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Bestialstwa policji Oueuille'a
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Reakcyjny rząd francuski stosuje hitlerowskie
metody w walce ze strajkującymi robotnikami
pracy.. W dyrekcji wsehodniej Stra.jk robotników portowych rO'l.winął się w
ruch kolej,owY został na ogół przy 100 p:rocemach. W fabryce opon samochod'Jwrócony. Trwający nadal strajk w okręgu wych Dunlop stra :k 5 tysięcy pracowników
GÓRNICY
Charleville utrudnia komunikację z Paryżem . warsztatów centrainych sparaliżował pracę w
Strajk jest nadal całkowity. Manifesta- W parowozowniach w Brest, Brieux, Laon, innych oddziałach.
cje S'JlidarnoŚ<ll społeczeńi;twa francuskiego Lens - akcja strajkowa trwa. W Rennes ko
1200 rob'Jtników, pracujących przy zaporze
ze strajkującymi górnikami trwa j ą w cały"l lejarze zrzeszeni w CGT zaJY.)wiedzieli na pią wodnej Peyzat le Chateau (Haute Vienne)
kraju . Z robotniczych i przemysłowych miej- tek strajk ograniczony.
· którzy strajkują od 22 września, wypowi€.>cowo ś c i okolic Paryża napływają do zaJ!ę~ a
kontynuowadziało się w 96 procentach za
liczne ciężarówki z żywnością. Odbywa ~ię INNE ODCINKI RUCHU STRAJJtOWEGO: niem akcji
bez przerwy zbiórka pieniężna W Lens oubvRobotnicy okręgu włókienniczego w Treyes
Wobec przyjęC'ia przez czynniki rządowe
ła s i ę impreza sp'Jrtowa, z której dochód pne pai;tulatów szoferów taksówek w Paryż:.il kontynuują strajk. W Etrepagny liczni ro':Joznaczono na pomoc rodzinom górników. W i przyznania im 25 procentowej podwyżki ta tnicy rolni zatrudnieni przy kopaniu bura·
imprezie tej brał m. in. udział znany emig!'a- ryfy, strajk w tej deziedzinle zak0ńczył się. ków przerwali pracę.
cyjn.v bokser polski mistrz Francji Walczak.
Biuro Zw i ązków Zaw:>dowych G6rników og10
siło ostry protest przeciwko maltretowalliu
przez policję górnika Adama w Petite R.:>sse! le. którego przywiązano do słupa. i ciężko
pierwszym punktem obrad podkomisji ONZ
pobito.
PARYŻ PAP. - W podkomi-s}i .do &praw rozf Jako pierwszy przemawiał delegat radzieck·i
METALOWCY:
W zagłębiu przemysłowym Meurthe et Mo brojenia, rozpoczęły &ię debaty nad szeregiem Malik, który domagał &ię, aby rezolucja raselle w wyniku trzytygodniowych rozmów z zgłoszonych propozycj.i, a przede wszystkim d'.Diecka przedyskutowa•n a została w pierwszej
przeds tawicielami straikujących metalowców nad rezolucją radziecką, ·z.1lecającą ogr.anicze- koletności. Mówca zaoponował jednocześnie
prac?dawcy zgodzili się na przyznanie rob0- n.ie zbrojeń Wielkiej PiątJc.i o jedną trzeoią i energicz.nie przeciwko propozycji brytyj-skiej,
aby podkomisja rozpatrywała oddzielnie gpratnikom szeregu korzyści, dających im w 31.l- znisz.czen.ie brotlli atomowej.
podkomisji Z06tał płk. wę broni atomowej i . ro.zbrojenia. Zagadn~enia
Przewodniczącym
mie 26 procentową podwyżkę płac. Jeżeli. w
te - oświadczył Malik - mu&imy przedyskuodbywa jącym · się obecnie referendum meta- Hodgso.n (AU6traHa).
Obrady podkotIQisjd toczyć s;ię będl\ przy tować jako całość. Rozbrojenie w kaźdej swej
lowcy wypowiedzą się za przyjęciem n:>wych
musi automatycznie pociągnąć za wbq
formie
warunków, należy się spodziewać w piątek drzwiach otwartych.
Podkomisja ma rozpatrzyć '1 rezolucji zgło- zakaz używania bomb atomowych.
podjęcia pracy w tej gałęzi przemysłu.
·
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szonych przez ZwJązek Radziecka, Wielką Bry
KOLEJARZE:
Członkowie podkom1s11 po poltoragodz1>nne1
Część k?lejarzy po strajku ostrzee:aw.:zym tanię, Liban, Syrię, Salvador, Francję i Belgię.
dyskusjJ 29ocWli się, by rezolucja rad2liecka'
·
·
PARYŻ PAP.

st rajkowa

W

przedstawiała

wróciła do
i półnxnej

czwartek sytuacja

się następująco:

R.ezolucja radziecka o rozbrojeniu

I

Depesza "Radz1'eck1'ch Zw1'qzko'wZawodowych
do Francuskiej Generalnej Konfederacji Pracy

MOSKWA PAP: - Dnia 14 pażd21iemika pre
zydium Wszechzw i ązikowej Centralnej Rady
Zwicjzków Zawodowych (WCSPS) wysto-sowaGeneralnej
ło na ręce sekretarzy Fra.ncu6kiej
Konfederacji Pra.cy Benojt Frachona i Allena
Le Leap depeszę następującej treści:
„w im ien iu miE-0.nów członków radzieckich
zawodowych prezyd ium WCSPS
zw i ązków
braterskie pozdrowienia
p rz es y ła serdeczne
delegatom XXVII kongresu Generalnej Konfederacji Pracy i życzy CGT ~mkce&ów w dalsze1 d 2'i ałalności w zakresie obrony praw spolecznych i gospodarczych mas pracujących,

międzynarodowej jedności

klasy
narodowej
robotniczej iprzeciwko podżegaczom do nowej
wo jny , o trwały pokój i demokrację.
Prezydium WCSPS szczerze ubolew<i., że de
legacja radziecka nie mogła sko.rzystać z. waszego za.pro6.zenia i przybyć na ko1Dgres, aby
powitać jego uczestników, gdyż rząd francuski odmówił delegacji rad:lliec.k ich 'Zwdązków
zawodowych w;7. wjazdowych do Francji.
WCSPS w y r a ża p rzekonal!lie, że wbrew próbom reakcyjnych kół Francji, które usiłują nie

dopuścić

do

pogłębienia

Francji i

ri Eliada, na froncie Grammos greckie. wojska demokratyczne po krótkiej bitwie ocl:zu·
cily monarch:>-faszystów zajmujących dotych

tym doniosłym
punktem strategicznym.
d
t · 14 t · b
· V'ts · d
N fr
- eJ ryga y
1 i ie no. k1
~ d onc1e
ni.:·
siły
armii emokratycznej zaatakowały

czas Flamouro i owładnęły

przyjac~el&kie

na odcinku Ay-Lia ·Siderocho.ri.
Markosa zmu.cili do milezenia Ił
gniaro karabinów maszynowych i wyparli mo
narcho-faszystów ze wspamnianego odcinka.

trze-I
o.
w sprawie 09ra.nicumia
cią i zakazu broni atomowej była rozpatry- Żołnierze
wana jako pierw-sza.
Dalsze obrady odrocwno do

Związku

'Radzieckiego!

Władze

piątku.

aprqwidQją

radzieckie

BERLIN (PAP). Dziennik „Taegliehe Rund
schau" donosi, że komendant wojenny Beriina generał-major Koł.ikow oświadczył przed·
stawicielom partii demokratycznych, iż radziecka admioistrac;la wojskowa. uczyni wszy
słko, aby za.opatrzyć ludność Berlina w żywność i opal,
Dziennik podkreśla dalej, że tzw. „blokada

Berlin

Berlina" nie istnieje. Władze tadzieckie pisze dziennik - czynią wszystko, aby zape'V
nić 3-milionowej ludn'Jści normalne warunki
bytu. Jeśli jepnak mimo to powstają trudności, to tylko na skutek dywersyjnych posu·
nięć mocarstw zach.'Jdnich oraz podparząd.lco
wanej im grupy niemieckich reakcjonistów
i podżegaczy wojennych".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Rada

Bezpieczeństwa
Marshall próbuje

debatuje w sprawie Palestyny

dyktować małej

szóstce swoje

W czwartek, o godzinie' trzenia donie9ie6 o naruszeniu rozejmu w Pa ł
15-ej ro2lPQCZęło się posiedzenie Rady Bezpie· lestynie.
Rada B~ieezeóstw.a 8 głosami _pru:ciwko
czeństwa pod przewodnictwem przedst.1wic1ela USA Warrena Austina, celem rozpa-3 wstrzymującym &i~ (ZSRR, Ok.ram~ 1 SyPARYŻ (PAP).

Czwarta rócznica

Wyzwolenia Ukrainy
MOSKWA PAP. - W dniu 14 .pażdtiernioka
br. minęła 4-ta rocznica całkowitego wyzwolenia Ukrain y Radziieckiej z niewo.li faszystowskiej. W ciągu tego okresu •file tylko odbudowano więk6.z-Ość zakładów przemysłowych zni
szczonych przez okupantów, aJ.e Z1budowano ró
wn i eż liczne nowe przeds·iębiorstwa. Całą pa·
rą pracują już takie zakłady - olbrzymy, jak:
Dn ieproges, Charkowskie Zakłady Budowy Tra

poglądy

ria), postanowiła umieścić na JY.)rządku dzien
nym sprawozdanie tymczasowego rozjemcy
ONZ - w Palestynie . - Bunche; dotyczące
p'Jgwalcenia zawieszenia broni w tym kraju.
Rada z.aprosiła również przedstawicieli Liba·
nu, Egiptu, Izraela, komitetu arabskiego oraz
rozjemcę ONZ Bunche do zajęcia miejsca
przy stole obrad.
NOWY JORK (PAP)_

Korespondenci pism

amerykańskich donoszą, że podczas nieobec·
ności Marshalla ' w Paryżu „Mała Szóstka"
przy wyraźnym poparciu delegatów brytyj·
skich i francuskich przygotowywała projekt
re~lucji „łag-xtnej", która by mogła się przy
czynić do rozładowania atmosfery wokół spra
wy Berlina na terenie Rady Bezpieczeństwa.
Rezolueja ta nie wspominała ani Słowem o istnieniu blokady, lecz podkreślała konieczność
rozpoczęcia narad czterech ministrów i znie·
sienia ograniczeń komunikacyjnych, pomija·
jąc kwestię jednoczesności tych dwóch postu·

metalurgicznego
przemysłu
zakłady
„Zaporożsta/" i ~nne. W toku bud-0wy znajduDniepropietrowskie
j ą -s i ę nowe olbrzymy Za k łady Samochodowe, Charkow6kie Za.kłady
Łoż ysk Kulkowych, Odeskie Zakłady Samocho
dowe i inne. Dobłega końca budowa potężne
go g a zod ągu Daszawa - Kijów. Uruchomione zakłady svstematyc.znie wypełniają swe pia
ny z nadw yżką .
ktorów,

Latów.

Marshall, Po powrocie do Paryża odrzucił
jednak sugestię „Małej Szóstki" i skarcił de·
leg~tów brytyjskicll i ~rancuskich za PoPie·
ranie tendencji, zmierzających do złagodzenia
~prawy .~erlina. Delegact Wielkiej Brytanii
i FranCJl wycofali się więc rychło z sweg'J
stanowska, a w ślad z'a nimi paszła .Mała
Szóstka". W tym stanie rzeczy sprawa 'Berlina znajdzie się prawdopodobnie na piąt·kowej
sesji Rady Bezpieczeństwa.

Nowe naruszenie rozejmu wPalestynie
PARYŻ (PAP). Szef sztabu mediat0ra ONZ
w Palestynie, gen. Lundstroem, nakazał prze
prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków pogwałcenia rozejmu w Palestynie. Sekretariat ONZ otrzymał doniesienia z Haifv,
świ adczące o tym. że na północnym i połu::i
nk>wym froncie palestyńskim sytuacja jest
nap ięta , jakkolwiek w ciągu dnia wczorajS.!e
go nie doszło do większych starć.
Kwatera główna armii Izraela donosi, że
wojska egipskie na obszarze Ga~a zajęły n Jwe pozycje na południe od Delr Rafa.t.
re jonie Ganyavneh czynne było ostatni o lotnict-wo elt.ioskie

jedną

PARYŻ PAP, _ Jak donosi agencja Elefte.

się przyjaźni między

radzieckimi i francuskimi zwiazkami zaw odowymi, biaterska współpraca mas pracujących
Francji i Związku Radzieckiego bę d zie zacieś
niać się i rozwijać w interesie międzyn arodo wef jedności ruchu robotniczego i wspólnej
walki o przyjaźń narodów J dłagotrwały pokój.
Niech żyje Generalna Konfederacja Pracyniezłomny i konsekwentny obrońca interesów
maa pracujących.
Niech żyje i pogłębia $i ę przyjaźń ludu pra
cującego

zbH>jeń

LONDYN PAP. Agencja Reutera przytacza •
obserwa.torów poJi:tycznycb w At~nacb,
że w związku z ostatnimi sukcesami a.rmli demokrałycznef na Peloponezie, liczyć sję należy z możliwością powOłanla. pt"Zez generała
Markosa rządu prowincjonalnego w tej ~
Grecji.
opinię

WJ

.,Sprawa Berlina" i jej twórcy

W późniejszych godztłmch
PARYŻ (PAP).
porannych zebrali się Pnedsta.widełe trzech
moca.rsłw mehodnich, celem rcnpatnenia od·
powied7lf :rządu radzieckiego w sprawie Bel':'
lina, d«ęczonej, Jak podaje age- '~i! France
• Presse, w 5rodę przew-O<!~!ozą~~mµ RadJr. ~z
płeczeństwa,

Bra-m!J.Jlia._

-
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Olbrzymi strajk
0 d %1• pracownikówpaństw.weWłoszech
RZYM (PAP).

Wobec odmowy ze strony

riądu podwyższenia funkcjonariusz0m pańr

Osiemnaste plenarne posiedzenie Miej1kiej Rady Narodowej

l'twowym uposażeń, mi.lion pięćset tysięcy
pańs:wowych rczpoceęło w
z.iemskiego - Ks ' ęży Młyn - obj ętego uli<:a· pracownUców
mi Such~. Głęboką i Niską, Robotni-cz.emu To- czwartek 0 godz. S-e.'1 rano strajk demonstra·
warzystwu Spo·rtowemu „Widzew", które na
tym terenie własnym kosztem wybuduje bo.i· cyjny, który trwał do godz, 16·ej.
· · wszys t ·
sko spor•Wobec solidarnego przys t ąpiema
. . Ą.
.
. uuwe. . . .
Radm upowazruh rowruez Zarząd M1e1sk1 kich pracowników do strajku, ch,rześcijańskodo załoien1a w roiku .przyszłym trz.ech nowych demokratyczna rozłam'Jwa organizacja zawo·
• tego Z akl a du dowa zmuszona była również przyłączyć się
-'- oraz szos
·
· 1mcowywi
· dzie
z· ł 0 bkow
d o manifestacji strajkowej .
Kąp1ek1wego_ przy ul. Żeromskiego 53.
Ostatnim punktem porządku dziennego była
\V Rzymie, sekretarz generalny konfede·
sprawa zmian w budżecie Zarządu Miejskiego
na rok 1948. Zamyka się on cyfrą 1 miliarda racji pracy di Vittorio wygłosił przemówienie
na wiecu w C'.llosseum. W innych m iastach
971 mHionów 547 tysięcy zł.
W dniu wczorajszym obradom przewodnd· Izby Pracy zorganizowały podobne wiece. Na
czyi w zastępstwie nieobecnego tow. Andrze- wiecach tych ·pracownicy wypowiedzieli ~ię
*
*
.zo~taly roboty remontow~ w 11 nieruchomo·
Następnie radni jednogłośni e uchwalili prze jaka - członek Prezydium MRN tow. Sroka., za prowadzeniem walki o swe postulaty aż
ściach, 1_>0kryto 25 dachow, wyremontowano
do 'JSi~ęcia zwvcięstwa.
· M. Zal.
13 studzien, 3 .!-'stępy IJ:Odziemne, przeprowadzo. kazanie terenu byłego 6-hektarowego majątku
•
no 6 Jnstalac11 wodoc1qgowych j 7 elektrycz·
el
Na. waoo-ajs.zym osiemnastym posiedzeniu ·
rua 'Ulap. ował do Prezydenta tow. Stawiń!<k1eMiejskiej Rady Narndowej najważn· . ·
w Radz;e Państwa w
interweniował
by
~·
eJ<SZ~m
~
apr
było
punktem porządku dziennego
. arszawle o przydział papy, aby w dn.ls.zym
awoz a·
nie Komisji Nadzw cza ·ne. dl.
1
ac/onaldnego cięgu mortna było prowadzić akcję remontoj oszczędnego zużycla d~ta~ „ a
owe- wę w ł.odz.''·
11 z wsamorzą
wysokoś-ci
go fundu&ZU wyrównawczego
R d
302 milionów złotych przy= n
Państwa. dla m Ło<lz:i Spr~·wa edgo, przte.zzl ~ ęł REMONT NIERUCHOMOSCI PRYWATNYCH
0
ozy
an:e
o.z
u
•
•
d
.
b d
·
w daJ
clłonek Komisji tow Dudziński
. e 'Ta. ·
na zap.ytaru
ciągu .0 ra
szym
ne g-0 prof
·
·
.
ś
(SD)
Łukasz
wyJa ~?ndo, ze
l ' ew.iczab. t
·
pla.ne~
65 DOMÓW JUŻ · NAPRAWIONO
.~
remon owym o Ję e -są row.mez: omy
Jak wymika ze . ~prawo.zdania, w okresie od P'.YWa?ie. Na F~n~usz Gospodarki Mieszka·
pr.zyz.n.~a do~CJ~ -- to roaczy od połowy .niowei Zauąd Miejski, wyznaczył już d0datwrześn1a do dnia. .wczorajszego - _wykonane kawo 7 mi·l. zł kredytow.

I
I

.

