami uruchomić jeszcze jedn~.
ZSRR, uwzględniając 'przede wszystkim ~godz. 11-eJ w swietl_1cy PZPB przy ;il. specjalną dla półanalfab~tów z kursem Poznaniu konferencja aktywu krajowe
przyjaźń między młodzieżą obu krajów. i lraugutt~ z~br8!o się okoł.? 250 osob, wyższym. Na kurs nie moźc uczęszczać go Związku Zawodowego R.obotników i
Druh Ornaf przedstawił powojenne sto- ana~fa~et<;>w 1 połanalfabetow, . którzi więcej niż 30 osób.
Wykłady będą się odbywały w godzi- pracowników Rolnych, w którym, poza
sunki gospodarcze między Polską a zw. zapisali s!ę na k~rsy dokszta~caJące.
Zebrame Z&gaił przewodmczący ko- nach przedpołudniowych oraz w godzi- a~{tywistami Związku, udział wezmą ad
1
Radzieckim
majątków
ministratorzy zespołów
mitetu Społecznego do walki z analfabe- nach wieczornych.
·
Słuchacze otrzymują bezpłatnie pod- PNZ.
Część artystyczną akademii wypełni- tyzmem ob. Kamiński..
...
Inspektor Szkolny ob. Kaczmarski ręczniki, ponosząc jedyme wydatki na
ły melodeklamacje i piosenki rosyj. Celem konfere~CJl Jest pod~umowa_,kie w wykonaniu zespołu instruktor- zajął się skierowaniem poszczególnych zeszyty, pióra i ołówki.
Wykłady rozpoczn:, się '·' środę, dnia ~ 1 ~ pra? .W. o~res 1 e. kampan 11 , w_10s~nne3,
słuchaczy do odpowiednich szkół lub sal,
skiego.
3 listopada r. b. i będ1 ~rv:~~~r p:·:::e~ 5 j zni"."nr~ 1 3es 1;nneJ oraz omow1en1e roli
gdzie będą się odbywały wykłady.
:naJąL:ow panstwowych.
!ll. J
Wspólnie odśpiewane hymny radziecUstalono, że należy poza 10 normal· miesięcy.
i
ki i polski zakończyły akadernlę.
W Muzeum Sw:ętokrzyskim w Kiel· Pietkiewicza, dyr. Państw. Instytutu
cach otwarta została wystawa sztuki lu Badań Sztuki Ludowej dr. J. Grabowdowej regionu świ~tokrzyskiego, zorga skiego, przedstawideli władz miejsca·
nizowana staran'iem Wojew. Wydz. Kul wych i organizacji społecznych.
Wystawa, którą cechuje wysoki po·
tury i Sztuki. Otwarcia wystawy doko
nał wicewojew0da inż. z. Moskwa, w z:om artystyczny, zawiera cenne ekspo
obecn.ośc'. delegat.ów Mi!1is~ers~wa Kul·1 ~aty ceramiczi:ie, stroje, tka_nin::' i rze·
tury 1 Sztuki Z. Czaszn1ck1e; 1 mgr K. zby dawnych 1 obecnych cirtystow z o·
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Towarzystwo 1nyśliwskie. w Pabianicach
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Kursy dla analf.:.betów

