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Podżegaczy

wojennych
czeka hanie·bna poraż a

Wypowied.zi : Generalissimusa Sta I ina o zagadnieniu beri nski.m
innych zainteresowanych mocarstw z cy ze Związkiem Radzieckim, ponieważ
polityka p(,rozumienia z ZSRR podważa po~ycję podżegaczy wojennych i po\~· :;<~j kwestii sytuacji w Berlinie. Jednakże zbawia racji bytu agresywną politykę
.·
prz;edstawiciele Stanów Zjednoczonych tych panów. Właśnie dlatego zrywają
1
i Wielkiej Brytanii ponownie nie uznali (lni porozumienia, które zostały osiąg
nięte, dezawuują swoich przedstawicietego porozumienia.
·
Pyt a n ie: - Jak wyjaśnić istotę li, którzy wraz z ZSRR wypracow"lli ta kie poJ"ozurnienia, przekazują sprawę
zagadnienia?
O d p o' w i e d ź : - Chodzi o to, że do R~dy · Bezpieczeństwa, naru.szając
inspiratorzy agresywnej polityki w Sta- Kartę Organizacji N a rodów ~jednoczo
nach Zjednoczonych i w Wielkiej Bry- nych, gdzie mają zapewnioną więk
tanii nie czują się zainteresowani w szość i gdzie mogą „dowieść" wszystporozumieniu i współpracy ze Związ kiego ,co im się żywnie podoba. ~zynią
kiem Radzieckim. Potrzebne im są nie oni to wszystko po to, by wskaz-;ić, że
porozumienie i wspólpraca, lecz rozmo- „współpraca ze Związkiem R~dzieckim
wy o porozumieniu i współpracy, by po jest niemożliwa", by „dowieść" koniezerwaniu porozumienia zrzucić winę na czności nowej wojny i w ten sposób
Związek Radziecki i w ten sposób „do- p1-zygotować :przesłanki dla rozpętania
wieść", że współpraca ze Związkiem nowej wojny.
Radzieckim jest niemożliwa. PodżegaPolityka obecnych kierowników Stacze wojenni, którzy dążą do rozpętania nów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
' nowej wojny, obawiają się więcej niż jest polityką agresji, polityką rozpętyczegokolwiek porozumienia i współpra- wania nowej wojny.
W wywiadzie,
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P y t an ie : Jak należy ocemac
- wyniki dyskusji w Radzie Bezpieczeń-

Pyt a n ie: - Jak ocenić postęp<:>
wanie przed.:;tawicieli sześciu państw w
Radzie Bezpie<:zel'1stwa: Chin, Kanady,
Belgii, Argentyny, Kolumbii i Syrii?
O d po wie d ź : - Wi tloczn~ jest, że
ci panowie popieraią . politykę a~resji,
politykę rozpętywania nowej wojny.
Pyt ar. ie: - Jaki ta sprawa może
przybnć obrót?
Odpowiedź : - Wszystko to może się .:>kończyć jedynb haniebnym fiaskiem pvdżegaczy do nowej wojny.
Churchill, główny podżegacz do nowej
wojny, dopiął: jedynie tego ,że stracił
zaufanie swego narodu oraz sił demokratycznych cał~go świata. Taki sam
fos cze.ka wszystkich innych podżega
c.-zy wojennych. Zbyt żywe są w pamię
ci narodów
potworności niedawnej
wojny i zbyt wielkie są siły społeczne,
stojące na sfraŻl- pokoju, by uczniowie
Churchilla w dziedzinie agresji mogli
siły te przezwyciężyć i skie1·ować świat
na drogę nowej woiny.
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ZJednoczonych,

W1elk1eJ

BrytanlJ,

i

Fr:;i~: ;e; es~rźa~v~e? Oceniam je jako Orędzie

Prezydenta Bieruta na otwarcie sesji jesiennej Sejmu Ustawo dawczeeo RP

agresywności polityki angloWysoki .Sejmie!
sklej klasy robotniczej, wzmacniające weamerykańskich i francusliich kół rzązwołując zgodnie :? wymaganiami konsty· wnętriną więż i rolę społeczną całego ludu
dzących.
tucyjnymi obe.;:ną sesję jesienną w przepi- pracującego Polski - posiada tak olbrzymi!'