Narada akI ywu wIo' k,. enn·1c·ze go

:~~~cf::uf~:;~::i~d~= ~~~~~m
3,5 WNi~~
ruCh.o.mości
n~ zł. Poza

za ogólną sumę przeszło

*

mili<l-

PR

tym sprowadzono materiały budoYlla;ne - cement, drzewo, smclę, papę, blachę
W dalszym oiągu swego przemówienia om6-\ wiak, Stroczan, Mrowiński, Żaczek, Rutecki,
Wczorajsza narada gospodarcza aktywu PPR
t irury cynkowe za 6umę przeszło 4,5 m.Jllona aktywu pracującego w przemyśle włókienni- wił gen. dyr. CZPWł. tow. Wende szczegóło- Łagowski, Czerniejewski, Jędrzejowski, Drajsl4tych,
czym d odzieżowym, na którą zjechało z. całe· wo szereg ujemnych zjaw.isk z dotychczaso- gund, Fijaiłkows.ka, Wolszczak, Pogo.nowski,
go kraju ponad 700 uczestników, miała chara·k wej pracy przemysłu włókienniczego i jego Mikołajczyik i wielu innych. ,
ZABEZPIECZANIE DOMÓW NA BAŁUTACH ter ściśle ro·boczy. W pracach narady wzięli u kierowlllictwa.
k t
h b'
b.
. .li
.
D k t
iui:i ra yY5 u ~CI mowi 0 0 iawac
Przewodniczący Związku Włókniarzy - t9w.
Na z,a.bezpieczenie zagro±oinych całkowitą dział tow. tow. Szyr i · Golańskli.
z.a
wielu
o
oraz
pracy
Obrady zagaił pierwszy sekretarz Komitetu Burski - wygłosił dłuższy referat, w którym zmu ':" :"lelu zakla?ach
w dz:ielnicy pól.nocnej
ruiną nieruchomości
1
prze'ZIIlacZOIIla była suma 22 milionów zł. Przy· Łódzkiego PPR tow. Dw-0rakowski. Referat za- napiętnował 'biurokratyzm i oboiętność wobec gadniernach n~rtuią,::y~. w_ m~sacli ~obotn. stąpiooo już do remontu nieruchomości przy sadn.iczy wygłosił gen. dyr. Centralnego Zarz.ą potrzeb ma-s robotlliiczych ze strony szeregu czy~h. "." tr'.3'kCie dyskus11 u1awmono '."1-~le n:.~
uL 1Drewno'W6k.iej 11, :który będzie kosztował du Przemysłu Włókienniczego tow. w. Wen- ogniw administracji gospodarczej, ze strony doc1ągmęć l. uster~k "':"" pracy adm1mstrac11
działaczy przemysło":'eJ ~ ZWlązkow ~aw?do~ych .. Towa~
zbiurokratyzowanych
2 miliony 7.ił, jak również przy ul. Drewnłlw de. W referacie swoim tow. Wende dał kryty- niektórych
wej 57, gdzie kos.zt remOdltu wyn:esie prze- czną ocenę pracy przemysłu wlók~enniczego i związkowych. Związki zawodowe często ko· rzysz.e za_b1era_Jący ~ł?s wn:eśh wiele ciekawe
Inne dorny w tej dzielnicy odzieżowego. Mówca przypomniał na wstępie menderowaly zamiast uczyć 4 instruować. A go ~aten~u l w meied.nym wypa~u wskazy
16UO 1,5 mil. 7Jł.
.r6Wl!lież zostały już objęte planem .remontów. tezP, tow. Minca., wygłoszoną na ostatniej o- najw.iększym naszym błędem było niedostate- wah dro'!Ji prowadzące do zaradzema zł1;1. J?o
Sporządwno już kosztorysy, z których wynd- gólnokrajowej naradzie a.ktywu gospoda.rcze· czne rozwijanie współzawodnictwa pracy i nie omów1ema ;;~raw poruszonych na naradzie, 1eka, że 'Lil 12 mil. zł wyrell10'Ill:.owane zorStaną go PPR o czterech za-sadnriczych cho.rabach tra do~;tateczna popularyzacja doświadczeń pn.o- szcz.e powrocimy.
Wiceminister tow. Eugen.iusz Szyr w treścl
domy pr.zy ulicach: Gnieźn.ieńskiej 5, 13 li 17, wiących nasz aparat admin.istracji gospodar- down.i.ków pracy.
Narady wytwórcze odbywają się często bez wym przemówieniu podsumował obrady oraz
Żytniej 7 i 9, Wróblej 13, Modrej 21, Luto- CZ'ej„ Te choroby 10 - ignorowanie d nielicze-.
n.le się z potrzebami mas, nieumdejętność do- udziału rad zakładowych i organdzacji partyj- w_y<.mnął zadania stojące obecnie przed akty·
miersikdej 26 i 10, oraz Ciesielsikt.iej 8.
wem partyjnym 1 gospodarczym przemysłu wł6
stateczinej mobi1izacj:i mas w celu włączenia nych i nie spełniają swych zadań.
Rady zakładowe i zw.ią.zkii od'fywały się czę- k.ienniczeg-0.
ich do budownictwa gospodarczego, konserWa·
MIESZKAI'lCY RUIN ZOSTANĄ
tyzm d niechęć do wprowadzenia illowych me- sto od mas, a Zarząd Główny Zw. n.ie iJl.st.ruoPRZESIEDLENI
tow. Dud:ziński . pornszył palącą tod :produkcyjnych d orga.nizacyjnych :i wre- wał i n.ie walczył dostatecznie zdecydowanie
Następnie
j
Władysław
sprawę ikoniecz.n.ości natychmiastowych prze· s"OC'ie choroba zrastania się ;poszczególnych og o to, aby organa związkowe wypełniały ciąi\
"
żące llla nich zadania.
zamieszkujących niw naszego aparatu z wrog.iem klasowym.
e!edleń II'odzin robcYmiczych
W dyskusji, kt&ra zaczęła się po przerwie,
stwierdził
Wszystkie te medomagam.ia domy, grożące zawaleniem. Są to domy przy
W dniu 13 października 1948 r. nieubła
ulicach: Zgierskiej 4, Żydowskiej' 24, Kiiliń- tow. Wende - występowały d występują je- zabrali między innym.i głos tow. tow.: Sta.&iak, gana
śmierć wyrwała z szeregów Związku
Dzikowska, Nikonorow, Przybył, Nowickii, Jóź
6kiego 16, z iktórych w sumie należy przesie- szcze także w przemyśle włókienniczym.
Poligraficznego - Oluę~ Lódź jednego z
ll-llll-llll-llll-1111-llll-lllł-lłU-1111-111-llll-llll-1111-lllł-llll-11
dlić 72 .rod7liny.
najbardziej oddanych działaczy związko
KOMUNIKAT
wych.
ZACHŁANNY APTEKARZ SZYMAl'lSKI
ZASŁUŻONY
Dnia 13, 10 rb. zmar' po długiej chorobie tow. PRZEDMOJ§KI,
Przedmojski jeszcze jako
Władysław
Zawodowego Prac.
Związku
DZIAŁACZ ZWIĄZKOWY i dlugole~ti przewodnie-Łąro'
Komisja, przeprowadzając szereg kontroli w
roku 1907 brał ak.
uczeń drukarski w
Pollg:raficznych.
naszym mieście natrafiHa na takie kurioza, jak
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu 16. 10. 48 r, o god7Jlin.ie 15-tej ze s:zJpitala tywny udział w organizowaniu Związku
mdeszkanie aptekarza Szymańskiego - z uliDrukarzy, a. już w 1909 r., jako członek
cy Armid Czerwonej 8, który dy.sponowal lo- im. Badiekiego, Łódź, ul. Zagajnikowa.
kalem. składającym się z 15 pokoi. Na wnioOkręgowa Komisja Związków Zawodowych wzywa Oddziały i Zarządy Okiręgowe Związku oddał się całą duszą pracy dla
sek Komisji odnośne Starostwo opieczętowało
Zw. Zawodowych o wydelegowanie delegacji z wieńcami.
Organiza-0ji
Okręgowa Komisjil Zw. Zaw.
mieszkanie zachłannego aptekarza i w ·tych
Po powrocie z wo.iny światowej 1914 dniach zostaną tam dosiedl0tne rodzimy robot- •
w Łodzi.
18 r. WładY5ław Prredmojski piastował
nkze. Tow. . Dudziński zaapelował do Staromand~ty nieomal we wszystkich Z"nadach
stwa. Grodzki.ego Ł6dź-Sr6dmieście o wstrzyZwiązku Drukarzy kolejno: ;iako bibliotemacie wszelki& przydziałów mieszkaniowych.
karz, członek Komisji Rewizyjnej, wielolet·
. Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 13 października
Wszystkiie wolne lokale win.ny być przeznani sekretarz i prezes. W czasie ost.atniej o·
czone dla rod.zin z zagrożonych zawaleniem
1948 roku pneżywszy lat 59
kupacji Zmarły brał udział w życiu ruchu
domów.

I

I

WYKRYCIE NADUżYC
W dalszym dągu sprewo'Zdainda tow. Dudzdń
ski mówił o kontroli remontów przeprowadzaillych przez przedsiębiorstwa koncesjonowane
pn:ez Zanąd Nieruchomości. W jednym wy-J
pad.ku Komi6ja natrafHa na na.dużycla ze stroillY fi.nny budowlanej. Mianowicie, firma przeprowadzająca. remont domu przy ulicy Nowotiki 23 wystawiła Zarządowi Nie·ruchomości rachunek: z.a wykonane relllOlllty na sumę 214
tys. zł. Ponieważ Komisja zwróciła uwagę na
uereg poprawek w rachunku, wydelegowano j
na miejsce ins.pekcję, która stwierdziła, że
ik:oszt wykonanych robót nie przekracza 68 tys.
zł. Przedstawiciel frrmy i Zarządu Mie}skiego,
!który rachunek tein aprobował, zostali już
przekazani Komisji Specfalne/.
•
Tow. Duchiński na zakończenie sprawozda·

WŁADYSŁAW

towareyez sztuki drukarskiej

Zan. Gł., Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Pracow·
ków Przemyslu Poligraficznego w Polsce - Okręg Łódź.
Długoletni członek Zarządu Zw. Zaw. Drukarzy, członek Polskiej Partii
Socjalistycznej.

Członek

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 16 października 1948 r. o godz.
15-ej z kaplicy Szpit.e.Ia im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego
(Zagajnikowa.) na cmentarz na Zarzewie.
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PRZEDMOJSKI

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
PRZEl\fYSŁU POLIGRAFICZNEGO W POLSCE
OKRĘG WD.Z
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Wtrącił
zbyt mocne słowo. znów konsul, ale tonem poprzedniej pogody,
. Różnica nastrojów obojga byla tak ostra,
że w pewnym sensie na tyle dramatyczna,
na ile i śmieszna.
- Nie!
- Zbyt mocne i niesprawiedliwe!
- Zrobiłeś ze mnie szpiega i ladacznicę!
- Jestem prawdziwie zdumiony twoim
wybuchr:m, ale mniejsza z ty:n, porozmawiajmy na koniec rozsądnie. - Darre wypowiedział to z tak specjalnym naciskiem,
· że Nacia przerażona nagle zrodzonym lę
kiem zmieniła nie tylko ton, ale i wyraz
twarzy, zapomniała przecież, że jeszcze stale w rękach tego człowieka spoczywa jej
cały los, więcej niż los, dobra i spokojna
przyszłość.

Moja droga, - ciii,gnął teraz Darre
spokojnie dalej - czasu, jak mówiłem jest
bardzo już nie wiele, ale wszystko przygotowałem do odjazdu. Wystartujemy z lotni.ska na Mokotowie przez Berlin i Frankfurt nad Menem do Paryża jako małżeń. stwo z synem. Dokumenty przygotował
radca naszego poselstwa. Tam też rzekomo odbył si.e naSz ślub. Unieważnimy to

oporu. Okrutny okupant nie
tak

jak

wielu

innych -

i

I

oszczędził Władysława.
syn podzielił

Pnedmojskiego. Jedyny Jego
los ofiar Radogoszcza. i wraz z innymi zo·
stał spalony.
Po odzyskaniu niepodle~lośei Przedmoj•
ski Władysław znów staje do pracy nad
zorjtanizowaniem Zwii>zku Poligraficzne~o,
obejmują.c mandat \<ice-przewodnimą.cego.
W nast.ępnei kadencji powien.ono l\lu ma.n·

dat przewodniczącego, Jl'.!. Jrtórym wytrwał
do ostatnich dni swego życia.

Jako przewodniCZ!l,CY Zwi11,zku nieodżało·

wanv Zmułv zdohył snbie ogóh•v sza.eunek

dla.
wśród członków Związku których całe swe życie poświęcił.

sprawy

Cześć ·Jego pamięci!

_,..,...,-

.

57)

Id d

zyskania była zbyt upokarzająca
,t ,

służba,

Zob óis two WoIdem oro GIil ck o ,;;·~1~J2.~~:'~f·oj~y:~~~~~
rfo

Przedmo:_s'.'

Mówisz tak, aby uspokoić inoje suwszystko dopiero w Paryżu. Nie miałem mie;ih. bo w~es~. że m;r .wszyscy kraj swój,
inne· dr g · d rozwi ania tych ostatnich choc biedny 1 meszczęshwy, często ulega·
'ł Ś .
d
. dó
I .
ąz
O
O l
J
przemocy .sąsia w, arzym:v m1? ~1ą .
trudności, jakie się obecnie zjawiły, muswiacałego
obywatelu
wiesz,
tym
o
tv
Coz
na· więc wybaczyć Zmniejszyi:em
sis
jeste~ •. Bra~ylijczyk? . Nie. Ty
to~:S~ w ten sposób .wszelkie ryzyko do t~. ~tóż
I me Jestes BrazyhJczykiem, nazwisko masz
mimm
francuskie, ale spotykane również w Niem. .
.
.
urn.
- N~~ dobrze. A me obawiasz się m- czech„. Skąd pochodzisz? Jesteś Europejczykiem w każdym słowie i geście, a prze.
terwencJi, SzY?Ic~y~a? ,
- Myslę, ze JUZ wkrotce przybędzie do cież nie posiadasz europejskiej kultury i
1
europejskiego sumienia. Powiedz, komu słu· .
.
tego domu.
. - ~? ! - Krzyknęła l poderwała się z żyłam? Chcę wiedzieć, dziś muszę się dowiedzieć, dla kogo zdradzałam własne pańs1edzema.
.
Zachowaj spokój, bierz przykład ze stwo?
Mylisz się w każdym słowie. Znam
.
, ·.
mnie!
- D~iw~-ę się właśn~e t~ej pogodzie. , . bardzo dobrze to, co wy nazywacie patrio- Widzisz, ja raduJę się z tego, że kon- tyzmem. Czy myślisz, że jest on wyłączną
czę swoje zajęcia i być może zacznę no- cechą tylko twoich rodaków. Taki patrio, tyzm jest zjawiskiem przede wszystkim
we, mniej awanturnicze życie.
Zrezygnujesz ze swych pasji? Nie europejskim, w tym przynajmniej sensie,
jak u was, ale nie mniej fana~yczne jego
wierzę.
- Ty nic nie wiesz, ty mnie mimo wspól objawy spotykamy w innych częściach
nej pracy nie poznałaś, ale to w najdrob- świata.
' - Czy również w iej, ktćrej jesteś oby·
niejszej nawet części!
Byłeś moim krzywdzicielem, uczucie krzyw watelem?
Również i w tej, choć patriotyzm inady górowało nad wszystkimi innymi!
- Czy za to, że zabrałem ci chłopca? czej się tam rozumie. Dzisiaj nie czas ied- Nie. Za to, że warunkiem 'jego od· na.k na obszerniejszą, dyskusję.
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Stawiałam pewne pytania„. -

Przy·
N acia.
- Nie jestem związany z żadnym ościen
nym państwem. - Odpowiedział . na to.
- Więc? Dokładniej„. - Przynaglała.
- Nie uwierzysz, ale sam nie wiem tego
dobrze.
- Kłamiesz!
- Związany jestem raczej z pewną ideą
i ludźmi, którzy pragną wiedzieć wsżystko
o całym świecie.
- Kłamiesz!
- Nie! Mówię prawdę! Spotykam się z
nimi w najróżniejszych punktach globu, w
Paryżu, Brukseli, Pradze Czeskiej, Berlinie,
Londynie, Nowym Jorku, Buenos Aires,
Montewideo.„
- Chcesz we mnie wmówić, że istnieje
takie anonimowe mocarstwo bez dokład
niejszego oparcia n ji:J.kiekolwiek imperialistyczne państwo. Nie uwierzę przecież w tę
-

pomniała

naiwną bajkę.

- A jednak istnieje. Każdy dotychczasowy okres powojenny jest jeszcze na razie
tylko okresPm międzvwojennym. Na to
również nastawiona jest technika całej
pracy dyplomatycznej, która pragnie utrzy
mać wprawdzie równowagę międzynarodo
wą, ale spodziewając się już z samego załoZenia zachwiania tej równowagi, zbiera
najdrobniejsze fakty dla możliwie dokład
nej oceny każdej nowej sytuacji.
g, c. n.