Zwiększamy

dowóz ziemniaków i warzyw ALKOHOL N1[57CZEŚCICH
I

Sekcja imprezowa TowarzyHwa Przy
Dzięki sprzyjającej pogodzie roboty bót p::ilnych dowożą na,.vet z dalszych
jaźni Polsko - R.adzieckiej w Pabianicach w miesiącu pogłębienia przyjaźni polne w całym powiecie łaskiM. zostały okolic do Pabianic ziemniaki, kapustę, i
z naszym potężnym sojusznikiem pra- zakończone. Rolnicy zwolnienie od ro- inne warzywa.
cuje niezwykle ruchliwie. W dniu 17 b. ll-llll-llll-llil-llll~lil:-.1111ZllZllillll~llll-lliil:m:illlll:a:m:lillll--llll-llll-llll-lllllllS:;:li11ic::sm1111-111·-1111-1111-1111-1111-11
m. była urządzona uroczysta akademia
w Lasku. Dnia 24 bm. przed południem
odbyła się uroczystość w Pabianicach,
a po południu cały 30-osobowy zespół
sekcji wyjechał do Zelowa. Tam do liczprzemysłu,
nie zgromadzonej publiczności w miejsMieszany komitet polsko-szwedzki, powo- rek, wielkie kotły parowe dla niektórych bryki centrai i aparatów telefonicznych,
cowym kinie przemówił przewodniczą
cy Powiatowego Za:.ządu Towarzystwa łany ·do życia dla realizacji 4-letniej umo"' ~' nowych elektrowni i do wymiany - w sta- dzięki czemu otrzymamy nieznane dotąd
:iowoczesne centrale, łączące automatycznie
ir.westycyjnej, uplasował już w prze'Tiy.;J.; rych.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Szwedzkie urządzenia pomogą nam w bu- i znacznie szybciej niż dotychczasowe. Ra>c:zwedzln u zamówienia na sumę 360 „,;:n.
koron, tj. do pełnej wysokości przewidzia- dowie kilku papierni, 3-ch fabryk sztucz- finerie nafty otrzymają wyposażenie technej w umowie. Dostawy realizowane będą nej dykty, w budowie fabryki nowocze- oiczne dla produkcji smarów pierwszorzęd
w ciągu 4-ch lat, częściowo na zasadach snych materiałów budowlanych z lekkich nej jakości. Wszystkie gałęzie przemysłu
WZROST POGŁOWIA BYDŁA ROGATEGO kredytowych przy niskim oprocentowaniu betonów, umożliwią rozpoczęcie produkcji uzyskają liczne nowoczesne narzędzia i maW KOŁCHOZACH.
poniżej 3 proc. przy czym reszta należno- betonów przedprężnych, dotąd u nas nie- szyny, a m. in. kompresory, młoty pneuW roku bieżącym pogłowie bydła rogatogo w ści wyrównana będzie dostawami towarów znanej (oszczędność 90 proc. żelaza przy matyczne, świdry itd.
kołchozach wzrosło o 22 proc., liczba świń o 71
Nasze budownictwo wzbogaci się dzięki
zachowaniu wytrzymałości normalnego beproc., owiec i kóz o 15 proc., koni o 11 proc. polskich, przede wszystkim węgla.
Zamówienia uwzględniają szeroki wach- tonu). Otrzymamy urządzenia do prefabry- d t
Pokaźnie zwiększyła się ilość ptactwa domowekacji domków, z wykorzystaniem odpad- os awom szwedzkim o pewną ilość ba·go.
larz potrzeb polskiego przemysłu, komuni- ków drzewnych, specjalne urządzenia do grów, kafarów i innych cennych urządzeń.
podkreś
dem
ę
W szczególności pod tym wzgl
li6 należy osiągnięcia kołchozów Ukrainy, okrę kacji, odbudowy, służby zdrowia itp. Do- produkcji nowego typu podłóg z materia- Dla służby zdrowia duże znaczenie będą
gów moskiewskiego i lcnihgradzkiego, ropubli- stawy z C.ziedziny energetyki obejmują Łów krajowych oraz do produk ji nowego miały dostawy szwedzkiego sprzętu rentki kirgiskiej i Kazachstanu. Kołchozy Kazach- przede wszystkim . urz_ądzenia <!'-o~pletną rodzaju parkietó'.", wymagających zaledwie genologicznego. Ministerstwo Komunikacji
stanu zdołały więcej niż podwoić swój stan po- aparaturę) linii naJwyz~zego nap1ęc1a śląsk 10_-~0 proc. deficytowych twardych mate- oczeku.1e urządzei1 dla elektryfikacji wargłowia w stosunku do poziomu przedwojennego.
szawskiego węzła kolejowego, Ministerstwo
urządzenia dla sze~egu ele~t-1 m1ałow ~rzewnych.
Wiele tysięcy kołchozów wypełniło "Pr7;ed termi - Warszawa,
SzwecJa dostarczy nam aparatury dla fa. 1Poczt - sprzętu teletechnicznego.
1enem plan dostaw miQsa, mleka, masla i wełny. rowni, a m. in. - a1a Gorzowa i Szomb_

CZk.O\ViW i NAROO_U.