sfr. a
I Panu Boąu śwlecz•ę - I dlab!u ogarek

To I

OUIO

Taryfa

Kres gry na dwa fronty

Mam zna]omego. Student. I Jekroć przy jdzle
Wacław Rozpędek usunięty
do mnie z wizytq, od razu - powwdam wam
:Radomszczańska _organiza_cja . partyjna byłego pismaka prasy endeckiej, obecnego Partii przełazili także i karierowicze i wro- - /aps za „Telefunkena'',
pr;.c~rowadza obecn~e energiczrue oczysz- dyrektora hurtowni państwowe.i i właścicie gowie, by później wciągnąć do Partii po- Pan tu - oświadcza z wyrzutem - sie?~me ~wycł~ s~ere~ow z obcych nal~iało- la prywatnej, po części znaleźli .się już dobnych sobie.
sobie, jak gdyby nigdy nic, a tymczasem
dzi
Udawało się to im do czasu. Czas ten już
scr, kan.ero:viczow ~ el~mentów, stromących również poza ramami naszej organizacji
partyjnej. To mówi wiele - na fali entu- minął, wszyscy oni __. jeden za drugim, o- Chaczaturi<ma z Bratislawy nadajq ...
'
od uczciwe],, wyda.ine.i pracy.
Nic nie
mruczę uprzejmie. Ta-ak? Krytyka i samokrytyka, zauucJowana zjazmu i mailOwego napływu do naszej puszczać muszą nasze szeregi.
wiedziałem. No, ale skoro nadają, to, proszę
przez aktyw Komitetu Powiatowego i Miejskiego, obejmuje obecnie komitety i koła
Kamińska
posłuchaj.
cię bardzo fabryczne, koła przy urzędach.
Student, ma się rozumieć, słucha. Nawet be:z
Ostatnio decyzją koła samorządowców
mojej wchęty. Łapie ,ochoczo Warszawę Il.
usunięty został z Partii były starosta raNiedawno temu czytaliśmy w prasie o zaj- mulice w swoisty - nie pozbawiony aspektu Tour Eiffel, Morawskq Ostrawę, Kijów I, Mo·
Michał Nowacki. Niedłu
domszczański go po tym podobny los spotkał dyrektora ściach, jakie miały miejsce w KAMINSKU politycznego spo.sób - naświetlał wypadki w skwę, Kopenhagę, Daven.lry, Genewę, MedioPaństwowej Centrali Handlowej I GORZKOWICACH W POWJEC/5 PIOTR- Kamińsku i Gorzkowicach~
oddziału
lan, ba, New-York i Tokio.
w Piotrkowie i jednoczesnego właściciela
- Sprawiłbyś sobie - mówię nieraz do en·
obecpr;i;ekonać
usiłował
Poroszewski
Ks.
hurtowni w ·Radomsku szwagra Michała No KO WSKIM. · Podjudz<1.ny przez spekulantów i
nie hamowany przez kler llum napadł na stu- nych w kościele, że fakt po/Jicici ,,niedowiar· luzjw;ty eteru - radioodbiornik. Taki jaki&
Wacława Rozpędka.
wackiego niedrogi, na raty„.
B~1Iy towarzysz. a może w niedługim już denlów Uniwersytetu Łódzkiego; studenci zo- ków-studenlów" jest dow?dem rosnącej reli·
nawet
przerywa student Miałem czasie i były dyrektor PCH - Wacław Roz stali poturb-0wani, niektórzy tak silnie, że jesz gifności w n<1rodzie, jest niejako znakiem, by
„laki
nie
n<1wet
Wcale
pory.
lej
do
go
mam
Dędek ~ jest osobistością znp..ną na terenie cze dotychczas nie opuścili szpital<!.
wszyscy wierzqcy masowo slcupili się w okoRadomska jeszcze przed wojną, gdy prajakiś", tylko trzył<lmpowe ,,Capello". Gra, Jak
W umyśle każdeg-0 szczerego Pokrk.<1 wypad ł-0 zagrożonych świqtyń" ... itp. itd.
cował b. aktywnie w prasie sanacyjnej i
Nie zamierzamy wdawać się w dysputę z ta lala, ale cóż - słuchać nie mogę.
endeckiej ze szkodą. dla klasy robotniczej. ki w Kamińsku i Gorzkowicach odbiły się
- Magiel elektryczny? _:_ pytam domyślnie.
ze wsi Gomulice, jedjak Wacław SZCZEGÓLNIE BOLESNIE i przyprawiły o ru· zapalonym kaznodzieją
Dziś jeszcze jest zagadką.,
Taryfa.
Nie - odpowiada radiola. ·pro·
metoda
niewybredna
nas
za.stanawia
nak
wstydu.
mieniec
Rozpędek mógł pogodzić dwie funkcie - Jakże to - taryfa? - pytam ze id.:ziwie·
kierownika państwowej placówki hurtowej
Fakty w Kamińsku 1 Gorzkowicach komen- pagandow<1, jakq zastosował ks. Poroszewski w
Znaczy się - opłata radfofonicznar
sprzedaży i właściciela hurtowni nrywat- tować można i tłumaczyć tylko w jeden spo- stosunku do swych parafian. Odpowiedź na sio niem. nej. Faktem jest jednak, że godził, że w sób - ciemnotą i wyJ<arzystaniem tej ciemno- wa proboszcza dali sami chlapi, obecni na katyję
kiwa głową student. Właśnie jego hurtowni nie brakło tych artykułów
Ksiądz Poroszewski zapomniał widocz- z żoną ze stypendium, za cztery tysiące miezaniu.
przywł<J.snych
do
czynniki
reakcyjne
przez
ty
PCH.
jakie byłv w hurtowni
sprzedaży,
nie, że Kamińsk Jeży o miedzę z powiatem ra- sięcznie, jakże mogę opłacać z tego - 400 zło
,,Pionier" powią.zania iniciP.tvwv prywatnej ziemnych i awanturniczych celów.
domszcwńskim i 7e wcześniej. niż ksiądz, po- tycM
własne.i z sektorem państwowym, przvsło
Niestety, sq ludzie, wydałoby się światli stawiał w swym sklepie którzy naświetlają rozmy§lnfe wypadki, ;akie w!adomlenl wstali o wypadkach w Kamińsku
v;i.ową. świeczke
- Chyba 125? - sprostowałem.
hurtowvm. a skromnv ogarek w piotrkow- Nie - zaprzeczył ze smutkiem student wydarzyły się w Kamińsku i Gorzkowicach. w i Gorzkowicach chłopi ze wsi Gomulice J okoskim Oddziale PCH. Są dowodv, że nrywat125 to dla pracowników samorzqdowych J pailwiosek.
licznych
wypadków
z
i
prawdą
z
niezgodny
sposób
na hurtownia „towarzvsza" Rozpędka rozW rezultacie chłopi po kazaniu zapy lywali: stwowych, dla woiskowych, dla emerytów J
winęła się wspaniale, gdy PCH w Piotrko- tych usiłują wyciągnąć jak... najradośniejsze
wie często gęsto nie minła na swvch skła i budujące wnioski. Do takich należy między „Gdzie tu jest dowód rosnqcej religijności, że dla duchownych wyznań uznanych przez pań
dach najpotrzebniejszych artykułów.
innymi i ksiądz proboszcz ze wsi Gomulice w pobito studentów?"„. „Kto zagraża świąty stwo„. Aha: jeszcze dla wszystkich pozosta;qCi, którzy wprowadzili do naszej Partii powiecie radomszczańskim. Publicznie, z miej- niom?" Swojq jednak drogą, nie dobrze jest, cych w stosunku najmu pracy. A dla pozostasca, które w żaden sposób n.ie powinno być jeśli księża wykorzystujq swe Ś"Viątynie do o- jących w stosunku nauki, dla stypendystów., a
nie mamin synków - nie ma ulgi. Tak pogłupi<J.ni<I Judzi i siania nienawiści oraz ducha wyk-01zystywane, jako mównica polityczTKL stanowi/ / eszcze w 1946 b. minister Poczt f Te·
bo z. ambony - ksiqdz PorCnJzewski ze wsi Go nietolerancji.
musiałem wobec
Jegrafów Putek. No, cóż na korzystanie
zezwolenia
z
zrezygnować
lego
Czytelnl•ów
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, przeby- lnterpelocle
...
radia
z
• wając w tym roku w różnych stronach kraju.
Hm, hm, czy w tzw. dobie wielkiej akcji rawolny czas zużywali nie lylko na dobrze 1·
diofonizacyjnej nie dałoby ,,się coś zrobić dla
służony wypoczynek, ale również pracą swą
ra~ioama_torów-studentów? Zwłaszcza dla tych
pomagali przy odbudowie zniszczonych miast
W dniu wczorajszym administracja domu od tych opłat. Doszłci więc d-0 teg-0, że ro- na1p1Jn1e 1szych _ stypendystów. Dlaczego nii wsi.
przy ul. Narubwicza 2 bez porozumienia botnicy mają swoim k--sztem naprawiać by majq być oni „gorsi" od duchownych wszyJednym z tego rlowodów. najwymown:.ej z lok<itoram1 wyłącz.yła dopływ wody.
stkich wyznań uznanych przez państwo? Ministudnię dla właścicieli sk.lepów.
postawie . tuś·viadcząc,·m o obywatelskiej
Zapytujemy, czy takie załatwienie sprawy ster Putek przestał już przecie od dawna , straAdministracja samow-.Jnie i według włas' Pntów U.Ł. je~t list, jaki otrzymał Rektor nego widzimisię wyznaczyła dla loka' Jrów jest słuSz:nE' i prosimy jednocześnie odpo- szy~". w „pocztach i telegrafach". Niech przeU Ł. nrofesor d?któr Kotarbiński od burmi- pracujących po kilka tysięcy złotych opłaty wiednie czynniki o interwenc1ę. Między in- to 1 1ego taryfa nie „odstrasza" dziś młodzie·
strza Zakopanego.
za remont studni, t'dk że nikt nie jest w sta nymi sprawą tą powinna zainteresować się ży studiującej na wyższych uczelniach od
„czynnego" korzystania z radia.
nie zapłacić takiej sumy. Natorruast inicjaty Komisja Sanitarna.
List ten zam;eszczamy poniżej:
E. Tam
Lokatorzy domu przy ul. Narutowicza %
wa prywatna zhstała całk?wicie zwolniona

z Partii

Dyr.

i Gorzkowic

Echa

Swoisty komentator w sutannie

Chlubna karta
·studentów

no.szuch

Bez wody

„Zarząd Miejski w Za.kopanem stwier- 11-1111-1111-1111~11-1111-1111-111-11-1111-1111-1111-1111-111-1111-1111-1~1111-101-1111-1111-1111-111dza, że grupa. studentów U. Ł. złożona z
30 osób przepracowała dobrowolnie 7 l.440
godzin robocz:vch w c7asie od dnia. 10
sierpnia do 18 sierpnia br przy przebudowie ulic w Zakopanem. Ża.rząd Miejski
Na marginesie zdobycia przez PZPB w Pabianicach I-go miejsca we współzawodnictwie
Rektorowi
wyraża jego !Ua.gnificencji
międzyfabrycznym
Lódzkiego Uniwersytetu pod:lliękowa.nie
Do pracowników, którzy walnie przyczynili Zofii Gnatkowskiej, Marii Mund i Stanisławie
Zwycięzcą współzawodnictwa międzyfabry.cz
za czynny ud~ał w nracy jego stu.de'1·
tów, złożony dobrcwolnie na rzecz odb~- neg-0 w przemyśle bawelmany.m w trzecim się do zwyc:ęstwa Pabianic należą przede Gra/us.
dowy naszego miasta, stwierdzając ofi:ir- kwartale rb. okazały 6ię PZPB w Pabianicach. wszystJc.im przodownicy pracy, zwycięzcy dzie . W U:a1:"i, oddz. 1, o'trzymali nagrody: HipoZakłady te, dZ>ięki wysokiemu przekrocze: w.i.ątego_. dziesiątego i Jedenastego etapu w&pól lit Błaze1ewsk1, Józef Pawlik, Wiktoria Woź
ną i przykładną PO!'!iawę wszystkich stu
niak, Stanisława Bujnowicz, Helena Pawłow
niu olanu produkcyjnego i stosunkowo dobre1 zawodmctwa pracy.
dentćw i studentek".
Publikujemy dziś dla pnykładu nazwifilca ska, oraz Henryk Grn/a.
jako~ci, zdobyły tytuł najlepszej fabryki. a nie
Rektor, pr-0f., dr Kotarbiński przesłał treść zależnie od tego otrzymały nagrodę pienię~ą p:acowników, nagrodzonych w dziesiątym eta·
W tkalni, oddz. skomasowany, nagrodzono
Władysława Matuszkiewicza, Reginę Beim, Jólistu Zarządowi Bratniej Po· w wysokości półtora miliona złotych, ktore pie.
powyższego
W Tkalni Centr.alnej przy=ano więc nagro- zefę Czekalskq, Janinę Nowicką, Marię Maru·
mocy U.Ł. wyrażając imieniem Senatu A:~a· rozdzielone zostaną wśród najbardziej zasłudemickiego zadowolenie ze społecznej posta- żonych robotni·ków lub teri;, w zaleino·ści od u- dy St<U1isławowi Kotowi, Bronisławowi Bań· szewską, Mariana Adamiaka, Jana Nowaka,
Zofii Mieczysława Sałagackiego i Anielę Rosik.
wy grupy studentów, która spędziła wcz:isy znania Rady Zakładowej, przeznaczone zostaną kowskiemu, Janowi Mańkowskiemu,
Błoch, Pelagii Oleśko, Jadwidze Tamborskiej,
na cele socjalne.
w Zakopenem.
W snowalni przyzna.no nagrody Honciracie

Przodownicy pracy utorowali

drogę

do

zwycięstwa

I
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Furgalskiej, Antoniemu Nowackiemu i Teodo-

Tadeu-sz Kościuszko - bojownik o wy- zji Skorskiej, w krochmalami Stefanowi Kło
„Za wolność waszą i naszą"
zwolenie społeczne i niepodległość narodową, sińskiemu, z przewlekaczy odznaczono Mieczyjest nam bliższy i bardziej zrozumiały, niż kie· sława Paprockiego i Jana Kociszewskiego.
ay1rnlwiek.
Wśród podmajstrzych iasłużyli na nagrody:
Patriotyzm łączy s.i ę bowie-m ściśle i niero- Edmund Gęba/ski, Kazimierz Leżański / Józef
zerwalnie z walkq o wolność całego świata, z Piech.
Tadeusz Kościuszko - naczelnik w chłopskiej sukm<J.nie, wielki patriol<1. i żołnierz wol
W Przędzalni Centralnej nagrody otrzymały:
walką o ogólnoludzki pootęp i ogólnoludzkiie
naści, na/-"ŻY do tych postaci w nasze; historii, które sq w narodzie zawsze żywe. Nie
Stanisława Wielebiń.~ka, Agnieszka Banat i Jre
był to prtecież przypadek, że jego za patrona obrali sobie polscy żalni rze, rozpo~z">:
idee. I właśnie dlatego Tadeusz Kościuszko na Szkudlarek (prządki obrączkowe), Janina
najqcy u boku Armii Radzieckiej marsz ·do zwycięstwa. nie był to przypadek, że imię
był wcieleniem patriotyzmu polskiego, że był Jańczyk, Józefa Kot i Leokadia Partyka (wrze·Tadeusza Kościuszki jako symbol znów wplotlo się w historię, odrodzonej, od nowa bubojownikiem o wolność w ogóle, że był przed cio.na cienkie). Maria Augustyniak, Aniela Rochłopmasy
sobq
.za
porwał
pierwszy
dowanej Polski. Tadeusz Kościuszko nie tylko
stawicie/em szeroko pojętego ogólnoludzkiego pęga i Kazimiera Czarnecka (wrzeciona śred
skie; nie tylko dał świadectwa temu, że naród to potężne masy ludowe, ale otworzył w
postępu.
nie), Honorata Gaweł, Helena Przepiórka J We
historii Polski nową erę, nową kartę.
ronika Okrajek (wrzeciona grube). oraz w nii przewijalni Izabela Owczarek, Janina.
ciarn:i
jednosię
rodzi
ciemiężcom,
przeciwko
puje
y~howany na ideałach ośW:ecenia stanął
Spionek, Janina Szymczyk, Zofia Marianoww pierwszym szeregu szermierzy postępu, cześnie niepodległość Polski. Swą wiarę mocska Mari<J. Zasępa i Maria Wisławska.
szerokie horyzonty, ną i niezachwianą a.kcento'Wał i popierał czyukazał masom ludowym
W przędzalni, oddz. l, nagro.dzono prządki
murze feudalnych nami. Gdy zamknęły się przed nim graruce kra
zrobił wyłom w grubym
Łucję
Kaczorowską,
Weronikę
obrączkowe:
przywilejów magnaterii, którymi obwarowała ju, gdy nie mói:ił powrócić do Ojczyzny, z rów
Głonik_ i Władysławę Karsz; następnie Józef$
nym entuzjazmem I poświęceniem, z równą
się ona, w rozdartym wśród zaborców kraju.
Dorab1ałę, Antoninę Pluskowskq i Józefę KroZadanie, które wyr06ło przed Tadeuszem wytrwałością, jak pod Racławicami, walczył o
pacz (wrzeciona cienkie), Sabinę Pawłowską,
na polach Karoliny i
Kościuszko było ogromne, przerastało siły je- wolność i wyzwolenie
Helenę Romanowską i Zofię Bloch (wrzeciona
wolność
że
dop1owadzić do Wirginii. Zdawał sobie sprawę,
dnos•.~ i choć nie mógł go
średnie). cewiark·i: Zofię Sztark i Kornelię Kokońca, tchnął w historię tamtej epoki nowy po i wyzwolenie społeczne nie dają się zamknqć
Iosińskq oraz Józefa Ciep/owskiego. Spośród
wiew, rzucił ziarno. które po latach zaczęło granicami krajów.
podmajstrzych otrzymali nagrody: Wojciech
Gdy pod błękitnym szwajcarsk·im niebem w
·
kiełkować.
Gaweł. Józef Korduński / Władysław Stasiak.
·;adeusz Kościuszko był żołnierzem, który Solurze 1'5 paździemika 1817 roku zamknął na
W wykońcialni odznaczyli się: Tadeusz Wło
walczył o wolność swego kraju, o jego nie· zawsze oczy Kośdus1.1ko, żegnano wszędzie z
darczyk, Józef Antoszczyk, Józef Górczak, Jópodległość, ale Tadeusz Kościuszko był rów- żalem wi~lkiego Polaka. Płakały po nim dzie·
zefa Tysiak, Stanisław Wójciński, Stanisław
nież synem wieku oświecenia, ucz.niem rewo- ci murzyńskie, smucili się towa,rzysze broni z
Kołacz, Ignacy Ropęga i Cecylia Kunka.
lucji francuskiej, glosicielem nowych prądów, Ameryki. Republil\a Francuska uczciła śmierć
W tkalni w Moszczenicy na nagrody zasłu
które nurtowały cały świat, wrzały w Ame- swego honorowego obywatela, wyróroionego
żyli: Franciszek Kotula, Stefan Gajda, Maria
ryce wojną o wolność Stanów. Tadeusz Ko· przez Wielki Konwent.
Jaszczyk, Władysława Olszewska I Zofia KoW P-olsce. gdz;ie ż'arzyły się qdeały w<>lności,
ściuszko był 6zczerym patriotą, wiedział i roKazisińska; w przędzalni w Moszczenicy narodu polskiego wzniecone przez wodza w sukmanie, wieść o
zum i ał . że niepodległość
mierz Dziadczyk, Maria Kowalczyk, Zofia Niewiąże się ściśle z wyzwoleniem społecznym. jego odejściu głęboko przygnębiła naród. O·
dzielska, Zofia Knapik, Józefa Bykowska. Maże przyszła historia i wolność Polski jest nie pła.kiwano jego śmierć i przysięgano strzec je·
ri<J. Jańczyk, Zofia Deka, Zofia Kawnik, Marla
tylko powiązan : a z obozem postępu, ale i u- go ideałów, które !lJl.osły zapowiedź nowej eKovka i Rozalia Kaźmierczak.
zależniona od tego, kiedy na świecie zwycię ry, ery postępu t wolności, równości i braterZdobycie pierwszego miejsca przez PZPB w
stwa wszystkich. [dealy Kościuszki , ideały pa
żą ideały po6tępu i demokracji.
Pabianicach jest zasługą całej niemal iałogi,
Twórca Manifestu Połanieckiego zdawal 60· trioty i żołnierz.a wolności przetrwały, nie wyale .n a 6ZCZególne wyróżnienie zasługuj\ Yrf•
bie jasno sprawę z tego, że wszędzie tam, gasły w latach ciężkiej niewoli, ni.a spopie·
_mienie-ni pr.zodownricy pracy.
gdzie trwa walka z ucisk.iem, gdz.ie lud WYSte- łałv w chaas.ia wo.i.ennvcli z.awierucll.
Dziś

w rocznicę

śmierci · Ta de usza Kościuszki
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Państwo

socjalizmu

przykładem tężyzny

i organizacji

Gigantyczny rozmach rozbudowy ZSR
Po wyrównaniu wojennych szkód - dalszy

wspaniały

Najazd hitlerowski zadał Rosji Radzieckiej olbrzymie straty, ocenione ogółem na
67fł MILIARDÓW RUBLI. Faszyści niemieccy zniszczyli całkowicie Juo częściowo 1.710
mlast i ponad 70.000 wsi, spalili i zrujnowali przeszło 6 milionów budynków, pozbawili
dachu nad glowq 25 milionów Judzi. Nle m12 gałęzi gospodarki radzieckie} na tere• nach podległych okupacji, która by nie ucierpiała dotkliwie od skutków najazdu.