Otrzymamy cenne
dla naszego

Wieści

urządzenia

ze Szwecji

komunikacji i odbudowy

z ZSRR

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkow~1ka 86.. T:Iefon_Y: ~edakto.r Nacz. 216·14. ~ekret~riat 254-?1. Red. nocna 172-&_,
Dział o 17 łnsU!ń: Pint'l"'ltnwslni !'i!'i. łhL 111-50. Konto PKO Vll-1505. Zakł. Graf. RSW „P rasa . Adm1ruatrac1a me nrzv1muiP oi'lnnudP.d7;1alnośc1 za term.mowy druk ogłoszeń.
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TE ATRW
Państwowy Teatr Wojska Polskiego

Dziś
błem".

w l..0<lzi, ul. Jaracza 27.
o godzinie 19.15 „Igraszki z dia-

·
•
Teatr Kameralny Domu !ołnlerr.a
ul. Da8zyi\slde10 M
Ddś teatr nieczynny.
W najblliszych
dniach premiera sztuki Terenee Rattigana
„Kadet Win.slow".

OSTATN I START
lek.k.oatłetow radzieckich ~ Polsce

Państwowy Teatr Powszechny

1lł. 11-go I,istopada 21 - tel. 150-36
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"

Dumbadze

Tr:"~TR •. SYREN.I\" Trn·1~1t.hl l
Dziś o g-odz. 19.30 •. PANI PREZESOWA"
Teatr Komedii Muzyeznei „LUTNIA"
Piotrkowska 243
DzłA 0 .,.od.zinie
19 .15 ,.Piękna Helena"
"
opera komicma w 3-ch aktach (5 odsłonach) mu·„vka J. Offenbacha. Ud7i~ł bierze

wręcza

swój

złoty 'medal

Polce D'lb r ,c:ńskle1

I

ZABRZE (obsł. wł.) - Wczoraj odbyły się w Stawczyk - 11 sek., 5) Gołowkin (ZSRR) 11,l
Zabrzu zawody lekkoatletyczne z udziałem za· sek.,
wodników radzieckich, start rekordzistów świa·
W biegu 100 m. kobiet zwyciężvła w pierwta_ i mi.strzów ZSRR wywołał na śląsku olbrzy- szym przedbiegu Duchowicz (ZSRR) przed Bli- 1
mie zainteresowanie. Mimo fatalnej pogody i nową (ZSRR), w drugim Piwowarówna przed
ulewnego deszczu, który przestał padać dopiero Pitrzanką.
,.
h ·1
d
n~ c_ wi ę prze . rozpoczęciem zai:vcdów na staKlasyfikacja ogólna. 1) Duchowicz (ZSRR)
d1ome zebrało się około 30.000 widzów.
12,6 sek., 2) Blinowa (ZSRR) 12,8 sek., 3) Broc
60 osób Chór, balet, statyści, ork'e<itr'ł.
Cały stadion udekorowany był flagami ZSRR kówna (Polska) 13,2 , 4) Piwowarówlla (PolsTeatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 14-0-09
i P~lski oraz transparentami. Zawody rozpoczę- k11) 13,9 sek.
Codziennie o godzinie 19 .30 w niedziP.le 1 ły się defiladą. zawodników, _PO CZY_m mistrz
W rzucie młotem zwyciężył bezkonkurcncyji święta. 0 godzinie 16 i 19.30 zn11.komita · ZSRR w skoku o tycze~ Ozolm _wciągnął_ ~a ny Kanaki (ZSRR) 53,70 m.
komedfa muzvczna R. Stolza pt. ,.Pepimt". ~aszt flagę P?.lską, a mist.rz ~olski w pchmęcm
Niespodzianką. była porażka Andrejewej z To
Od dziś świat 1Jracy otrzymuje 50 proc. l,ulą._ Łomowski flagę radz~ecką.
czcnową. w pchni~ciu kulą. 'l'oczenowa osiągnęła
zn'żki
Mim<> fatalnych warunkow na zawodach uzys doskonały rezultat 1416 m. Polka Bregulaka '
1
1
·
.
, •
kano szereg dobrych wyników. Podobnie jak w u 8 tanowiła rekord ślą;ka wynikiem 12.55 m.
1
CYRK Nr 2, Pl. Niepodległosct
Warszav.-ie, Gdańsku i Wrocławiu zawodnicy ra
.
•
.
.
•
d
•
d
·
·
tki
d
k
k
··
·k
·
W
czasie
zawodow
rekordzistka
świata w rzu
N owv a t ra k cv111v program w
m poz,ieccy za wyn em wu on urenCJI uzys all .
ki'
D b d
ł p
D b
.
d ·
d · 19 3
b
l
· ·
·
z
d 'kó
urn a ze wręczy a o1ce o rzau
1 cie dys em
w9sz3e0
ni~
dg-~
,z.
.d.
O.
12"'oobo?t1a"'
~ood~.11953.30~
j
kf::P~aaJ·~~PJr:J? :;'YPY~~lr;;~mczyz~wokt~~·. : P~:ł skiej swój ·złoty medal, który otrzymała za po1 . • me zie a !!O z.
· • " '' 1
•
• 1
• •
'
Y yg
bicie rekordu światowego a mistrz ZSRR w sko
FOGG I WIECH W ŁODZI
ł skW<>k.ewlkdal_wymdki_emk7126 m.. ł ó . . L " k" ku<> tvczce Ozolin poda;ował dwie tyczki mis·
. ·
h I d .
p I I
i ą. niespo zian ·ę sprawi r wmez ips i,
·
k' M
, .
1f1rmeJSZVC
Jedni. z na]popu
u Z\ w o i który pokonał w biegu na 400 m. Bułańczyka. trzowi po1s i
oronczy1,owi. .
!!lee: piosenkarz Mieczysław Fo<'"; l autor ! Lipski szedł początkowo na ostatniej p<>zycji, a- . W:yniki poz?stałych konkurencji przedstawi'.'
felle~on6w humorystycznych Wiech ~-,le w połowie biegu minął Rorbana, później De- Ją. się następ_uJąco:
.
stąp1ą r~ZE''? W soł><;tę ~~ bm. O godzm1e ni~cnkę (ZSRR) i wreszcie na samej mecie Bu~OO m.. męzczyzn; . 1) Pugaczewsk1 (Z8R_H)
20 W S'th Filharmonii. B1lety·od 10 - 13·1 łańcz~'ka. Czas Lipskiego i Bułańcz.vka 50,6 selc l:a9,4 mi.~., ~) Kusmirek (Polsk.a) 2:03,2 mm.,
ł od 16.
uważać należy przy fatalnym stanie l~eżni za b. 3) Wrebhnski (Polska) 2:04,2 mm.
Druga od lewej Czudzina
dobry. W rzucie dyskiem kobiet z powodu prze
Skok w zwyż kobiet:
1) Geneker (Z8RR)
nikliwego zimna rezultaty Dumbadze były słab 153,5 cm, 2) Penera (Polska) 142,5 cm, 3) Pan5,37 m, 2) Czudzina (ZSRR) 5,34 m, 3) Nowako
sze niż w Warszawie i Wrocławiu.
kówna (Polska) 140 cm.
Bieg 100 m. z powodu złego stanu bieżni roze
Rzut dyskiem kobiet: 1) Dumbadzc (ZSRR) wa (Polska) 5,04 m.
ADRIA „Podrzutek"
Oszczep kobiet: 1) Czudzina. (ZSRR) «,20 m,
'i grano w dwu seriach na czas. Pierwszy przed- 49, 71 m, 2) Toczenowa (ZSRR) 42,11 m, 3) Do
J!'odz. 16. J 8, 20. w niedz. 14
2) Anokina (ZSRR) 37,57, 3) Stachowicz (Pols
bieg
wygrał Karakułow przed Kiszką., drugi-8a brzańska (Polska) 35,57 m.
film dozwolonv dl'l mlndzieżv
nadze przed Gołownikinem i Stawczykiem.
3.000 m.: 1) Kazancew (ZSRR) 8:5Q.2 min., ka) 37,17.
program na dwa dni 27 - 28
Ostateczna klasyfikacja biegu na 100 m.: 1) 2) Kielas (Polska} 9:03,7 min., 3) Jurzak (Pol
Skok w zwył. męł.czyzn: 1) TiiMow (ZSRR)
BALTYI< - ,,Nar7eC7,oP::i z Turkmenii''
Sanadze (ZSRR) 10,8 sek., 2) Karakułow ska) 9: 08 min.
190 cm, 2) Dregiewicz, (Polska.) 174,5 cm, 3)
godz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz: H.30 (ZSRR) 10,9 sek., 3) Kiszka - 10,9 sek., 4)
Skok w dal kobiet:
1) Wasiliewa. (ZSRR) Zwol:uski (Polska.) 171,5 cm.
film dozwolonv dla młodzieżv.