rozwój gospodarki

I

Tereny roJnieze (Ukraina, Don, Kubań) dają
krajowi olbrzymie zasoby zboża oraz rozma:tych produktów wiejskich. Wzrostowi powierz
chni uprawnej towarzyną prace i z.abiegi agro '
techniczne, mające na celu zwiększenie wydaj 1
ności zili!m.i ii podwyżnenie urodzajów.
I
POO:tw.igni~ie go:spoda·rki d !kultUTy narodo-, U kw. r. 1948 (w porówn. z II kw. r. ub.) Rozwój gospodarki radzieckiej na obszarach ,
wej 'Z o~romu _tych z.nis~ń j~e w czas~e 141.
miszcronych przez wojnę, prowadzi do ~toptrw~ł<!CeJ dalej na Za?1odz1e WOJ•ny, 6tało ~;ę
Dla szybkiej odbudowy obsz.arów 'Zll.iszczo· niowej, lea s_tałej ~op~awy materia~ego I kul 1
możliwe dzięki tym silom i czynnikom, !ktore nych i dalszego rozwoju g~poda-rki radziec· i turalneg<> po21<>mu zyc1a ma~ pracuJąi:ych. W
tkwią w ustroju 60cjalistycz.nym. Państwo ra· kiej wielkie 7,naczen:e ma szybka restytucja ciągu drug:;ego i polowy trzeciego roku „p1ę
dzieckie umiało - nawet w warunkach wo· przemysłu metalurgicznego 1 opalowego na po- dolatki". <>~~mdowano lub wyb:Udow~o ~rze
jennych - zmobiliZQwać. wszy~tkie ~by i łudniu kraju. Trzeba podkreślić, że na tych szło 6,3 m1l1onów m kw. pow1erzchn1 m1esz·
rez~y gospodarrcze, by Ja~ naJszybc1eJ pny- terenach nie Qla już dzisiaj tak.iego zakładu kalnej w miastach, zaś na wsiach -433.000 do1tcip1c d<> odbu_dowy terenow oswobodzonyc~ metalurgicznego, lctóryby nie :zaopatrywał kraju mów.
yv latach 19-43 i 1944 na odb~dowę ~ospodark.1, w metal. Szybka odbudowa wielkich elektrow*
1 !kultury obszaró:W: przez na Jazd zmszczonych I ni wodnych, z Dnieprostro jem na czele,
jest
Restytucja
gospodarki
na terenach znisu:zo·
wydano ok. 17 m1l1ardó:w rublf.
I wynLkiem bohaterskiej pracy tysięcy lud.z.i raTak więc - zanim wojna dobiegła do końca l <lzieckich. Te po·tt:żne źródła ene-rgii elektrycz nych owa.cz.a nie tylko postawJen.ie jej na po·
- odbudowano mosk.iews.kie Zagłębie Węgle- nej stwar?ają podstawę dla dalszego rozwoju ziom.ie przedwojennym. Na podstawie osiąg
nięć nauki j techniki,
gospodMka rradviecka
we oraz Liczne zakłady i urządzenia jprzemy- wszyistkich dziedzin gospodarki ZSRR.
1 ragment dzisiejszego Leningradu
odbudowuje się na wyższych zasadach tech· iłowe Zagłębia Donieckiego. W toku wojny
Dziesiqtki
i setki zakładów budowy ma.szyn n.icznych, powstają też nowe gałę-Lie przemy·
odbudowano i doprowadzono do stanu produk·
cyjnego 85 tys. kołchozów, d<> czego w wy- pracują już pelną parą, pr~sparzając krajowi słowe (np. na Ukrai,nje - budowa samocho- jazd zniszczeń. Ale naród radziecki zwycięsko
eoJcim etopniu przyczyniło się ponowne uru- różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicz· -dów, na Biało.rusi - budowa traktorów-itd.). pokonywa te trudności i osiąga wielkie sukceOdbudowa przemysłu budowlanego,
Robotnicy b. terenów okupowanych, wespół sy w urzeczywistnianiu zadań, wytycznych
chomienie 3.000 stacyj maszynowo • traktoro· nych.
zwłaszcza cementowego,
ma bardzo istotne z pracują7ymi masan;ii c'.11ego. ZSRR ~'.1-1czą ? przez generalissimusa Stal.ina. Realizując wych.
W zrujn<>wanych przez hitlemwców ml.a· znaczenie dla realizacji planów rekonstrukcji prz~dtermin<>wą -reaLi:z.aC)ę „p1ęc1olatk1 stał!· nawet ponad nakreślone normy - cele powogmil.chów publicz.nvch i mlesz.k:alnych. nowskiej, co ma za skutek przyś.pieszenie od- jen.nej „pięc:oJatki". naród radziecki kładzie
1~h li mia.steczkach odbudowano lub wybu- miast dowano w tym czasie ok. 18 milionów m kw. W dziale produkcji artyk~lów pierwszej po- bud'lwy gospoda.rcz~j i ku1t1;1;a.lnej na tyc_h te- mocne podwaliny dalszego wzrostu pot„gi t
renach. W pracy tej, <>czywisc•e, wyrasta1ą po
"
powierzchni mieszkalnej, a na wsiach 1.260.000
domów. Odbudowano też przeszło 70.000 szkół trzeby coraz powaz.nie)Sze miejsce zaczyna zaj ważne przesz.kody i trudności. Ich źródłem jest obronn<>ści 6ocjalistycznego Państwa Radz!ec·
mować przemysł włókienniczy I spożywczy.
przede wszystkim ogrom dokonall!ych przez na kiego.
B. D.
I ole. 6.000 szpitali.

I

*

... ..

••*

Po :zak<>ńczen.iu wojny, prace wokół edbudo·
wy gospodarki i kultury narodowej na tere·
rtil.ch zniszczonych nabrały, oczywiście, szer·
•zego .rozmachu. Podstawowe zadania powojennej stalinowskiej „pięciolatki" ;polegają na
tym, by nie tylko odbud<>wać gospo<larcz.o zni·
6zc.zone obszary i podciągnąć produkcję przemysłową a [O!niczą na poziom przedwojenny,
ale .również na. tym, by ten po'l.iom w sposób
bardzo znaczny - przekroczyć. Przemysł zni•zczonych obszarów powinien do końca „pię
ciole tki" (r. 1950) o-siągnąć cyfry produk·
cyjne o 15 proc. wyższe, niż przed wojną.
Realizując swe cele odbudowy i rozwoju,
Patistwo Radzieckie liczy tylko na własne siły
I środki. Socjalisty=a go-spoda-rka radzie<-ka
pozwala :na urucho.mienie takich zasobów eko·
n.om!cznych, na jakie nie może J.iczyć żaden
kraj kapitalistycr.ny. Kraje zachodnio-europej·
skie, uwikłane w 6ieci „pomocy" marshallow&kiej, trac4 coraz wyraźniej niezaletność go1poda!aq, gtają ~ę po prostu filiami eka.no·
micznego systemu U. S. A. Nic podobnego nie
agra.b. i Żagrażać nie mo.że Rosji Radzieckiej.
. W ci4gu 2 i pół lat trwającej „pi~iolatki",
nakłady kapitałowe na cele odbudowy wynio·
iły w Z. s. R. R. ponad 43 miliardy rubli, dzię·
ki C1!emu można było uruchomić ogr<tnme 6iły
produkcyjne, zwięk!!zai'łce nieprzerwąnie gtan
pro-dukcji kraju. O tym globalnym wzre-ście
produkcji przemysłowej świadczą następujące
cyfry (w odsetkach):
Jt. 1946 (w porówn;m1u z. r. 1945) 21'.
R. 1947 (w porównaniu z r. 1946) - 133.
I kw. r. 1948 (w porówn. z I kw. r. ub.)
159.
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erykańskiej reżyserii

„złotej młodzieży" w za:hodnim
(Od specjalnego, korespondenta "Głosu")

popisy reakcyjnej

Berlinie

ZACHWIANA ,,JEDNOSć"
Również ze strony władz anglosaskich, tak
ównież zachwalana przez koła amerykań·
energicznie propagujących nazewnątrz ko,
„Tygodniem walki z ogniem". nieczność walki z niebezpieczeństwem ognia,
6kie znakomita „jedność" między mini·
Liczne transparenty, rnz.lepione w amerykań nie padł pod adresem podpalaczy pism ani je· strem Bevinem a ministrem Mar6hallem, rai~- •
skim i angielskim sektorze miasta, wzywały den wyraz nagany, lub chociażby ostrzeżenia, dzy generałami Clayem [ Robert&o.nem, do·
ludność do walki z n:ebezpieczeństwem poża choć takie ,,pożary", jak tego dowiódł rok znała poważnego wstrząsu, gdy prZ}"SZlo do
rów, zaś żołnierze ze straży amerykańskiej de- 1933 w Niemczech, mogą się okazać w skut- 6prawy demontażu trzy~tu byłych .niemieckich
monstrowali- wobec młodzieży niemieckiej no· kach daleko groźniejsze od drobnego ognia z wielkich zakładów zbrojeniowych, położonych
WOC'lesne i skuteczne środki tłumienia ognia. kuchennego piecyka.
głównie w strefie brytyjskiej i francuskiej NieMłodzież iuemiecka tłumnie stawiła c;ę na
Spalenie postępowych gazet na 6tosie było miec.
te pokazy; na _iej cezach zapłonął wielki z ła jednym z ogruw akcji propagandowej, rozpę
Za.intereosowany w utrzymaniu i w <>dbudotwopalnych materiałów uło.żony stos, który na- tańej dookoła tzw. „~prawy Berlina" przez re· wie tych zakłddów amerykań&ki przemysł zbro
6tępnie zo6tał ugaszony przy pomccy gaśnic źyserię amerykańską. Obserwatorzy życia po· jen.iowy wywarł odpowiedni nacisk :na Głów
chemicznych.
litycznego w b. stolicy Niemiec wskazują, nie ną Kwaterę Amerykańską w Niemczech I pewNastępnego dnia, 5 października, reakcyjna bez racji, na fµf, że ostatnie wybryki prowo· nego dnia generał Clay nakazał wstrzymać demłodżiet niemiecka, urządziła na własną rękę kacyjne hitlerowskiego motlechu, i ten dnia 9 montaż, działaj;:ic nietylko wbrew
Ukłfldom
d na hitlerow-ski sposób wielką zabawę z września przed Reichstagiem, i ten najśwież Pcczdamskim mówiącym wyraźnie o likwidacji
ogniem: w śródmi~ściu, przed dworcem kole· szej daty na dworcu Zo<>, rozegrały się na te- niemieckiego potencjalu zbrojeniowego, ale
jowym - Berl!n Zo<> w brytyjskim sektorze renie dzielnicy brytyjskiej, co, jak 6ię zdaje, również } na przekór interesom Anglików, któmiasta, młodzież ta wyciągnęła z <>kolicznycb musiało również należeć do !'eżysarii. Cho· rzy rnac.z.ną część demontowanych urządzeń fa·
kiosków gazetowych wszystkie pisma i dZ:en- dziło mianowioie o „podział ról" między an- bryk niemieckich zamierzali prze>\rieźć na Wynik! po6tępowe i socjalistyczne, ułożyła z nich glosaskimi sektorami w walce o du-sze berliń· spy Brytyj&kie,
wielki stos i podpaliła. Płomienie ku uciesze czyli.ów i wywołanie w oczach świata, a prze·
Zo.hamowan:~ :przez gen. Claya demonteiu
hitlerowskiej !:Jawiedzi buchnęły wysoko, przy- de wszystkim Pałacu ChaHot w Pary-żu, wra- ode:rwał<> iiię g:ośnym echem w kolach brytyjpominaj<tc żyw<> obraz, który pohańbił nie· żenia, że w sprawie Berlina J~tniej~ najrupeł skich, tak glosnym, że w Berlinie zaczęto mó·
miecką kulturę: dzień 10 maja 1933, k.iedy to niejsz.a jedność między waszyngtońskim De- wić o tym, że gen. Clay przekroczył swoje
przed gmachem Opery Pań6twowej w Berlinie partamentem Stanu, a Wielką Brytanią.
kompetencje. Zapytany w tej 11prawie na konmotło~h w brunatnych mundurach SA puścił z
ferencji prasowej przez dziennikarzy angieldymem na stosie dzieła, st;ui<>wiące dorobek
PROPAGANDA UDEłlZA W PRÓŻNIĘ
skich, gubernator amerykański odpowiedział,
wolnej literatury, nauki i myśli n:emieckiej.
Dlatego widoczrue policja w sektorze bry- że o losie niemieckich fabryk zbrojeniowych,
Ale - dzień 10 maja 1933 znajdował s.ię u tyjskim zachowała zupełną bezczynność w cza- również i tych, które znajdują się w stref.e anprogu 12-letnie!JO okresu przemocy, barbarzyń sie hitlerowskich demo.nstracji, zaś działają gieJ.skiej .zadecyduje Kom;sja ERP - Planu Postwa i dyktitury, wówczas, gdy dzień 5 paź ce pod dyktando brytyjskiej sh!żby informa- mocy Europie, rozpatrują<: to zagadnienie %
dziernika 1948 oddzielony jest przeszło trzema cyjnej dzienniki. w rodzaju „Telegrafu" tłuma punktu widzenia amerykańskich interesów golaty okupacji od pamiętnej chwjli klęski i ka· czyły te wybryki, łącznie ze spaleniem pism, spodarczych.
pitulacji tamtego systemu.
„podnieceniem" tłumu w związku z rzekomą
• WYRAŻNE ROZDŹWIĘKI
„blokadą Berlina",
Anglicy zamilkli i l'lie podejmowali iadl'lej
NIEDWUZNACZNA ZACHĘTA
Usiłowania te jednak chybiaj~ już celu: dyskusji, ale osad pozostał i następnego dnia
DLA PODPALACZY
ostatni np. wybryk przed dworcem Zoo więk- stało s!~ wiadomym w Berlinie, że m:mo
ymbardziej musi wydać się dziwne, że szość berlińczyków przyjęła oboj~t.r.ym wzru- wspólnego wyjazdu generałów Claya i łlo
sprawców hitlerowskiego wybryku w sze::11em ramio.n f nadal żądała od ga.zeciarzy dertsona do Zagłębia Ruhry, nie ma między
Berlinie nie spotkały iadne surowe sankcje pism. wydawanych w 6ektorze radzieckim, nimi zgody w sprawie demontażu niemieckich
karne, przeciwnie, postępek ich został niemal przez co sprzedaż ich w zachodnim Berlinie, fabryk.
z entuzjazmem przyjęty przez prasę zachodnie- mimo „bojkotu" prowadzonego przy użyciu
A czy istnieje zgoda w 5praw!e l'lerlir.a? I
Odbudowany Leningrad w całej swej krasie. qo Berlina.
środków policyjnych. znacznie wzrosła.
na ten temat dałoby 6ię wiele powiedz:eć. Nie
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ulega najmniejszej wątpliwości, że Anglicy
chętnie uwolninby już RAF Królewskie Lot
nictwo Imperium od obowiązku wożenia trn·
szeł<: z proszkiem mlecznym i woreczków z wę
glP.m do „zablokowanego" l'lerlina gdyby nie
względy propagandowe i chęć utrzymania je·
ksiqżka
pożyteczna
szcze przez pewien czas .,mostu powietrznego"
Słucha.my muzyki przez radio, chodzimy na stach, powiitają nowe sz.koły muzyczne, mło- wszystkich" znajdziemy wyjaśnienie podsta- stworzonego przez Amerykan.
·
koncerty, sami lubimy śpiewać - ale gdyby dzież szkolna słucha specjalnie dla niej zorga· wowych zagadnień muzyki. Pierwszy rozdział
BŁĘDY AMERYKAŃSKIEJ REŻYSElUI
nas ktoś za.pytał, jak zapii;ać słyszaną melodię, nizowanych kol'lcertów muzycznych.
zawiera przystępne wyjaśnienie zagadnień,
związanych z dźwiękiem, jego cechami, orga·
Amerykańska reżyseria w swej polityte na
za.pewne nie potrafilibyśmy tego uczynić.
Na to jednak, by muzyka stała się sztuką nizacją, 6 posoby zapisywania, zaznajomienie
terenie Niemiec, popełnia błąd za b!ę·
Znaki muzyczne na pięciołinid - są dla więk·
6Zości, jak punkty magiczne, które tylk<> mu- powszechnie potrzebną i kształcącą, koniecmy ze zjawiskiem centrum tonalnego. które ula· dem zniechęcając do siebie i 6WVch, -zdawało
je6t udz;iał całego s.połeczeń61wa w jej popu· twia zrozumienie pewnych zjawisk w muzyce by się, najb!izszych przyjaciół. N!c dziw'lego,
zyk potrafi ożywić.
Jeżeli ktoś zapyta nas o przeczytaną książ· Jaryzacji. Przyjdzie tu z pomocą książka. Tak, współczesnej. Mamy tu jeszcze studmm 0 mu- że nawet w amerykańskim piśmie „USA and
Wo.r/d Report", znaleźliśmy na temat tej wlakę, czy wiersz, potrafimy wytłumaczyć, dla- książka o muzyce, która nauczy jej rozumie- zyce d j~zyku.
śnie „reżyserii następujące uwagi: „W Niem·
czego podoba nam się lub nie. Prawie nigdy nia w przystępnym wykładzie. Znajdziemy go
w pracy długoletniego pedagoga, działacza na
Drugi dział książki omawia ogólne zasady czech nie potrafiliśmy przez cały czas okupa·
nie umiemy tego uczynić, gdy każą nam pote.renie upowszechnienia muzyki, Witolda Ru- budowy utworu muzycznego, jego realizację cji stworzyć coś, co byłoby bodai podobne do
wiedzieć, czemu uważamy za piękny polonez
di..ińskiego.
homofoniczną, podkład polifoniczny oraz sze· demokracji. Ułożyliśmy wprawdzie proiekty
a.s-dur Chopina.
Książka Rudzińskiego „Muzyka dla wszyst· reg zagadnień. zw;ązanych z treścią i formam: konstytucji, rzekomo na zasadach demokra·
btn.ieje odrębna galęż nauki, zwana muzy· . h" . .
. .
t
„
muzyki w historii kultury. Ostatni dział k.s1ąż- tycznych ale proi·ekty te ni·e q prz
·
d
k ·~
Jet;t tym w 1asnie „e 1.emen arzem ' n~ ki uczy o 5zacie dźwiękowej utworu, omawia
'
s
epoJ 0 ne ukologią, która bada zjawiska muzyki <>d prze·
k~ory
czekał
słucha<;z
muzyk.1,
oc~r~wa~y
1e1.
poszczególne
instrumenty
muzyczne
ich
zastochem
demokracji.
Nasz budżet na cele wychajawu elementarnego - jak.im jest dżwięk., do
p1ęknem, bezradny Jednak wobec JeJ taiemn.;.
•
wawcze wyniósł w strefie amerykańskie; za·
skomplikowanej kompozycji muzycznej. W ce· czej mowy.
sowa,nie i użycie -zespołowe. W zakończeniu ledwie 1 proc. ogólnych wydatków I dlate.qo,
lu uzys.kania podstawowej wiedzy muzycznej
omawia autor sprawę qrganiz.acji życia mu- zamiast drukować nowe dobre ksiqżki szkolne,
nie są konieczne studia w szkole ~uzycznej
uy mamy wydawać Chopinów i Szymanow· zycznego i słuchania muzyki.
d~f~my nauczycielstw~ . i mlodzie~y niemiec:
lub !konserwatorium. Są książki z zakresu te- &kich, czy domorosłych zmarnowanych
muzy·
. „
.
k1e1 dawne podręczn1k1 szkoły h1tlerowskieJ.
orii muzyki, !które "Zastąpią wykład. Wielość ków pyta Rudziński. Zwraca uwagę na
„Muzyka dla wszystkich to kurs w:edzy Chcemy narzucić Niemcom odrębny rząd za·
zagadndeń muzyki, brak zainteresowania 6h!· fakt, że jesteśmy kraj.em. posiadającym jeden muzycznej. zbiór wskazówek doświadczonego chodni, wówczas,
gdy oni naprawdę pragną
chac.zem laikiem 6prawiała, że trudno było do z najbardziej interesujących folkl<>rów muzycz- pedagoga, ciekawych wypowiedzi artysty, to ziednoczenia
wzdragają się przed wszelkim
tychczas znaleźć ks.iążkę, która w sposób la· nych w Europie. Należy dodać, że jesteśmy k . 'k któ
d . kl
d
.
d , . separatyzmem „.
twy uprzystępnilaby wiedzę muzyczną zwy- J'ednocześnie J'ednym ' z na1·bardzie1· zaniedba· s1az
ra aJe
ucz o wie 1u zaga n.en
H'tl
· a,
1 erowsk.1e po d ręczni'k'1 w :ręk·ac. h niemieckłemu melomanowi.
nych społeczeństw pod względem z.a.intereso· muzycznych.
kiej młodzieży szkolnej w trzy i pól roku po
W dziedzinie upowszechnienia sztuki 6pra· wań muzycznych.
M. Buczkówna
kaoitulacji hitlerowskich Niemiec.
wa muzyki nie pozostaje na ostatnim planie.
Prócz korzyfttania z koncertów, słuchania
Czy W·iecie już teraz, kto i przy czyim -po·
z niemałym trudem udało się stworzyć zespo· muzyki przez radio - kon:eczne je~t samo· *) Witold RudzJński - .,Muzvka dla wszyst· oarciu urządza „szo.?ki ogniowe w z.athodnim
tv orkiestr Filharmoni·i w ooszczeoólnvch mia- kształcenie słuchaczy. W książce „Muzyka dla kich" - W-wa r. 1948.
BerliniP?
~eopold Marschak
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Zakłady