#KINA

l3~~~: :io~l~b~ie~~~~~rskie"

18.
fil..,., ,1"Z'JV010"'" rll<> ml r-· 1 - ' ·7'1
GDYNIA - „Prni;ram aktualności
0

~~:1'~t ~~ ~r 1 ~.

kraj.

17 . lR. 19 • 20 . 2 i.
HEL (dla rnło<lz i PŻV) „Podrzutek"
godz. 16.30. 18 . ~0 "" ""· w „:~dz. 11,30
'Pro!2'ram na dwa dni 27 _ 28
POLONIA _ ,. .As wywiadu"
godz. 17, 19, 21. w niedz. 15
film d , i ..volony dla wlodzie?.r
pro?"r::im l1R <lwa dni 27 _ 28
PRZEDWIOSNIE _ .. Klllt'ka słowicza"
?"ndz. 18 . 20 . w ri~dz . ln
film dozwolony rlla młodzieży
ROBOTNIK _ ,,Przeczucie"
"'Odz. l6.3 0. 18 ::JO ?.O ~n ,., niE>dz. 14.30.
""
film dozwolonv dh:i młodzieży
REKORD - ,.Ulirit złoczvńców"
J?ndz. 18.30. 20.30. W niedz. 16.~0
film niedOZ'l\TOlonv dla młod:>:ieżv
MUZA - „Wyspa hezimienna"
godz. 18, 20 W niedz. 16
film dozwnlonv dla młodzie~v
ROMA „T:-i.jemnica wvwiadu"
J?Odz. 18 i 20. w niPl'fa. 16
film niP.dozwolrmv dla Mlodzieżv
STYLOWY_ ,.N~ morf'ldm szlaku"
podz. 16.30. 18.30 20 ~() w 11 iedz. 1.4.30.
filT'YI dozvrnlonv nh l'Y''~.l--:;"~V
SWIT _ .. Pii>tnastnlP.tni ~apitan"
godz. 18. 20. W niedz. 16
film '1,.., 7 ,,,,,...1,.,....,,, rll<> ....,• - -i~:~7,,r
TĘ:CZA _
..1-go maja 1948 rok,, ..., Moskwie" ... Bil'lłoruś w ta.ńr.u i nieśni"
godz. 17. 19, 21. w niedz. 15
film dozwolonv c'lla młodtieży
TATRY ·· Akt ork a "
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Jeden z listów do Redakcji w sprawie boikotu drużynowych mistrzostw lodzi przez; pięściarzy ŁKS-u