świecą przykładem

M 3
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Brak

Jedaq z niewielu .fabryk apar.atów elektrycznych w Polsce ~ą zakłady, znane nod
nazwą M. 3 (dawniej Elektrobudowa), mie~z
Wykonuje się tu transczące się w Łodzi.
formatory, silniki elektryczne, radiatory i
spawarki łukowe.
Fab.ryka rozwinęła się z: niewielkiego w:ir
sztatu elektrotechnicznego, założonego p'Jd
koniec 1917 roku. Warsztat ten zaczął się
szybko rozwijać. W 1922 r<:>ku został już
f)rzekształ.cony l!'\lćl fabrykę. Kapitaliści, bogacąc się na pracy robotnika, szybko docho
dzili P'Jdówczas do fortun.
Wazajutrz po opuszczeniu fabryki przez
Memców, 19 stycznia 1945 r. 1:osta1~ ona
przejęta. przez robotników, wraeajlłcych 1e
pracy. Brak było wielu maszyn, wywiezbnych przez okupanta.
Od uruch'Jmienia fabryki tj. od lutego
1!'145 roku, produkcja wykazuje ndeuf ~ a.nny
wzrost. Fabryka może się pochwalić rzeczy
wiście pięknymi wynikami pracy. Już w
grudniu 1945 r. osiągnięto ok. 50 proce:J.t
maksymalnej produkcji przedw'Jjennej. W
lipcu 1946 r. przekroczono średnią prodJ.ltcj ę miesięczną z 1938 r., zaś w grudniu tegof roku została ona p'.Xiwojona.
W pierwszym półroczu br. osiągnięto j•lŻ
340 procent produkcji przedw'Jjennej.
bezustannie wzrasta ..
Wydajność pracy
Wartość robotniko-godziny w produkcji z r.
1945 wzrosła w dwójnasób.
Vvspółzaw?dnictwo pracy datuje się od lu
tego br. Przodują w nim tow. tow. Wyłam
normę w
swą
wykonujący
Władysław 200,5 proc., Mo-tyck.i n. (148,5 proc normv),
132 pr')c. normy, MiKawczyński Jetzy chalski Wł. - 131 proc!., PrJ;ł•byllński J . ....:..
131 proc., Kotaszewski St. - 130,5 riroeent
i wielu innych.
dyr. nacz. inż. MatuDzięki uprzejmości
siaka, m i ałem możność zwiedzenia tej fabry
ki. Na każdym kroku widać tu doskonał~
„rganizację i rozwijającą się racjonalizację
pracy.
W małej montowni transformatorów produkcja Z'JStała zorganizowana systemem taś
mowym, dzięki wózkom p'Jmysłu towarzys":!a
Wilczka.
Bardzo skomplikowaną stację kontrolną
wybudowau'.l wl::.snymi siłami, wg projektu
>Jpracowanego przez lkierownictwb technicz
ne fabryki. Stacja prób, gdzie sprawdza :<i~
rotowe transformatory, dysponuje napię
ciem do 300 t)\Sięey volt9w. Wszystkie mt·
szyny w nawijalni, a prawie wszystkie w
izolarni s" własnej konstrukeji i p!'oduk;'!jł.
Na dostarczenie tych maszyn z zarraniey
musiano by czekać zbyt długo, ponieważ
odczuwa się
r6wnież n• rynku świ atowym
ich t-.ak.
P'Jważną przeszkodę w pracy. fabry~ s1a
nowi brak odpowiednich p"'.lm1eszczen. W
trakcie budowy znajduje się budynek o \rn
batune ok-oło 10.000 metrów sześciennych,
który częściow„ ten brak złagodzi. Z tych
samych powodów fabryk.a nie ma n'ł nzie

i z powrotem
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Sekret zawodowy

Organizacja wytwórczości i racjonalizacja pracy na wysokim poziomie
pomieszczeń główną bolączką

tę

'

W związku z ostatnimi licznymi pre«esam.i sądowym! przeciw niesumiennym
i karygodnie niedbałym lekarzom - prasa nasza wydrukowaJa wywiiad-rozmowę s
prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, dyr.
dr Rutki'ewiczem.
Z wywiadu tego dowiedzieliśmy się m.
innymi, że w roku 1946 w Łodzi ns 1001
Lekarskiej
Izby
członków Okręgowej
było 7 spraw dyscyplinarnych, z tego w 6
wypadkach zapadły wyroki skazujące.
Niestety, nie wiadonw nam nic d~.
co t.o DOitŁADNIE ZA WYPADKI i jakle
'
właśoiwie zapadły na nich WYROIU.
przeciw komu. A ba.rdze b:rii
ltównież byśmy ciekawi się dowiedzieć. „Sekret"
bowiem zawodoWy sekretem, a. nam, Pit"
ejentom, bądź co bl\dŹ chodzi o życie.

fabryki

Co się tyczy bezpiecz~ństwa i h igieny p;a
ey to stwierdzić wypada, że fabryka na · Jgół
dba o swoich pracowników. Otrzymuj ą c·ni
na czas pracy specj aln ą odzież ochronną . Za
trudnieni w działach, szkodliwyc:i. dla zdro
wia, otrzymują dziennie p'J pół litra mleka.
wv- Na?. zaopatrzeniem prac'Jwników czuwa
Rada Zakładowa .
Fabryka M. 3 w Łodzi może służyć za
nej sali. Kotły do gobwania będą ogrzewa- przykład innym zakładom pracy w dzisiejne parą, azięki czemu kuchar~i unikną dy szym okresie odbudowy. Życzymy jej dal>ie
Les.
qo p'Jmyślnego rozwoju.
mu i zmartwień o przypalone zupy.

włunych pomieszczeń na stację opieki n.id
Brak jest
matką i dzieckiem oraz żłobka.
również takich urtądzeń, jak szatnia, łaźnia,
umywalnia i wiele innych. Snać, ani dvrekcja, ani Rada Zakładowa, ani nawet koła
partyj.Be nie przejawiły w tym kierunku
Dopiero obecnie
należyte.i inicjatywy.
kańcza się lokale dla stołówki pracowniczej.
Mieścić się ona będzie w jasnej, przestron-

I

Zagadka
Nie wchodzimy na ogół w ,.})ara.fłę„ u
szemu redaktorowi sportowemu, a.le w
tym wypadku sprawa przerasta tr<1chę k•
lumnę sportową. Chodzi mia.nowioie o to,
że przyjechali do Polski doskonali sporlow
cy Związku Radzieckiego i Łódź. pOdobne
ma ich... nie robaczyć. Nie bardzo roz•miemy tę kombinację_ Dlaczego akuNł.,
powiedzmy, Gdańsk ma być terenem wy.
stępów zawodników radzieckich, a Łódź
nie 1 Ostatecznie. o ile nasi centralni bi•·
rokraei sportowi mają w tym WŁgiędzie
jakie.5 zastrzeżenia, należałoby się zwrócił
może do gości. Cl na pewno nie będą <.d
tego, by „pokazać się" robociarzom s~Ii"7
Et.
naszego włókiennictwa.

MilicjaAei podnoszq
estetyk~ Łodzi
Milicja Obywatelska od
dawna zaskarbiła sobie
uznanie i sympatię całe
go społeczeństwa. Rocznica utworzenia MO 7-n!J

lazła też żywy oddźwięk
wśród najszerszych rzesz.
Ta data stała się tym
że odtąd
1JOmiętniejsza,

szeregowi MO przybrani
w nowe, piękne mundury, swym dziarskim wyglądem w niemałym stop
niu przyczyniają się do
podniesieni<J estetycznego wyglądu ulic naszego
miasta, co przecież jest
o&ecnie jednym z głównych haseł Łodzi.

ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
UW AGA, PRACOWNICY PIEKARSCY!
Związek Zawodowy Prac'Jwników Przemy·
słu Spożywczego, Oddział w Łodzi (SEKCJA
PIEKARZY) podaje do wiadomości, że dn~•
17-go paździęrnika 1948 r. o g'Jdzinie 10-tej
rano (niedziela) odbędzie !!ię zebranie wszyst
kich pracowników piekarskich przy ul. Gdań
skiej Nr 75.
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
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Przeoczenie - które

należy

nairvchlei

naprawić

Wielkie Hale Targowe jeszcze nie · zlikwidowały „Czarnego Rynku"
Dlaczeso rolnikom odmawia

się sprzedaży

I

na podstawie legitymacji ich

związków?

wielu robotników i cie: „Legitymacji Związków Zawodowy~lł".
„Sumienne" ekspedientki nie uwzględniaj11 naprzemysłu chłopów.
Kościelnej Wielkie Hale Targowe
legitymacji „Samopomocy Chłopskiej"
zaopatrywać . Popełniono przy tym bardzo ważną pomyłkę wet
państwowego miały za zadanie
skórzane. Handel łańcuszkowy na „Bazarach" nie został czy też legitymacji Związku Zawodowego Re·
św; at pracy w artykuły tekstylne,
botników Rolnych.
futrzarskie, meble itd. po cenach komercyj- zlikwidowany. ..
Skutek tej procedury według naszych ści·
Przy obserwacy ruch~ w Halach Targowych
nych. Żeby zapobiec wykupywaniu tych artyrzecz następująca . s.łych obserwacja - jest nas.tępujący:
uderzyła nu m1anow1c1e
częstokroć jeazcze deficytowych kułów przez spekulantów różnego kalibru - zapro· Tak licznie przybywający do Łodzi chłopi Pseudo „pracownik" - zao.patrrony w „waż
wadi.ono w Halach częściową sprzedaż na le- przywożący tu kartofle, kapu'5itę itd. odchodzą
.łru·
gitymacje związkowe. Chodziło o zlikwidowa- od Jad sklepowych bez możności kupna. Żąda ną" legitymację. kupuje skórę na zelówlci,
i
nie tak zwanego ,.czarnego rynku" na „Baza- 5 l f; tu od nich bowiem legitymacji „zw i ązko pu ja kupon towaru - kupuje nawet futl'O
rach", kt6rr jeszcze dziś jest głównym do- wej'". której chłopi nie posiadają - mianowi- idzie wprost - naprzeciwko, na „8az1uy",
gdzie spienięża swój „towar" po cenie e 1te
procent wyższej.
Chłopi. którzy nic rue u:i:yskali w hala~h nie mając innego wyboru, kupują od h~ndla·
rzy, po staremu na „Bazarach", zamiast naby·
towary w Halach Państwowych, które
Wić
Prace nad rozbadową dworca Łódź ~ Kaliska
przecież w tym celu zostały wybudowane i H·
pr-ecałe!JO
jetłuk
wyczerpują
ie
n
prace
Te
Towarowej
ulicy
strony
od
Kaliskiego
dworc~
W Łodzi prowadzone ·~ ostatnie rozległe
gramu obecnie przeprowadzanych inwestycji. opatrzone we wszystko, co jest do codzienne·
i porządkowe . rów~ież J'Ołąc10ne będą podobnym tunelem.
przedsięwzięcia inw~tycyjne
Poza dworcem Kaliskim trwają bowiem in- go użytku potrzebne.
Wybudowane w czHie okupacji barak.i, oNiejednemu też na pewno nasunęła się uwaprace przy rozbudowie torow isk w
tensywne
Zwracamy s ; ę do Central F,a.ndlowych Jl8·
ga, dlaczego tak ważne i ruchliwe punkty, jak becni• mieu:czące kHy biletowe, posterunek
dw&rce kolejowe, dotychczas były pomijane MO itd. po wznie5ieniu nowych pomieszczeń, kierunku ulicy 11-go Listopada. Torowiska szczególnych pr.zemysłów o wyda.1'1.ie natych•
w przyszłośei ule!Jną rozbiórce, jako szpecące te w przyszło·ści 'itanow!ć będą miejsce po- miastowego zarządzenia, by legitymacje Zw/q!
przy tych robotach.
stoju pustych składów po~iągów osobowych , ku Samopomocy Chłopskiej, jak r6waiei
Przyczyną tego pozornego .u.niedbania był wygląd dworca.
Związku Pracowników · Rolnych były honoro·
Nowy k!nel gotowy będ7.le w przyszłym ro- edchodzącycb z dworca Kaliskiego.
przede wsz}"6tkim fa.k l, że przebudowa starych
Szczef).
wane na równi :r legitvmacjami pracowników
urządzeń kolejowych i eudowa nowych jKt ku.
Chłop, który przywiózł
łódzkiego przemysłu.
inwestycji, earcłzo
jedną z najtrudn iejnych
do Łodzi produkty w ie)4;k ie z odległego pekosztownych i wymagających wielkiego przywiatu łęczyckiego, rawskiego czy koneckiege
gotowania.
nie może być oszukiwany na „Bazarach" pnez
Ostatnio jednak przystąpiono do ]!Irae ~ na
Z P'Jrturalii I Bułgarii sprowadza „Sp.o- I Ryż sprowadrony będzie do deta!icznotorycznych wydrwigroszów.·
tym odcinku. Prace te zaczęto od Dworca Kałem" do l'olski iwa dui:e transrtorty ryżlł. nY"'· sprzedaży placówek spółdrielcz, -·i. .
liskiego, gdzie trwają poważne roboty. któSprawa powyż~u jest ty111 bardziej wt.ha,·
ro:z
dniach
najbliższych
w
Ł6'1:!i otrzyma
R.yź l'OrlU!Jalski w ilości 90 ton jest w ł>IY
rych celem jest kap italna pn~ebudowa torów
że orzec 1 eż jesteśmy obecnie w okrMi• istnej
borowym r;:atunku Bułgarski zaś, jaki przy dzielnik, j ~ki przypadł •'P. nasze mia;to
oraz budowa nowego
urządzeń dworcowych,
wędrówki chłopskich wozów do m1astt1. tle!·
będzie w i!'JŚCi 350 ton w wyglądzie jest i wkrótce po tym przystąpić będzi e mo~ła
pierwszego w Łodzi tunelu pod torami.
nicy n ie tylko chcą tutaj spieniężyć · l'rodukty
ciemmeJszy, ale w smaku identyq.ny z d„ ~pr:i:edaży tego tak ważnego pożywnego
Łódź ;na tuael czekała już od dawn1.
iWej pracy - ale również u.opatrzyć eię w
artykułu.
ryżem. białym.
Nasilenie ruchu na dworcu Kal!skim powo·
towary po cenach państwowyE:h.
stałe niebezpiedowało bowiem i powoduje
Spacer spryciarzy ze skleJ'ÓW Hal! Tuto·
J'rztthod7ą
czeństwo życia dla podróżnych,
wej na „:Bazary". którzy dotąd jeszcze zaopa·
cych terami do pociąf:IÓW na dalszych peromusi być ·zli·
trują chłopa w dni targowe nach. Kronika wypadków notowała też i no·
Słuchaczy Szkoły dla eficerów p.olit. - wychowawczych M. O.
kw:dowany. Wydanie odpowiednie; instrukcji
tuje nieraz śm! crtelne przejechania osób. śpie
Na ul. Piotrkowskiej 256 mieści się Szkoła naiwiększy procent stanowią synowie i córki dla J'er&onelu w Halach przyczyni 1ię rn
szą<'ych do pociągów i kolejarzy. obsluguią
c'(ch tabor. Potrzeba wybudowania tunelu sta- dla 'Jfieerów polityczno-wychowawczych Mi· rob.otników i sieroty po po~egłych w walce wreszcie do likwtdacii tego czarnego rynku,
oqrabia ;are90 hi dz! nr11cy.
z f~~zvzmem .
Jicji Obywatelskiej.
ła slę w i ęc dla Łodzi palącą koniecznością.
Zobaczmy, co w tej chwili wykonuje się na
Komitet PlłR na terenie Szkoły powzi:.lł
dworcu Kaliskim.
przed niedawnym C'Zasem piękną myśl, aby
Poza peronami dworca Kali6kieqe od strony słucha~ze szkoły ze swych codziennych rac1;
Alei Unii, ułożony został tor roboczy na któ- żywnościowych posyłali cześć posiłków dzie- · Po 6-dniowym pobycie w Czecho:łowacj 1
Dele~aci Łodzi w słowach pełl'l"ch zachwy
ry pod j eżdżają pełna ziemi lory. Ziemia ta siu ciom sier'Jcińców i przedszkoli.
tu wspominają swój pobyt wśród bratn!e10
powróciła wczoraj do r 'Jdzi delegiicj;i Zarz?
nasypu.
wąskiego
zbyt
p04;zerzenia
do
ży
Prol'Ozycja Koła przyj~ta została ocl. Jczo u Mlejskiero w osobach prezvdenta Stawiń narodu ezecho~łowack 1 ego, który nigdy \'\ie
Wygląd dwo-rca od strony boiska ŁKS dzięki orzez wszystkich milicjantów i od tei chw1li lt<iece. wieeprez:ydenbi. Duniaka i dyrektora szczędzi ~ościnn'Jści w 6tosunk1J do pr-. by·
wybudowaniu 3 nowych peronów ulegnie ~dl ok'Jło 30 kg białego pszennego chleba wędru· Z?rządu Mie.iskie~o Ginsberta.
szów z Polski.
I
kowitej zmianie Dworzec Kaliski posiadać iu je eo dzień do ośrodków RTPD. Obywl'ltelskil?
Delegacja zwiedziła instytuc ie kulturalne
pozupełnie
bi:<lue kilka torów kolej'Jwych,
{>')czucie obowiązku naszych milicjantów nie 'Z a kłady prz"!mysłowe I fabryki w Brati sławie
KOMUNIKAT
krywaj~cych na czas lat naibliższych potrze· skończyło się jednak
na >Jhdzielaniu dzi<>ci <!dzie na ratuszu włarlz.- m iast>i urządziły ur'J·
Zwi:\Zku Zaw. Prac. Sam. T,;ryt.
Zarząd
by ruchu w kierunku na Kalisz, Wror'!l.W, RTPD·owskich żvwnośrla Slucharze szkołv civste prz:v1 ęc1e dla qości z Polski..
Poznań i Warszawę .
Poza tvm r1„1~ac i a mia~ta l',odzi zapozn~ i Inst. Użyt. Pub!. w Polsae - O::ldział I w
zebnli między ~oba więksr.'.l ~ume, którą pr'!:e
Perony połączone zostaną tunelem z wygod· kazali również wychowankom RTPD, ~łucha la s i ę szczegółowo z aospodark~ samorzą ::lu Łodzi zawiadamia . te w dniu 16 paidz!ernl·
nymi schodami u wszystkich wylotów. Wej· cze 1.aś trzeciej kompanii s71r11ły zakun :I• T"""t i ł"i~lci ~ą:')
ka br. o godz. 18-tej w lokalu związkowym.
śc i e do tunelu prowadzić będzie bezpośredn i o książki. zeszyty przezn„„7~ •~c
dla ucznióVI
ul. Wólczań &ka 5, wygłosi odczyt (dla wszyst
z placyku przed dworc.em. skąd podróżni po :;zkoły powiatu ostrołęckiego.
SPROSTOWANIE
zakupieniu biletów kierować się będą na pekich) pt „Łączn'1ść ruchów rewolucyjnych
We wcz'>raiszym · artykule pt. „Junacy SF
Za pośrednictwem naszym Sikała Oficer·
rony, omijając budynek dworcowy. Sam tunel
Maclejowsk - z-ca :~;cz.
apelem do riszczędza i ;i" - w m:tatnich słowach wkradła Polski i Rosji"
mieć będzie około 40 m długości, wylożonY ska M.O zwraca się z l(orącym
Wvdz. Oświaty .
zostanie piękną posadzką terakotową i zakoń· wszystkich placówek MO .. abv tak. iak i -· a "ię pomyłk a Winno być. że pi>ństw<> .,zaosz·
Po odczycie koncert. Wstęp bezpłatny, ...:
otoczyły op i eką przebywa jace w domach o.'" ~ z ędz i ło 6011 tysiPcy zło.ych", a nie, jak '.lrrivl·
czony ślepą ścianką od strony Alei Unii.
tys
60
podano
kowo
którv::h
wśród
dzieci.
sierocińcach
i
kuńczvch
oeronY
wschodnie
eiszvm
i
oóźn
W okresie
Otwarte przed tygodniem w

Łodzi

przy ul. stawcił tek6tylii i td. dla

Pierwszy tunel podziemny w naszym

Ryż

mieście

wkrótce nadejdzie do Lodzi

Piękny

czyn

ofiarności

.

Powrót delegacU Łodzi zCzechosłowacji
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Młodzież bratniej Bułgarii z· 7.?Pa~em praC?/e
na wszystkic/1 odcinlrnch w1e/k1ego dzieł?:

uprzemysłowienia i
rozbudowy komumkaqi
swej Ojczyzny, pozostawionej w zacofcniu
przez rządy monarcho-f~s~ys10:vsk1e'. Prz'f bu:
dowie wie/kie;, centralne/ /inJJ k'?le1owe1 .spe
cjalne brygady młodzieżowe przesc1ga1ą się w
najbardziej wydatnych wysiłkach.
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kol. kol. Motyki i Góralskiego oraz
Referaty
referat organizacyjny kol. Starca.
wywołały

d~że_ zainteresowanie wilrÓd obradujących aktywistow, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo
żywej i czasami nawet ba.rdzo ciekawej dyskusji. Mówili Koledzy z terenu wsi i miasta mówili ci, którzy prawie codziclt w pracy 'swej
stykają się z życiem członka. w Kole młodzieży, którzy znaj:i. doskonale swój teren, działa·
ją? czy to na "-si, czy w Kole fabrycznym, czy
tez szkolnym.
Dyskusja wykazała, że jakkolwiek wiele już
się robiło, a dwa i pół miesiąca pracy w ZMP
nie poszło na marne, to jednak wiele je~t jeszcze niedociągnięć, wiele popełnionych blędó\v,
których w przyszło6ci trzeba uniknąć. Zdrowa
krytyka i 1<amokrytyka tego co się zrobiło ma
służyć do wyciągania wniosków na przyszłoś«.
do bardziej usprawnionej i wydajnej pracy organizacyjnej.
Podsumowaniem dyskusji zajął się Kol.
Motyka. Lucjan, który na ostatnie interpela. je
aktywu tyczące się wycieczek do Zwią7.ku Radzieckiego oświadczył, że na razie ze wzglę
<lów cz.v to techninnych jest to niemożliwoś
cią, jakkolwiek należy przypuszczać, że już w
roku następnym zorganizo~..-ane • zostaną. grupowe wyjazdy młodzieży ZMP do Związku Radzieckiego.
Wyniki dwudniowych obrad zamknięte zo·
stały w jednogłośnie przyjętej rezolucji.
Zebranv aktyw ZMP uchwalił rówuież zdecy·
dowany protest przeciw gwałtom i uciskowi
stosowanemu przpz gen. Franco w Hiszpanii o·
raz przeciw monarcho-faszystowskiemu terroro·
wi w Grecji. W obradach wzięli udział przed·
stawicielc Wojewódzkiej Komendy „S. P.' z
ppłk. Kozlukiem i kpt. Paduszkiem na c7:ele.
Po zamknięciu dysku$ji, oraz odczytanm iezolucji i protestu przeciwko tcrrowi faszystowskiemu w Grecji i Hiszi1anii 1 dw;idniową. NaradP Aktvwu Wojewódzkiego za kończono od·
śpie~anie~ Hymnu -światowej Federacji :J\.ilo·
dzieży Demokratycznej.
0

zMp

•

tycznl'j ś'Yiata.
Zapoznawanie z hi~~ori~, życiem i prac·ą. Kom,omołu i wzorowam~ .'-ię 1•a

•

Pobyt wśród pobratymców pozostawił najmilsze wspomn1en1e

Młodzi.ez·

N ara d a a k iYWU

swe zadan·ie ~:~!~~~~j~ach

wypełni·
•
ZMP
wojewó d Z k 1090

W

Ł

d •

O Zl
Za.rządu Wojewódzkiego ZMP w Łodzi prz_y

W dnia. 7 - 8 października. w budynku
ul. Kopernika. 8 odbyła. się Wojewódzka. nara.da. Aktywu ZMP przy udziale przedsta.:vicieli Prezydium Zarządu Głównego ZMP. kol. kol. Motyk·< i Góralskiego. Ze wszystkich
powiatów i mia.st wydzielonych województ wa łódzkiego przybyło 48 delegatów, reprezentujących
40.000
zorganizowanej
mlo dzieży, p~aco.1jąe;ej na około 1200 koła.eh.

s

I6

I

---~-------------------~----------~-----Do realizacji tych celów dą:i:yć będziemy po- spółdzickzymi formami pr?dukeji roln~.i za poakcji odczytowyc-.h 1 l>ezpośrcdmego zetknięcia Rif? z istniejącymi ośrodkami go~podar·
ki spóldziekzC'J. itp.
PrZX'Z ś!'isłe l)O\Vi~1.anic
z::.rp z. Powszcch·
'
.,
n~
., Oraanizac·,;a..
"
,, ,,Rłu:i:l>a Polsce'·, ZHP oraz
prac~" w mlodzieżow''<"h
organizacJ'ach spolecz·
•
~.vch
(Li!rn
"
" I.otnicza. Li"a
"' l\lorska, PCK) sarno
rz•dami
~7.koln.vmi itp. wzmóc nas7.e odrlziały
"
wanie ideowe i wvchowa"-cze na całą, młodzież
i utwit'l'dzić prz~dując·ą i·olę naszego związku
wśl'lid calrj młodzieży pol,kiej.
Rzerze 11 ip w~ród rnlodzież_,. ideii łąr>rnoRd_ z
młodzi<'Ż• inn,,·ch krajów w rama<"h św1a,,
towń· FederaeJ·i Jlfłodzicżv Dcmokratyezn\'j, a
-J
·
c,
·zn".~.
"'
.
lJ0°haterRka. młodzieżą. Komsomołu
Zwła
przodu.;a.n.-m
oddziałem młodzic:Gy Oc>mo1'rn·
,,

1

2

Wzmożenie aktywJioś('i n~szcj. ?rg~niza<·.ii

0

0

"

odpo"~<'dn1 ~hlud w~a~r

8

4

•""

dba~e

c~-jnych.

3

w wRke klasowej na tereme wR1 i miast poprzez z"·ięk~zPnie uilzialu w pracaeh Komi~ji
"-' ł ('c·zne.i,·
T.·
•
h
SpecJ'alny<"h, Kontroli .-lpo
nO!lll"JR<'
Sklepowych i. ochronie przed wyzyskiem mio· ł 1 ś'
dzieży rzemieślniczej, wp!ywajl).c na. d zia a no c
zrzP~Zl'ń i Izb Rzemidlniez_vrh.
·
' · ·
,,. 1· ,0_1·,.. 1." 1·,•.;,, z~'
Przez za poznawanrn
m l of1z1ez.1-

7

naj.
o
w
szkoła('h
średnich i wyż•z.1·<•h, oraz udział w
praraeh Komi8ji Kwalifikacy,jnych i Bgzamina-

mocą

przez:
zupoznanie i przedy~kutowanie z najszer·
·
· "' t "a
szymi rzeszami Z1•'lP -oweow
wo.icwouz
.
z MP na nam d Re 11
łódz k iego
uchwał Plenum ZG
,
·
h , r a lJryezpowiatowych, miejskich, grninn~-c
·
nych i szkolnych. Podniesienie poz10nrn
i·d PO l ogicznego i polit_vrznego członków oraz w~·c l10wywanie w lluchu nauld ma.rksizmu-lPninizrr>u.

młouz1czy

i dmhviadczeniach
naUmasowiC'nic i stałe rozRzC'rzanie udziału
młoilzi<>ży we wRpt1łzawoi1nictwic i pp;odowuict,1 ie prar.v ". tahryce .i na rol_i. .
zorganizow::wi<' młoclziei..'· na
Mu.1r1tka~l1
Pań•twowvch i ud 7.ial j<'.i
w t\1 orzPmu
wzorowych ośr~dków
soejali~tycz1.1ego gospo·
clarowuuia na roli.
Pomoc i otoczC'n. ie 0_1,irl'.~ młodzież;: ~zkol-
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Rozwinir,cic 'zeroki<'j akdi oświatowo-~zko
lC'niOWC'j " na~z~-m Zwi:)ZkU f>Olll'Z<'Z walkr
z analfabet~-zmem i wszelkil'go rodz:iju wstecznictwem,
poprzez organizowunie kur,ńw wieczorowyl'h,
wczusokuTs6"-· ~zkol„nic zawodcrwe ·
·
or~a11izowa11ie w.nicez<'k rlo o!irodkńw Kn1tury
k'
i Rztuki, oraz przez upow~z<'<'hnienie teatru, ina i nhji C7.~·tl'lnirtwa.
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Walka klasowa trwa i zaostrza

się

• •
n1e1
pe .n
w
Bierzemy
Naczelne zadania ZMP na obecnym a ta pie
Ostatnie plenarne posiedzenie 1.arządu Głównego ZMP nakreśliło jasno zadania jakie stoją przed naszą organizadą na obecnym etapie. Uchwały te
muszą być przeniesione w teren do
wszystkich kół naszego Związku.

ganizacji znaw2li soble sprawę z istoty walki klasowe,;, z t"go jak ta walka wygląda na
różnych odcinkach naszej pracy.
J.rzeł a aby \'-·s2yscy członkow'.e naszej organizacjl zdawd.l ~obit> sprawę z istoty walki
klasc' Pj, z teg•1 jnk ta walin "ygląda na róż_
nych odcinkach naszej pracy.
Szczególn·e ostra walka klasowa toczy się
obecn'.e na wsi polskjej. Jest to walka. między
bogatym chłopem, spekulantem i wyzyskiwacz.em wiejskim a biednym i średnim chłopem,
"
spychanym stale w nędzę i zależnosc gospo-

specjalnych. Wiele mamy do zrobien'a tu na
odcinku młodzieży r7.emieślniczej. Ostatni
zjazd rzemiosła we Wrocławiu, na którym
majstrowie żądali przedłużenia czasu nauk' do
lat 5-ciu był dowodem, że w naszym rzemioREZOLUC.TA
śle panują kapitalistyczne, a niejednokrotnie
i feudalne stosunki, którym musimy wydać
Aktn"" Związku :Młodzieży Polskiej wojew.
Odbyły s!ę już w całej Polsce wojewódzkie
zdecydowaną walkę. Walka klasowa toczy się
łódzkiego zgromadzony na. '"oje~ó?zki~j nara- narady aktywu, odbywają się obecnie powia.
także w szkole Toczy się o to czyja ma być
dzie aktywu w dinu 7 - 8 pazdzier~i~a.•br. tow~ i dzielnicowe narady. W ślad za nimi
szkoła, dla kogo ma być szkoła przede wszystpo wysłuchaniu referatów przed~tawie~el~ i~- pójdą zebrania kół, na których uchwały b<;dą
kim Wiele zostało tu do zrobienia. Szkoła
rządu Głównego ZMP kol_. k('l., M. otyki . 1 God k
· d t
d t
nu Ple
śprze ys utowane I os osowane o ere ·
nasza jest jeszcze niejednokrotnie niedostępna
ralskiego wy:raża całkowitą sol~darn~ e z u- num Zarządu Głównego postawiło przed całą darczą.
chwałami Zarządu Clłównei;:o powz1ętym1 na Ple
dla młodzieży robotniczej czy drobnochłop
num ZG ZMP w Wa:r~zawie w dniach 28-29 organizacją jako naczelne zadania konieczność
Różne są formy tej walki: wyzysk najemnej skiej ze względu na warunki materialne, w jaWrL('~nia hr.
jasnego sprecyzowania. naszej linii idologil'Zne.i siły roboczej, wyzysk przy wypożyczaniu koni kich ta młodzież żyjf>. l\Tu~imy tu walcz ·ć
Z.MP dąży do ustroju społecznego, w któ- t wzmożonego udziału w walf'e klasow"ł. Kol. czy maszyn rolniczych, wykorzystywanie i;ta- wspólnie z partiami politycznymi i Ministerrym nie będzie wyzysku człowieka przez czło- Zarzycki, mówiąc u walce klasowej powiedz'.ał: nowisk w Zarządach Spółdz'.elni dla prz.echwy- stwem
Ośw:aty o pełny dostęp do na.uki m1
wieka - do socjalizmu. Wspólnie z ludem pra„Klasa kapitalistyczna walczyła zawsz.e o tywania najcenniejszych towarów. lichwa pie- w~zystkich szczeblach i o dobre warunki nauki
cująeym, którego awangarda jes.~ klasa :obot- możliwość pełnego wyzysku klasy robotniczej niężna i lichwa siewna i wiele wieie innych. dla tej młodzieży.
nicza pod przewodnictwem partu marksistow- i biednego chłopstwa. Zawsze prowadziła bezli Zasadniczym naszym zadan:em na odcinku
Walka klasowa trwa, zaostrzając się ciągle.
skich, skupiających wokół siebie masy radykal- tosną okrutną walkę klasową. Nie prz.ebie- wsi jest ograniczenie i wypieranie kapitalisty
nego, biednego i średuiorolnego chło~st':a wal· rając w środkach, za pomocą więzień i rozstrz.e wiejskiego i podnoszenie dobrobytu biednego Związek l\.1Jodzieży Polsk:ej określił jasne staczyć bęc1ziemy z pozostałościami ka.p1talizmu w
k
t
d „ b d ·
nowisko w tei walce stając po stronie klasy
Polsce, ze spekulanctwem, korupcJą,
wyzys- l.wań, za pomocą prc,1agandy i prze ups wa, chłopa. Droga ta prowa z;c ę zie przez usu.
kiem i sabotażem.
za pomocą kościoła i wódki, za pomocą wojny wanie bogaczy wiejskich ze stanowisk, zajmo. robotnicz.ej oraz biednego i średniego chlopBudowa ustroju so\!jalistycznego w Polsce, starała się zniszczyć wsz.elką działalność zmie wanych dotychczas i przede wszystkim przez stwa. Trzeba by wszyscy członkowie organizwiązana jest ze stale zaost~·zającą . ~ię walk~ rzającą do wyzwol'enia mas pracujących od popieranie Rolnych Spółdzielni Produkcyjnych, zacji zdali sobie z tego sprawę. Trzeba, aby
na odbywających się obecn:e naradach aktyklasową, która w swej naJbar_d7:1cJ. JaskraweJ wyzysku. Wszelki postęp społeczny dokony- ! wznoszonych na zasadach dobrowolności.
fori..tie wvstępuje na grun·cie wieJslnm. Bogacz wał się tylko na drodze walki klasowej, wsze!
Młodzież ma tu olbrzymią rolę do spełnie. wu, na zebraniach .kół szeroko były dyskuto.
i kapitalista wiejski WJZJ$kują.cy . biednego kie z_ctobycze mas pracujących były wynikami ~ nia.. Wielka praca polityczna, uświadamiają wane nasze zadania w walce klasowej. Trzei średniorolnego chłopa i rcprezentuJący A"os- zwyc1~sk:~h walk klasowych.
Walka klaso- ca dlaczego chłopska młodzież żyje w nę ba, aby zebrania te, na których będziemy móspodarkę
drobno·towaro" ą. na wsi, jeRt _źródłem wa staje się tym ostrzejsz.a, im bardziej kla- I dzy' dlaczego J' est odcięta od świata, kto ją wić o uc)lwałach ostatniego Plenum ZG uboodradzania się kapitalizmu w Polsce, Jest ha·
,
jowiły naszą organizację, uzbroiły ją w argumulcem w walce o dalt!>Zy postęp i socjalizację sa kapitalistyczna czuje się zagrożona w swym J wyzyskuje i w nędzę i w ciemnotę wpycha.
menty i praktyczne wyty('.zne w walce klakraju.
.
.
stanie posiadania, dlatego też w~lka klaso:"'a 'I jaki jest sposób walki aby lepiej żyć - oto
sowej, jaka toczy się u nas w kraju, w wal.
Do bezwzględnej walki klasoweJ na wsi ~ obecnie w naszym kraju przybiera na sile. zadania ZMP na odcinku wsi. Wiemy, że nie
ce o socjalizm.
pracy nad .nowymi formami struktury rolneJ, N;e ma żadnego odcinka naszego życia gdzie wszystk'.e koła wiejskie naszej organizacji dodo wykrywania i wskazywania wroga klasowe· by się nie toczyła w swoistych często i zawiłych rosły do realizacji tych zadań, że pokutuje w
go przyczynić się muszą. świadome
szeregi frrmach walka klasowa, dokąd by nie prze- niektórych kołach jeszcze szkodliwy .duch agra
ZMP.
nikał, częsokroć maskując się starannie, wróg ryzmu że do jednego koła należą jesz.cze obok
Twardo i zdecydowanie stajemy do pracy 0 klasowy. Nauczyć się rozpoznawać procesy siebie ~yn szynkarza czy bogatego chłopa i syn
Kino 11WtóKNIARZ«
W trudzie
11 ,.,wą. socJ'alistyczną. wieś polską.
·
d
· , ·
ł ·
"'
dnia
codziennego walcząc, pracując i ucząc stę walki. klasowej, uswia
d am. 1ac
ak Je w pę ni_ na- chłopa małorolnego, czy parobek wiejski. Jak
DZIS PREl\DERAI
do Polski .Tutra wprowadzimy nowego człowie- szym członkom to za arna
tywu naszeJ or- ma prowadzić walkę klasową kolo tak zróżka_ którego oblicze ideologiczne kształtować b ę gani?:;;cji".
n1·czl{owane, gdzie wrogowie stoJ·ą obok sieb'.e
FILM PRODUKCJI RADZIECKIEJ
dziemy w naszej codziennej pracy.
Trzeba, aby wszyscy członkowie naszej or- w jednym szeregu? Czy zróżniczkowana, wal-~~~~~~~--~~~--~~~--~~~-~------~~-~~~~~~ jcząca wieś pom~ści ~ę w jednym kcle ZMP?