uchwala plenum zarządu LKS-u o wycofaniu
swych pięściarzy z toczących się drużynowych mistrzostw okręgowyr.h nie przestaje jesz
cze interesować opinii Rportowej ł.,odzi i wywoluje coraz większe oburzenie na sto~unki panują.ce w tym zasłużonym skądinąd dla sportu ł6d7kiego klubie. Do Redakcji naszej napływa szereg listów rnwierających liczne wypowiedzi w
tej sprawie. Oto jeden z nich, który zamieszcz'l
my bez komentarzy - gdyż są one naszym zdaniem zbyteczne.
Lódź,

*•*

dnia 2i patdziernika 19-!,8 r.

Do
Redaktora Sportowego „Gło:m Robotniczego"
w miejscu
Proszę o zamies:zrztmie na łamach „Głosu"
mych spostrzeżeń w związku z wycofaniem drużyn LKS z mistrzostw bokserskich.
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu LKS w
przedmiocie wycofania drużyny bokserskiej z
mhtrzostw okręgowych, musi wywołać w ka~
dym, kto śledził życie ~portowe naszego ru!asta,
zdziwienie. LKS w motywach swoich mówi o
rzekomym nier'ównym starcie, o krzywdzących
werdyktach SQdziowskich w stosunku do ŁKS
no i... o niewła§eiwym stosunku władz bokserskich do LKS.
Chciałbym zapytać, czy lista sędziów inna by
ła w r<>ku l!l46, 1947 od listy sędziów bokserskich z roku 1948. Odpowiedź będzie zdecydowa
nie przecząca. Zmienił się jedynie skład Zarzą·

I

du ŁOZB, zresztą. dzi ęki „polityce" LKS. I czyż
działacze z LKS nie widzieli krzywdzą.cych orze
czeń sędziów na przestrzeni kilku lat i me czy
tali w prasie sportowej krytycznyrh o· tym u·
wag. Krzywdzone kluby, które nie chorowały
na „wielkopaństwo w łódzkim sporcie'' ograni
czały się do protestów we władzach związkowych i wykazały więcej :i:dyscyplinowania a z
rozgrywek· żaden z klubów się nie wycofał
LKS jako mistrz Polski p<>winien wykazywać
więcej równowagi, tymbardziej, że I1iektórzy
działacze dali bardzo duże wkłady w organizację sportu łódzkiego.
,
~
ŁKS ma niewątpliwie duże za8ługi sportowe.
Jego działalność to prawie historia sportu
łó dzkieg<>. Ale jeżeli zważ;vmy, że w groni3
LKS znajdują. się działacze, którzy pracę swoją.
upierają na treści i strukturze przedwojenneJ
i do uszu ich nie dochodzi dzisiejsza rzeczywi
stość, która odrzuca zdecydowanie „politykę
możnych i zasłużonych", a traktuje wszystkich
jednakowo, to jedn<>myślna uchwała LKS nikog<> zdziwić nie może.
Sport w Polsce trzeba uzdrowić. Wzorem
śląska należałoby i w Lodzi przeprowadzić pewną czystkę. Dokonać tego mogłoby pewne cia·
ło składające się z przedstawicieli partii politycznych, klubów związków zawodowych, organizacji młodzieżowej, Gwardii i Wojewódzkiego
Urzędu Kultury Fizycznej. Przedstawicielstwo
\takie mogłoby się zająć usun.ięciem szkodników
sportowych z pośród działaczy sportowych, sę-

U waga ,,d z1cv
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Dzisiaj generalny trening