!
j
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Filmy które trzeba

w

ramach mieRią.ca wymiany kulturalnej polsko-ra.dzieckiej kina. łódzkie wyświetlają wspaniałe filmy radzieckie. Trzeba, aby i czlonkowie naszej organi~a.cji odwiedzali tłumnie kina
w tym okresie i zapoznali się z dorobkiem radzieckiej kine'm atogra.fii, a specjalme z radzieckimi filmami dla. młodzieży. Dwa z nich są.
dla nas,
młodzieży zorganizowanej specjalnie
bJiskie swą. tematyką.. Są. to „Czerwony Krawa.t'' i „Aleksander Matrosow' '.
.
Pierwszy z nich opowiada nam 0 życiu dzie·
cięceJ· or:za.uizacji radzieckiej ,,Pionier''. Film
~
przedstawia nam dzieje krnąbrnego, niepo 8łu·
sznego i hardego
chłopca ·Walerego, który,
gdy „została urażona jego ambicja" zerwał . l
'ł
rzucił na sto czerwony k rawa t o d zna.k-ę p10
· k'i wł ase1wemu
• ·
nierskiej organizae.j1.· lJ z1ę
us.t o·
sunkowaniu sie kole!!'ów. " nrzP.ilA WR?.vstldm

zobaczyć

~z~c~~. p:,~;ii:c:dał jasną odpowiedź

„ NA MORSKIM SlLAKU"

kol. Za-

Szury, który jest wzorem pioniera, Walery po,,Musimy tłumaczyć i uświadamiać, że właznaje swój błą.d,
odnajduje właściwą drogę śnie nie pomieści się w jednym kole, że w nai zostaje przyjęty z powrotem do „Pioniera''. szym kole pomieści się tylko to, co jest zdro„Aleksaudcr Matrosow'' to jakgdyby prze- we klasowo, to co idzie 'Z nami _do .pnebu:iodłużenie drngi młodych pionierów z „Czerwo- I wy wsi, a to co jest. na_m wrogie klaso"."o '.o
nego Krawatu''. Alcksa11der ~Iat1o~ow to odpadnie z koła, odeJdz1e. Trzeba specJalrue
młody komsomolec, ochotnik Armii Czerwonej, czujnie reagować na te przejawy agrarystyczktóry bohatersko ginie za wą. ojczyznę. Takich nego soHdaryzmu zwalczać go. Trzeba rewł.aśn_,ie ludzi, - lu'dzi, _któ.rzy .potrafią poś· wolucyJ·nym duch~m walki klasowej przepoić
k
d
- t
0 0IJ t : konkretną, codzienną działalność wszystkich og
więcie ~szyst .-~ w ziecm? w ie
ste przyJemnosc1 l'ZY upodoblY!rn, " wRwe
111łoclo~c1
.
.
.
„.,
. . . dl
. lk' ·. .d ·
h
·
i zycie
a wie
-1e,1 1 ei wyc o" UJą
orga- niw nasze ·i orgarnzacJI . . .
. . .
nizacje młodzieżowe ZSRR.
Walka klasowa toczy się i w miescie.. Nasz
udział w walce klasowej to. walka o Wlększą,
'frzeba, aby wnyscy Zl\fP_-owcy obejrzeli te
_
. . .
f1'lmy, alJy i1auńz•l1·
s1·e• J'aka powinna b'.·ć noi lepszą produkcJę, o wzrost wyda.Jnosct,
to po' "
'
k
eta,ra
stoJ'ace.!!o
w j moc kołom wiejskim ze strony
ół robotni~
, dzi'alacznu młodzieżowe"o
„
służhie wielkiej idei
~vch_ to nasz udział w komisji i brygadach

W rofoch glównyc;h: D. PAWŁOW, G. KARŁOWICZ-BAŁNA

M. lAROW, A. TRYSZKO
Reiyse.: S. SIDOROW

I

Zebranie Zw. Akedemickiej l\llodzieź:-r
Polskiej.
Zarząd Uczelniany
Uniwersytetu Łódz·
kievo Zwhizlrn Akad~·•1'-l~iei I-Ho:1zieży
Polskiej za"'riadamia wszystkich swych
członków oraz członków byłvch 4-ch orga·
nizacji ideowo-wychowawczych. iż w dniu
18. 10 1948 r. odbędzie się ogólne zebranie
_informacyjne w Auli Uniwersvtetu Łódz
kiego przy ul. Narutm.vicza 68 o godz. 19.
Obecność obowiazkowa.

G l OS

~At:łSICf

Kronika K'alisza Rozpoczyna
. w tych

KOMU WINSZUJEMY
Pi~tek, dnia 15 października 1948 r.
Dz~: Teresy i Jadwigi.

Zarządów Związku

do

dniach odbyło się w Kaliszu posiedzenie Pow. Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej. W zebraniu tym poza
licznie reprezentowanymi aktywistami Zw.
S. Ch. z powiatu brali ~'1ział przedstawiciele Wojewódzkiego Zarzc:i,du Związku Samopomocy Chłopskiej w osobach inspektorów
Siloda i Wawrzyniaka. oraz starosta pow.
Naskręt i poseł Karpała.
Głównym. tem~tem obr~d były: kwestia
usp:awruema działalności Zw: S. ?h. o~az
akcJa wyborcza do gromadzkich i gmmnych Zarządów Z.S.Ch. W wygłoszonych

Na

-:o:-

.

Informacja pocztowa 14-07.
Informacja kolejowa 10-51.

---:o:---

DYZURY APTEK
Dziś dyżuruje apteka mgr. Jaśniew
skiego, ul. Babina 14, td. 16-63.
Dyżury nocne lekarzy Ubezpieczalni
Społecznej tel. 20-14.

--:o:-

nińskiego.

W wyniku przewodu sądowego Martin
skazana została na 1 rok i 6 mies. więzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego od
dnia 25 lipca 1946 r.

Samopomocy

Chłopskiej

przez insp. woj. Wawrzyniaka i Siloda re- I prowadzą wybory poszczególnych z.arządó~
mówcy wysunęli konieczność zebrani wyrazili nadzieję, że działalnosc
feratach,
oczyszczenia ZSCh. z elementów obcych, re- nowo wybranego Pow. Zarząd ZSCh. okakrutujących się przeważnie z bogatego że się owocna.
w związku z akcją wyborczą wszyscy
jak również poruszyli sprawę
chłopstwa,
politycznie uświadomieni członkowie ZSCh.
pomocy dla małorolnych.
W dyskusji, jaka się wywiązała w związ- winni dołożyć wszelkich starań, by: 1)
ku z wygłoszonymi referatami poseł Kar- zwiększyć znacznie szeregi ZSCh. przez
pała, starosta powiatowy i inni mówcy ape- wciąganie szerokich mas biednego i śred·
!owali do zebr.an;irch o uak~y\~ni~nie prac niego chłopa, 2) prowadzić akcje uświada
ZSCh. w pow:ec1e. Po ?mowiemu ak~ual: miające wśród swoich członków, 3) usprawnych spraw i wybramu Gromadzkich 1 nić działalność zarządów gromadzkich i
Gminnych Komisji Wyborczych, które prze- gminnych, 4) uaktywnić działalność Gminnych Spółdz., 5) oczyścić ~zeregi z elemenŁów wrogich i bogatego chłopstwa, 6) nie
•
d.
dopuścić do zajęcia stanowisk w nowych
zarządach przez ludzi nieodpowiednich i
ZA PRZEśLADOWANIE POLAKóW
Dnia 11. 10. br. przed Sądem Okręgowym współdziałać z przedstawicielami zarządu
w Kaliszu stanął Leopold Liebert ur. 1912 terytorialnego w tępieniu wszelkich objaroku oskarżony o to, że będąc obywatelem wów korupcji, bezprawia, faworyzowania
polskim, zgłosił swą przynależność do na- bogaczy wiejskich. Z. S. Ch. jako organizarodow?ści niemieckiej w Bł8:szkach pow. cja chłopska musi być kierowana przez l!!a·
kaliskiego: Nad~o brał on _udział w łapan- myclł chłopów i to chłopów mało i średnioS Ch
ł .
d
h
kach, wys1ectlamach Polakow oraz znęcał
· sworo1nyc · Wte Y ty1ko spe ru Z. ·
się nad nimi i lżył.
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego je zadanie, pomagając chłopom biedniejLiebert skazany został na 3 lata więzienia. szym i podnosząc ich stopę życiową.

· 1I• S a
Sa

WAŻNIEJSZE TELEFONY
ZA ODSTĘPSTWO OD NARODOWOśCI
Dnia 11. 10 br. Sąd Okręgowy w Kaliszu
Komenda MO 16-62
Miejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż rozpatrywał sprawę Ireny Martin ur. 9. II.
1924 r. w Kochowie, oskarżonej o to, że
Pożarna 21-77.
Informacja telefoniczna (Biuro nu·· zgłosiła swą przynależność do narodowości
merów), podawanie dokładnego czasu niemieckiej w r. 1940 w Słupcy pow. ko-

12-11.

l

akc·a wyborcza
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Pracujqca młodzież pod troskiiwq opiekq

TEATR: Dziś o godz. 19.45 komedia
Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecz
Aleksandra Fredry p.t. „Pan Jowialski" nej kładzie ostatnio duży nacisk na oto- przedstawienie dla szkół.
czen!e pracującej młodzieży należytą
-:o:opieką. Przewiduje się zatym wydatne
KI N A ·
Lwiększenie akcji wizytacyjnej zakłaKino „BAŁTYK" wyświetla film dów pracy, zatrudniających młodociaprodukcji radzieckiej p. t. „Czerwony nych oraz poddawanie młodzieży systekrawat" i dodatek „Jedność młodzieży matycznym badaniom lekarskim.
polskiej".
Instrukcja uzupełniająca dla Inspektorów Pracy podkreśla konieczność zaSeanse o 16-tej 18-tej i 20-tej.
opatrzenia młodzieży w odzież roboczą,
* *
a w razie potrzeby - w odzież ochron*
NAJLEPSZE FILMY RADZIECKIE NA ną. Dalsze zalecenia dotyczą przestrzeEKRANACH
gania przerw w pracy, stalówek dla
zwalnia ich do szkoły,
młodocianych,
Kina „Stylowy" i Kina „Wolność''
pomocy w ra
pierwszej
r.organizowania
W RAMACH MIESIĄCA POLSKORADZIECKIEJ WYMIANY KULTURAL· zie nieszczęśliwych wypadków i uaktyvvnienie działalności kół bezpieczeństwa
NEJ
i higieny pracy ze specjalnym uwzględ
15. 10
Rewelacyjny film wg. sztul~1 Si111opowa !",ieniem ochrony pracy młodocianych.
„Zagadnienia rosyjskie".
Młodzież nasza pracuje dobrze. Ma·
wielu młodocianych przodowników
my
16. 10
„Harry Smith odk.rywa Amerykę"
pracy, a młodzieżowy wyśdg pracy ma
coraz liczniejszych zwolenników f en"'
„Stylowy": tuzjastów. Młodzież rozumie bowiem,
Kino
Godziny seansów:
od 13.30. że szybka odbudowa kraju gwarantuje
P.iedzielę
w
19,30;
15,30; 17,30;
Kino „Wolność" 16: 18; 20: w niedzielę podniesienie dobrobytu mas pracu5ą·
cych.
od 14,00. Kasy czynne : od godz. 14.00.

. .

Rad•• ao§podars1'1e

Państwo znów,

ze swej strony tro·
o należyty rozwój fizyczny
młodzieży i o to, by praca nie odbijała
się ujemnie na zdrowiu młodego pokole
nia. W tym celu Ministerstwo Opieki
Społecznej chce otoczyć młodzież staranną I baczną opieką lekarską. Potrze·
buje ona tego bardzo, po wojennych la
tach wyrzeczeń i pracy ponad siły, do
której zmuszał naszą młodzież hitlerow
.
ski zaborca.
Ważne jest również, aby zakłady pra
·cy przes.trzegaly zwalniania młodzieży
do szkói na 18 godzin tygodniowo. Na
pracodawcy ciąży poza tym obowiązek
kontrolowania regul8rnego uczęszcza
pracowników młodocianych do
nia
szczy się

I

Wydawca: Miejski i PoWiatowy Komitet PrR

w Kaliszu. Redakcja

wodową

i

naukę.

stołówki, specjalne
Odzież robocza,
uwzględnianie młodzieży przy przestrze
ganiu hig;eny i bezpieczeństwa pracy,

przy jednoczesnym wzmocnieniu opieki
lekarskiej nad młodocianymi i dopilno·
waniu obowiązku kształcenia nieletnich
pracowników - wszystko to przyczyni
się do polepszenia nie tylko zdrowotno..:
ści wśród młdzie7y, lecz i jej poziomu
umysłowego, a także warunków pracy.

szkół.
Nieuczęszczanie młodocianego do szko
)Y może być dla pracodawcy podstawą

do rozwiązania z nim stosunku służbo·
wego. Z drugiej strony pracodawca
młodocianym pracowniutrudniający
kom uczęszczanie d 0 szkoły - może ECHO PROCESU O POMYŁKĘ NA SALI
OPERACYJNEJ
być pociągnięty do odpowiedzialności 1
Na zarządzenie ministra Oświaty rektor
karnej. Praca nie może bowiem zamykać młodzieżv drogi d 0 nauki, do zdo· Umwersytetu Jagiellońskiego zwolnił doc.
bywania wiedzy„ która z kolei otwiera dr. Bronisława Stepowskiego ze stanowiska kierownika kliniki położniczej i chorćb
kobiecych u. J.
USPRAWNIENIE W PRZEMYśLE
NAFTOWYM
Centralny Zarząd Przem,ysłu Naftowego
dzięki inicjatywie robotników wprowadził
szereg usprawnień. W związku z tym- zonastało przyznane szereg nagród. M.
grodę otrzymał zespół ob. Stryczka za opra
cowanie sposobu przeróbki syntetycznego
oleju opałowego na olej maszynowy. Wiertacz Gniady Andrzej otrzymał nagrodę za
do
urządzenia
nowego
opracowanie
mmy wiertniczej. Również nagrody pienięż
ne otrzymali: ob. Moskala Bolesław, ob.
Pótoranos i ob. Wilk.

Jesienna uprawa roli pod buraki cukrowe
Buraki cukrowe mogą być uprawiane po 300 q na hektar.
Na plon buraków cukrowych jeszcze w
wszelkich roślinach uprawnych, gdyż po każ
dej z nich możemy przeprowadzić odpowied- większym stopniu, niż na plon ziemniaków,
na ujemnie wpływa wywożenie i przyorywanie
nią ui:rawę mechaniczną i mamy czas
obornika na wiosnE:. Przy wiosennym wywowynawożenie.
Ze względu na choroby buraków powin- żeniu obornika mamy pole zazwyczaj silniśmy unikać zbyt częstego następowania bu- niej zachwaszczone i więcej pracy musimy
raków po sobie. Na ziemiach mocniejszych włożyć w walkę z chwastami.
Obornik wywieziony na wiosnę niema cza
mogą buraki następować po sobie c0 3 lata,
bez wielkiej obawy wyburaczenia ziemi, na . su do~1atec-znie się rozłożyć i dostarczyć w
glebach lżejszych mogą przychodz.i.ć po sobie czasie największego zapotrzebowania pokarmów składników pokarm9wych łatwo
·
co 4-5 lat.
W gospodarstwach, uprawiających dużo przyswajalnych.
Obornik przyorany na wiosnę bywa nie
okopowych, dobre jest stanowisko dla buraków po ziemniakach, które zostawiają rolę tak równomiernie wymieszany z glebą. co
w stanie czystym i po których burakl potrze- µtrudnia dobre jego wyzyskanie. Wpływa to
bują znacznie mniej czynności pielęgnacyj- także na wytwarzanie nieprawidłowych kształ
nych. Buraki po ziemniakach przychodzą już tów buraków, na powstawianie buraków sebe?: obornika, który w większej stosunkowo lerowatych.
Przy wiosennym nawożeniu obornikiem siew
ilości dajemy wówczas poq ziemniaki, pod
buraki zaś stosujemy nawozy pomocnicze, bywa zwykle opóźniony, 2 rola zanadto wysuszona przez wiosenną orkę.
sztuczne.
Ze względu na ujemne strony wiosennego
Dalsze stanowisko dla buraków jest po
koniczynie, zwłaszcza jednorocznej. Przy ko- nawożenia obornikiem są niektórzy rolnicy
nlczynle dwuletniej należy zazwyczaj zre- zwolennikami uprawiania buraków raczej bez
na samych nawozach pomocnizygnować z drtJgiego pokosu I pole należycie obornika,
na wio~nę wyw:ewyczyścić, wcześ~Je rozpoczynając jego upra- czych, niż na oborniku
zionym.
wę.
Według doświadczeń 1 q obornika wywieBurakl często przyeho9zą, po oziminie, po
której bywają siewane \loploriy. Buraki cu- zionego i przyoranego na jesieni podnosił plo
krowe są ze swej strony dobrym przedp!n- ny o 28 q, gdy 1 q obornika wiosennego tylko
o 14 q. Najlepiej jest kłaść obornik na podnem dla jarzyn.
Buraki cukrowe bywają przeważ!lie upra- OJ.'YWkę i przykryć go drugą orlt ł, które P >·
wiane na oborniku, którego dajemy od 200- przedziłaby orkę zimową. Rzadko jednak je.

lepsze perspektywy życiowe.
Ustawodawstwo nasze przewiduje pod
tym względem szereg ułatwień I udo·
dla pracowników, młodocia·
godnień
nych, które umożliwią lm, bez nadwyrężenia zdrowia, jednocześnie pracę za

w możności wykonania trzech orek i
przykrywamy obornik albo pierwszą orką,
albo orką zimową.
Wywożenie obornika mi ściernisko i przyorywanie go pierwszą orką może być wta.
ściwe na gruntach czystyr-h, a c-1f;żkich, n .1
ktćrych n:e obavramy się z.byt szybkit>!.:O jego
natomiast na gruntach lżejszych
rozkładu,
bti t ~zlej v1F1rnzany"'l1 b~uzie orz ; k ~ yc " ob0rr ;ka ork4 zimow<!· Pny przvr•t'/W<" P u ob...,r
nika głęboką orką zitnową na glebach zwięź
lejszych radzę stosować nagarnianie jego na
WYSTAWA KONI W ZAMOSCIU
skibę, w celu zabezpieczenia się od zbyt głęW dniu 10 bm. zakończyła się w Zamobokiego przykrycia. Jeżeli mamy doslateczną ilość kompostu, dobrze przerobionego, mo ściu 2-dniowa wystawa cnłopskich koni
żerny go rozwieść na pole i wymieszać kul- , zorganizowana z imcjatywy Woj. Związk~
tywatorami. Naw.ożeni e sztuczne P?Z~staw1a. Hodowców Koni w Lublinie, przy poparciu
my zwykle na wiosnę. Zwykle na Jesieni sto Min. Rolnictwa i Reform Rolnych. Wysta•
sujen:1Y_ wapnowanie pola pod buraki. Naj. wa mająca na celu zobrazowanie stanu poczęśc1eJ bywa stosowane wapno palone mie- wojennego i dorobku w dziedzinie hodowli
!one, bądź na podorywkę, bądź też ~a wio- koni w pow. Zamość i Krasnystaw, zgromasnę. Często, zwłaszcza blisko cukrowni stosu- dziła 87 szt. klaczy j ogierów.
i ·
ł
· l"
t ·
Ud · ł
jemy wapno defekacyjne, którego dajemy nie
zia w wys aw1e wz1ę i wy ączn e go.
ó
· ·
k'Ik
raz po 1 anasc1e woz w na morgę. Wapno sponar m ł 0 1· ś d · l 1·
,
,
re moro ~ ·
ze . a
to ma tę wadę, że nawet _po przemarznięciu
Dla naJlepszych hodowcow, wśrod ktoulega niedostatecznemu sproszkowaniu.
Buraki cukrowe szczególnie są wrażliwe na rych się znaleźli gospodarze 2 i 3 hektarogłębok1e orki. Im orka głębsza im glE:biej wi zostały udzielone zapomogi pieniężne na
spulchnione pogłębiaczem podgiebie, tym sumę 520.000. zł oraz 8 nagród w p08taci
większych plonów możemy się spodziewać. ~a~zęd~i rolmczych, ufundowanych p;z.ez
Jesienne nawożenie obornikiem 1 dobrze wy Społdz1elnię Zw. Samopomocy ChłopskieJ.
Wystawa wykazała, że gospodarze mało
konana orka zimowa - to . podsta wowe wa run
i średniorolni mogą na odcinku hodowli ko
ki uprawy buraków cukrowych.
ni osiągnąć b. poważne rezultaty.
lni. J. K.
steśmy

i Administracj'i: Kalisz, ul. Marsz. Stalina
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Pańsiw~';~~ !.~~lskiego

w Łodzi, ul. Jaracza Z7.
DUś o 'godzinie 19.15 „Igraszki z dia·

I

błem·•.

Państwowy Teatr Powszechny

ul. 11-go Listopada 21 -

te).

150-36

Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"

TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 ,, PANI PREZESOWA"
DOMU ŻOŁNIERZA
ut. Daszyńskiego 34

TEATR KAMERALNY

Dziś o godzinie 19.15 „Nieboszczyk Pan

Pic".

Teatr

Komedii l\lnzyczne.i „LUTNIA„
Piotrkowska 243

operetki z
dni!
„Cnotliwa Zm:anna''. 7V roli
•. ZUZANNY" wvstą.pi .J. Kenda. Chór Balet - Orkiestra. Zniżki dla świata pra·
cy - ważne.

CYRK Nr 2, Pl. Niepodległości
Nowy atrakcy.iny program W dni po·
wszednie ·godz. 19.30, ·sobota godz. 15.30
19.30, nied~eła godz. 12.00, 15.30 i 19.30:

--~------------~---------------------------------------------

......

/Z/HP

Szlakiem zwycięstw bratnich Armii Radzieckiej i Polskiej
Srebrzyńska spo·
Cmentarna Listopada wrntem do Parku Ludo" ego. Start i meta na
bois'ku ,,Zrywu''.
'l'ra~a męska: Start na boisku „Zr}"~u" na 10 km. Trasa żeńska bi.egnie z hoi,'ka Zry· przez Park Ludowy do Al. Unii - ll·go Li·
wu przez Park Ludowy do AJ. Unii - 1 l·go 'topada - Pl. Wnlności. - Piotrkowska -
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Na
TO 1'

OWO Z

g o r a ""' o

zbliżenia i za·
przyjafoienia się na1·odów nie od góry a
od dołu, jest jak się okazu.je na,iczęstszy kon·
, takt sportowy pomiędzy tymi narodami.
pomiędzy
żeńskiC'j
}.lecz w koszykówce
Lotni·
Instytutu
'ilioskiewskiego
drużyną
czego (MIA), a praską Spartą h,rł tak emocjonie było
nującym, że w końcowej jego fazie,
nic słychać poza spontanir:wvmi. okr„,rlrnmi:
,,Moskwa, Moskwa, MoRkwa! Kiech żyje przy·
jaźń polsko · radziecka!''.
fł ajpożytywniejszą

formą

-:o:-

HINA
„<;zl'lrodzie:iski kwiat"
ADRIA
godz. 16. 18, 20. w niedz. 14
film dozwolony dla młodzieży
„0<1tatni mohik<1.nin"
BAŁTY!{ g0dz. 17. 19. 21. w niedz. 15
film dozwolonv dla młodzieży.
. T~11r}1„„ H-'-~howskich"
B.A.TKA godz. 18. 20. w niedz. 16
f;1-, rlozwolonv d1'1 m.lc• 1 7i.eżv
„Program aktua1ności kraj.
GDYNIA i zag. Nr 34"
1
g-odz. 11. 12. 13. 16, 17. 18. 19, 20, 2!.
HEL - .. Czl=lrn1hiPiski kwiat"
godz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz. 14.30
„Nar?:<'l'?'.01''\ ii: Turkmenii"
POT.ONT.\ godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film dozwolonv dla młodzieżv
PRZt;:DWIO~NTF:--„Ta:iPmnica wywiadu"'
!"'ldz. 17.30 20. w niedz. 15
film dla młodzieży niedozwolony
„Siedmiu śmiałych"
ROB0TNIK r!odz. 16.30 18 30. 20 30 w niedz. 14.30.
film dla mlodzieżv dozwolony
;,Ludzie bez skrzydeł"
IlEKORD gci''~. J ~ "10 ?O ~O· '" ni 0 rh: 16.30.
film dozwolony od lat 14
HUZA - .,Wvsoa skarbów"
godz. 18, 20 w niedz. 16
film dozwolonv dla młodzież:·
„Cvrk"
ROMA irodz. 18 i 20. w niedz. 16
fjlm d,la młodzieży dozwolonv
„Decyz:ia prof. Mila.sa"
STYI ,OWY godz. 16.30. 18.30 20.~0. w niedz. 14.30.
film dozwolony dla młodzieży
S~7l'T' :...__ „"''·•<;n<> l><>?'~"'lfr~„a"
,:rodz. 18. 20. w. niedz. 16
filJ'l'l d-31w',..nv dla !"1łodzieży
'TECZA - „Przeczucie"
niedz. 1~
· godz. 15.30. 18. 20.30.
film dnzwolony dla mlodueiy

w

T.ATRY - „ Syn Pułku"
21, W niedz. 15
I'Odz. 17.
film dozwolony dla młodzieży
„Na morskim szlaku"
WJ<:;l'.I\ S?mlz. 16 ~o. 18.30, 20.30. w niedz: 14,30
film dla młodzieżv dozwolonv
WŁóT<NJ AR?; - .,Na morskim szlaku"
godz. 17, 19, 21. w niedz .. 1'.J
filr.1 ri•Ji"'l !on· rlł:> rnłodz1ezy
\'1(H ."-TO"'I" _ .. 1'Ta!'7.eC'7ff•'<t z Turkmenii"
godz. 16. 18. 20. w niedz . . 1~
film dozwolonv dla młodz1ezv
Z.A C't.T~T A - .. Urwis Gawroche"
godz'. :l 8.30. ·20.30. w niedz. 16.30
' film nh ,,.,1, ~r1~;.,.:,„ r1')7,<'7"lnnv.
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MUZEA MIEJSKIE
otwarte od
W:ęckowskiego 36.
Sztuki .10-17 próC7 pon1edz1ałków ~ piątków.
Muzeum Przyrodnicze w Parku S1enkiewi·
cza czynne od godz. 10-17 próC"Z poniedział·
ków.
KOSZYKARKI POGŁĘBIA.JĄ JESZCZE
Etnograficzne, Plac Wolności Nr 14, czynne
BARDZIEJ PRZY.JAźŃ POLSKOcodziennie od 10-17 prócz poniedziałków
RADZIECKĄ.
w niedziele i święta od 11-17.
Plac Wolności Nr 14
Prehistoryczne railziec'kich n~d
kosz:vkarek
Zwycięstwo
czynne codz.iennie od 10-17 prócz panie· „Spartą'', która także Janie spuszczała zwykle
•
·
dzialków.
nasz:vm z11.woilnirzkom z pewnością barilziej po·
Sztuk Plastycznych park l!łębi.ła przyjaźń l)olsko-radziec'ką., od "icln a.ka
Mieiska Galeria
Im. H. Sienkiewicza - Wystawa szkiców i ry· rlemi.i urządzanych nil tnu cel. Majsie.iewcj, czy
sunków Zygmunta Karolaka, otwarta codzien·
,.warszawiaki'' omal nie znie§li
Harubinowej
nie od 10-13 i od 15-18. w niedziele i świę·
boiska.
z
ramionach
na
ta od 10-18.

ul. Piotrkowska
Spółdzielnia Plastyków Nr 103. Wystawa prar malarskich Mie<"ZyBła·
wa Siemińskiego, otw11rta .od godz. 10-18.

zeruje

RIO

1Ilodzież zm·ganizowana w ZMP wykaże s1,·ój
hart i tężyznę fizyczną maszeru,iąc w dniu 1i
bm. w własnym pionie marszowym, który
ouejmie dwie trasy: żeńska na 5 km. i męska

muzyką

Wesołej

Os.Łatnie

J. G1lbęrta

--------------------

OCZKO W GŁOWIE
ekipa radziecka nosi granatowe dresv
Towarzyszy jPj stale wielu
i białe pantofle.
fotoreporterów, a trener koszvkarek ciekawsz~
fragmenty meczów swych pupil<'k nakręca apa·
ratem filmowym, który jest oczkiem w głowie
cate.,j dmżyny.
Cała

światow.ym w rzucie dyskiem, ile swoją egzo·
tyrzną urodą.

Xie tylko na gfadionie trzaskaly obiektywy
><kierowane w jej stronę. Gd: z piękną wiązan·
ką kwiatów opuszezal~ już stadion sznur foto·
grafów· towarzyszył jej niemal do samego Ho·
telu Sejmowego.
.JAK śCINA CZUDINA TO.„ „MUCHA NIE
SIĄDZIE

Dumhadze nie jest jPdnak najwyższą zawod·
niczką ekipy radzieckiej. NienHtl o pól glowy
szczupła
jasnowłosa
przew·yższa ją wzrostem
Czudina mistrzyni Z8RR w pięcioboju, która
jest nieodłączn:~ towarzyszką pięknej Gruzin kl.
Czudina jPst wielką pollporą siatkarek rndziee·
kich, gdyż w~·bujat:v wzrost daje jej ogromną.
łatwość „zahiria" każdej pi.łld 1nzy siatce i to
tak, że„ nawet, mówiąc po wars7.awsku, n1L1Pha
nie sią.dzie„

To·
Bandurskiego - Park Poniatow·skiego Orliczwarowa - Karnlew~ka - Al. 1Jnii Dreszera przez Park LudOl\'.f z metą na boi·
sku ,Zrywu".
Ilfarsze połączone hęclą, z oddaniem hołdu
poleglym żołnierzom Wojska Pol:>kiego i Armii
Czcrwon<'j. Drużyny marszowe ZMP wychodzą,'
z wiązankami czerwonych kwiatów które skła
pod płytą,
dają w marszu: drnżyny żeuslde pamiąt'kową przy ko~ z arach na ul. J 1·go Listo·
pada, drużyny mę~kie - na grobaeh żołni,erzy
rad:i;ieckich w Parku Ponia1 owski.ego.
.fo wiadomości,
Zarzą.d Łódzki Z\IP po<laje
że zbiórka druż,·n żeńskich i m~skich odbędzie ·
się w Parku J;udowy;u na uoisku „Zrywu" o
godz. Il-ej. Drużyny staTtują. w koszulach i
krawatach organizacyjnych.
Komisja sędzi.owska, i ousługa t()chniczna
zbi era się o go dz. 8.45.
W sobotQ dnia 16 hm. o godz. JS w Zrirząclzie
Łódzkim ZMP. na Pl. Z" yci('stwa J 3 odbędzie
się odprawa komendantek i komendantów dru
żvn ZMP.

...;......... ~..._,......_,...._,..._,...._......._,..._,..~~~~
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Warszawa wita
Sportowców radzforkkb.

WARSZAWA POBIŁA REKORD
:FREKWENCJI.
czynm i bierni
Nie częst~ nasi sportowcy
mieli do tej pory okazję ujawnić Rwe sympa·
tie w stosu n ku do kolegów zaprzyjaźnionego
z nami narodu. Kontakt~· naszych sportowców
ze sportowcami ZSRR nie są jeszcze tak czę.
ste jak byśmy tej!o chcieli. to też przyjazd
sportowców radzfockich do Warszawy wywołał
tuta.i zresztą jak i w całej Polsce wielką ra·
dość.

OBIEKT I OBIEKTYWY
Grlv na 'korcie cPntTBlnym Legi.i ustawili się
w śr.odę w dwurzędzie sport.o-wcy radziecc.y, o·
rozpoczęcie się c1>:ę6ci, o!_icjal.nej
l'Zf'kując na.
(przemówień i. powitań) hrzvds7.!l. częsc ~ido·
wni ><zukala wzrokiem tylko Dumbadze. Piękn~
Gruzin'ka r,rlohvła sohill wielką popularnośc
wśród warszawiaków nie tyle swym rekordelh

Ujawniła się <>nH 11ajlC'piej podczas oficjalne
go przywitania mił,rrh gości w Rrodę na cent.ral
nym kOl'cie Legii. Sportowcy warszawscy pomi
mo hardzo niezacherającej pogody przyhyli. tu
tak tłumnie jak na„. merz hoberi;ki T'Omimo,
ŻP w programie h'"ła t~·lko ·nsz~·kt\w1rn i ~iat·
kówka, a wi.P!' gr,· ni" sp<'rjnlnie rekordowe je
1m chodzi o frekwencję.

~~~~~~~~-
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-karakuło"W" I Łunie~
dwaj doskonali lekkoatleci ·radzieccy

zawodni.ków radzieckieh przybyłych
do Polski znajduje się . m. in. znany sprinter
Karakuł6w _ zawodnik kt.Sry uzys'kal w tym
. w b']('gu 1111
sezonie naJ'lepszy wynik w Europie
Wśród

10,4 sek.
Mikołaj Karaku!ow rozpoczą.ł swoją. kari~r'i'
snortow<> 10 lat temu w świerdlowskn i w me·
dl~gim ~zasie pi·zcbiegał 100 m. w 11, se~. W
roku 194.3 Karakll:łow zdobywa tytu ł mis t rza
ZSRR w hif'gu na 100 rn. w czasie 10,,6 sek. w_y
·
wow czas oo
ZSRR na1ezą.cy
równując rekord
100 m -

Gołowkina.

w

3 lata później wraz z innymi reprezentan·
tarni ZSRR uczestniczy on w lekkoat~etycznych
gdz1e wygrał
rnistrzostwaeh Europy w Oslo,
bieg na 200 m. w 21.6 sek. Wó..,,czas zR.d~mon
strowal właści"TY (finisz). Jemu to zawdz 1 ęcz:t

Dzisiaj witamy

sportowców radzieckie~!

Dzisiaj koł0 południa ~podziewany J~St
przyjazd ekipy radzieckich sportowca~
do Łodzi W sobotę i niedzielę roze~ra1ą
oni spotkania w siatkówce i. k0szykowce
z reprezentacjami naszego m'asta, a w ?O
niedziałek rano udadzą się do Wrocła·v1a.
Gości podejmować będzie u nas I~0m.1·
tet Honorowy. Zawodnicy radzieccy zw1.e
dzą jedną z większych fabr~k w Łodz1,
oraz obeirzą jedną ze sbłowek robotniczych. Wieczorem obecni będą na przed·
•t?wienin teatralnvm.

zwycięża

Rukcesy jego rozpoczrł~T się jeRzcze w ub. r.
podczas letniej Spartakiady Repnuliki. Ros~·.Js·
kiej, kiedy to zdobył on mi~trnostwo Repuh1lki, wygryw•.iąc hirc:-i: na 110 m. ppł. w ] 5,4
S<'k 200 m. ppł w 2:>.8 sek. i 4.00 rn. ppł w 56
sek. Szereg sukceRÓIV odnióRl Lumew rówuież
i w tym sezonie, poprawiają~ znacznie s"-oje
wvniki we wszystkich trzech konkurenrjaclt.
1io m. przebiegł on w 14. 7 sek. 200 m. w 24,8
sek a 400 m. w 5~ sek. rrzyczym rza~ na ~OO
m. ppł. jest nowym rekordem ZSR. .Ponadto
przymosło mu
zwycięstwo w biegu na 4.00 ro.
tvtuł mi.strzowski.
· Oprócz biegów przez płotki Łuniew stnrtuje
również w biegach płaskich. W tych konkuren
cjach jest on groźnym przeciwniki.Pm dla najlepszych sprinterów. radzieck!ch: mi~trza Euro
py - Karakułowa 1 rekordzisty ZSRR - Go·
łow'kina.

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

O pucllrr ZSRR

COKA

ustanowjenie nowych rekorclów ZSRR i '1\'3'taŹ·
ne zwycięstwa nar! swym najpoważuiPjAz~ m
pTZeciwnikif'rn Gołnwkinem. nnd któr,rm na o20 m. ,,~f'tki'' nz.1·~kuiP 4 m. rrzrwar.ri.
statnich
•
W tvm roku Karaknłow zdoh~'ł pono,rnie mis
rzost~·o ZSRR na 100 i :lOO m. wyiiikami. 10.6
t
.
i 21,7 sek.
bawiącym ~ Polsce
Drugim zawodnikif'm
19-ietni Łunie-w. Jl.fimo młodf'go w1Pku
J·„st
l
h I,u·
,
niew (Dynamo) jest jednym z najl;psz~·e Pot
Radziecki.ego.
Związku
karzy i rekordzistą

3 :1

Czwartym pólfinalistl} rozgrywek piłkarskirh
o puchar Zwi.ązku Radzierikiego została druży·
na CDKA, która w ćwierć finałowym spot.'ka·
niu pokonała moskiewskie „Torpedo" w stosun
ODCZYT
·
'ku 3 :1.
Zarzad Związku Zaw. Prac . Sam. Teryt
Przez cały czas gry mecz miał charakter o~·
i Im.t. ·uiyt. Publ. w P')lsce - Od,dzi~ł I. w trej i zaciętej, lecz prowaazonej ,.fair'', wal'ki.
ł,odzi zawiadamia. ie w dniu 17 pazdZ1ermka Do przerwy prowadziła_ drużyna wojskowa 2:1„
br. 0 godz 17-tei w lokalu związkowym, ul
Po zwycięstwie nad ,,'l'orpedo' ', CDK:A sp~t·
Wólczańska 5 oclbędzie się uroczysta Akade
ka się w meczu półfinałowym z mosk~e~s'k1~
mia z okazji „V·ej Rocznicy Bitwy pod :;:,e .,Dynamo''. Spotkanie to, będące wla!ic1w10 f1·
nin'l" połączon11 z częścia arty~tyczną.
nnłem rozgrywek, odbędzie się w nadchodzącą
Odczyt pt. „W 5 roc2.nicę bitwy pod Leni·
niedzielę. Przeciwuikami w drngi1l" n1PP71l !lÓł·
n0" wyg~osi prof. J Dworniak.
finałowym będą drużyny: ..Dvuamo" ('L'.yflis)
Wstęp bez,obttnv_
i „Spartak" (Moskwa).
028698
~ -

Zarząd Miejski w Łod:lft!
dorasłym

mieszil:ańcom

pragnąc l!łatwić

miasta zdobyele

w~·

w zakresie szkoły pows-recb~e.1,
utrzymuje i w tym roku. Km~yl)o~s_7~\ał~ają
ce Samokształceniowe przy ul. K1lh!sk1ego
141 Nauka odbywa się w b.ażdą niedzielę od
godz. !.l do god7.. 13.46 11·.iz w kaifłą środę od
godz. 19 do 21.05.
kształcenia

GODZIN URZĘDOWANIA
W URZĘDACH POCZTOWYCH
NA TERENIE „WIELKIEJ ŁODZI"
w urzędach: Łódź 4 (Zachodnia 67), Łódź 7 Od góry: Domek klubowy Legii. Ambasa(N'lwozarzewska 8-10), Łódź 8 (Piotrkowska dor Lebiediew j generał Spychalski w otocze6), Łódź 9 (Zgierska 95), Łódź 10 (Mo1_1iu3z~i niu przedstawicieli ambasady radzi~ckiei w
4) Łódi 11 (Piotrkowska 135) przedłuza nę Warszawie. Kierownik ekipy radzieckiej przed
_g~dziny urzędowanG do .qodzinv 20-t<>i w dzia mikrofonem. Fragment .z meczu MIA {Moskwa)
-:_ „Sparta" (Praga).
.._ kttv..vym,
PRZEDŁUŻENIE