1
WISLd· A
•· N <tr:i:.P czona '! aTur {'11enti"
przed sobotnim meczem z reprezentaci q juniorów ŁOZPN
go z. 17 . 1 9 . 2 1 . w me z. 1 5
,
k d
film db młndziPŻV dozwolony
·
W sobotę na boisku LKS-u ma odbyć się boisku ZKS „Włókniarz ' we wczarte
n. 28
WŁóKNJĄR.7:- .. Przvgoda n1'1 wakard~rli" mecz pomiędzy reprezentac.ią juniorów ŁOL:ł'.N-u bm. o godz. 15-ej.
· d z . 15
a reprezentacją drużyn dzikich, których turniej
Stawić się maJ·~.., następuJ·~cy
piłkarze: Kobygo d z. 17• 19, 21 , w nie
.,,
film dozwolonv dla młod7i~ży
odbył się niedawno na boisku „Włókniarza''. ciel, Rybicki, Szymczak, Laskowski, KazimierWOLNOSC _ ,.A~ urm
. in·adu"
( W związku z tym meczem, Wydział Sportowy
„ ., ···
I Zw. Zaw. Włókniarzy wzywa wszystkich niżej kowski Marta.n, Ka.zimierkowski Janusz, Ma14
godz. 16. 18. 20. w niedz.
· ·
h 'łk
d
t ·
· t a a ł k Kaspe ski Dutkie icz i Ga. '"-ski
film dozwolonv dla młorizif'"
wymiemonyc pi ·arzy, o s aw1enmc w n
e.
r •
w '
rysiu
•
program na dwa dni 27 - 28
,
Przed ftleczent f:.rncoatla•fflsla
ZACHĘ:TA •. Ostatni Mohikan;
"'Odz.
18.30. 20.30. w nio.d~ 16.30
,..
film dozwolony dla młodzieży
zadecydować mogq o mistrzostwie
lllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KRAKóW (obsł. wł.)
Najbliższy mecz ligo· sły" i wyraża się cyframi 150:140. W zawodach
wy „Cracovia.'' Wisła'', który może prze- o mistrzostwo Ligi, oba kluhy grały ze sobą. na
sądzić sprawę tytułu
mistrz<>wRkiego wywołał przestrzeni lat 1928--194-8 23 razy. „Crac<>via"
w Krakowie niezwykłe zainteresowanie.
wygrała 10 meczów, „Wisła" 8, a 5 zakoń
W ciągu 42 lat istnienia, jedenastki piłkarskie czyło się wynikiem remis<>wym.
najstarszych klubów Polski „Cracovii i „Wisły"
„Cracovia" była mi~trzem
Ligi w latach:
rozegrały ze sobą 91 sp<>tkań mistnowsktch i to 1930, 1932 i 1937 „Wisła'' w 1927 i 1928, je·
warzyskich. „Cracovia" wygrała 37 razy, „Wi- dnak ogólnie lepszą. lokatę, gdyź nigdv nie ze·1 sła'' 35 razy, a 19 meczów dało wynik reml szła niżej 6-go miejsca, natomiast „~racovia''
sowy. Bilans bramkowy jest korzystny dla „Wi za,imowała 9-tą i 10-tą.

N1.edz1·e1ne ,,derby•• Krakowa

I
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UWAGA!
Prenumeratorzy Nowych Dróg z terenu m. Łodzi i woj. łódzkiego proszeni są reklamacji i wpłat dotyczących prenumeraty Nowych Dróg nie
kierować pod adresem Adi:ninistrac.iL Nowych Dróg. Warszawa Smolna 12
tylko R. S. W. „Prasa" Kolportaż, Łódź ul. l'Jwirki 17, tel. 212-04, konto
PKO VII-1331.
WYDZ, KOLPORTAŻU R.s.w. „PRASA"

W

ŁODZL

dziów i zawodników. Wydaje mi się, te t&k&
droga byłaby o wiele właściwszą
aniżeli demonstrncyjne
wycofywanie drużyny s mistrzostw.
Kluby sportowe w dzisiejszym ustroju - t&
wychowanie fi7.yczue dla człowieka. pracy, 'Podniesienie je~o tężyzny fizycznej, hart duch& i
riala i nauka o Polsce Współczesnej a nie jedynie wyczyny sportowe na boisku czy na ringu.
Ł6dzki Klub Sportowy, jako jeden z ne,jatarszych klubów łódzkich, wg mnie, powinien znaleźć się w jednym szeregu z młodszymi klub&mi, by wspólnie budować sp<>rt ludowy. A bo·
dzie to możliwe, wówczas, kiedy ze swych ueregów po1.będzie się ludzi, którzy z:ie mo" po·
godzić się z dzisiejszym stanem rzeczy, wzdy·
chają.c d<> bezpowrotnych czasów sportu dla spor
tu.
z. Katmierczak.

W

sobotę

O

puchar

i

Dokończenie

niedzielę

e turnieju

dokończe~·

· ałęskiego

turnieju piłki siatkowej gystemem trójkowym o puchar im. śp. Władysława
Załęskiego odbędzie się w Sali Polskiej YMCA.
Półfinał: w sobotę, dn. 30.10.48 ~ ~odz. 18.lltJ.
Finał: w niedzielę, -31.10.48, o godz. 17.00
Do półfinału zakwalifikowały się następują.ee

drużyuy:

r, In.Grupa:

Ą.ZS

I, II, IV, KS Pocztowiec, TU1'

Il Grupa: I Gimn. MieJ·~i·'e I, RKS I, II 20-ta
~

Drużyna Harcerska, ŁKS II, Ill.

ŁKS - Zjednoczeni
grają w szczypiorniaka

w najbliższą.

niedzielę, dn. 31.lO. 0 godz. ll-ej
na stadionie ŁKS-u odbędą się zawody szczypiorninka
.
m ę~k'eg
. i o o mist rz ost
. wo L'lg1· na ro k
1948-49, między drużynami Zjednoczeni (Bydgoszcz) _ LKS.
----------------·---·

Co

usłyszymy

przez radto

11.40 Audycja dla przedszkoli. 1i. 50 Muk
zdyomosc1
a._ 1_157
czaslu2.20
i Hpejnał.
12.04Cl!:e6ka
Wiapo łSydg~ał
u niowe.
opularna
muzyka symfoniczna. 12.45 (Ł) „KlS'WTlki w
żywieniu drobiu. 12.55 Przerwa. 14.~ (Ł) z;
prasy. 14.35 (Ł) „Muzyka i muzycy radzieccy" (płyty). 14.55 (Ł) Komunikaty. 15.00 (Ł)
Pieśni kompozytorów radzieckich. 15.20 (Ł)
Audycja z okazji „Dnia Konia". 15.30 Audycja słowno-muzyczna dla dzieci. 15.50 Muzy- .
ka lekka. 16.00 Dziennik. 16.30 „Swięto Narodowe Czechosłowacji". 16.50 Muzyka czeska. 17.30 Pieśni kompozytorów radzieckich.
17.45 Poradni,]{ językowy. 18.00 „Dla każdego
coś miłego".
W przerwie ok. godz. 18.50
Wszechnica Radiowa. 19.30 (Ł) Audycja mło
dzieżowa. 19.40 (Ł) Muzyka z płyt. 20.00 Poemat symfoniczny „Moja Ojczyzna" F. Smetany. Trans. z Pragi czeskiej. 20.50 Dziennik. 21.20 „Krawędź" - słuchowisko wg powieści W. Rz€zacza. 22.20 Muzyka taneczna.
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 Muzyka taneczna. 23.20 Program na jutro. 23.30 (Ł)
Koncert życzeń (cz. II), 23.43 (L) Omów. programu lok. na jutro. 23.45 (Ł) Koncert ży
czeń (cz. III), 0.55 (Ł) Zakończenie audycji I
H~~

-