przejaw

p y ta n ie: -

prawdą

jest, że sanym terminie, pragr,~ wykorzystać tę oS:aw s ierpniu br. osi,ignięto już porozu- zję dla podkreślenia peł.mych spraw i zadań,
' mienie 4 mocarstw w kwestii berliń- które staną się przedmiotem waszych rozważań, obywatele posłowie, w czasie trwa&kiej?
nia tej sesji. Pragnę je poruszyć r.Swnież i
O d p o w i e d ź : - Tak, jest to pra- z tego względu, że interesują one cały na1
k
· d
30 ·
· b
ród, pogrążony w prac~' nad odbu•hwa 1\:zeW d a· Ja
Wia omo
sierpnia r • o- czypospolitej i kszta.Jtowaniem jej prŻ3·szłe&iągnięte zostało porozumienie w Mo- go iozwoju.
skwie między przedstawicielami, ZSRR,
WIELKI PRZEŁOM
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej BryJakież to są sprawy i zadania?
.
tanii i Francji w sprawie jednoczesneOBECNA SESJA SEJMU OBRAUOWAC
·
· ·
d • BĘDZIE
W
MOMENCIE
Vl-'IELKJEGO
go wprowa d zema w zyc1e zarzą zen, PRZEŁOMU, KTÓRY DOKONYWUJE SIĘ
znoszących ograniczenia · transportowe w POLSKIM RUCHU ROBOTNICZYM w
z jednej strony oraz wprowadzenia do FORMIE CALKOWI'l'EGO JEGO ZJEDNOBerlina niemieckiej marki strefy ra- CZENIA POLITYCZNEGO. Akt form3'Jty tf'go zjedn0<1,.zenia odbędzie się dopiero za kilka
dzieckiej, jako jedynej obowiązującej tygodni, ale zjednoczenie rzeczywiste klasy
waluty, z dt·ugiej strony. To porozu- robotniczej oddziaływuje już dziś na cały
mienie nie godzi w prestiż żadnej ze układ obecny naszego życia polityczncg-o.
•
l d · · t
t h t
Jest to fakt niezwykle doniosły nie tylko dla
s.ron, uwzg ę nia in eresy yc s ron chwili obecnej, ale i dla naszej przyszłości.
i gwarantuje możliwość dalszej współJedność klasy robotniczej jest podwaliną
pracy. Jednakże rz1dy Stanów Zjedno- wzrostu roli i znaczenia całego ludu prncuczonych i Wielkiej Brytanii zdezawuo- jącego w życiu państwowym i społecznym
naszego kraju. Od wzrostu tej roli zalf'ŻY
wały swoich przedstawicieli w Mo- wzmocnienie naszych sił ogólnonarodowych,
skwie i aznaly to porozumienie za nie- zależy moc i znaczenie Polski. Lud pracują
istniejące, tj. naruszyły je, postanawia- cy jest podstawową siłą społeczną. która stając pi-zekazać zag<>tlnienie
to Radzie nowi o dobrobycie i bogactwach kraju.
Bezpieczeństwa, gdzie Anglicy i AnieLUD - TWORCĄ SWOJEGO LOSU
1ykanie mają zapewnioną większość.
W ciągu wielu wieków Lyła to siła trzyma·
d · t ·
na ua wodzy odgórnie przez klasy uprzyp
y ta n le: Czy praw ą JeS ' ze wilejowane. Nieświadomą swych twórczych
n:edawno w Paryż11, podczas omawia- możliwości siłą chciałby ją mi.eć również k'lr,ia tego zagadnienia w Radzie Bezpie- pitalistyczny ustrój społeczny. Klasa robotczei1stwa, osiągnięto w rozmowach nie- nicza, kiert•jąc się ideologią pełnego wyzwof"
lenia człowieka., pragnie wznieść rolę spoo icjalnych poncwne porozumie:1:.e W łeczn!i ludu pracującego na poziom świadokwes t.ii sytuacji w Berlinie, jes:<."'ze za- mego twórcy, który sam określa cel wysiłku
fJim sprawa ta poddana została głosowa- i kierunek dąż,eń. rozwo~owych. T~~ i _tylJto
niu w Radzie Bezpieczeństwa?
tak k~ztałtowac się ,będzie przys~łosc ~zieJoW
ludzkich. Przyszłośc tę budowac moze skud po w Ie dz: - Tak Jest, to pra- tecznie tylko naród zjednoczony i świadomy
web! Delega t Argentyny, który jes~ za- w pełni swych zadań historycmych.
razf'm przewodniczącym Rady ilczpieZJEDNOCZENIE KLASY ROBOTNICZEJ
czeństwa - p. Brarnuglia -który pro- WZMACNIA WIĘŻ SPOł,ECZNĄ NARODU
:wadził nieoficjalne rozmowy w imieniu
Oto dlaczego zjednoczenie polityczne poi·

o
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znaczenie nie tylko dla ulonków łączących
się
z sobą partii rQbotniczych, ale również
dla wszystkich obywateli, dla całego narodu.
Oto dlaczego winniśmy skupić uwagę wszystkich obywateli Rz-=czypospolitej, zarówno
członków stronnictw, jak i bezpartyjnych na
wielkiej doniosłości przemian, które pl'Zyczynią się do wyzwolenia nowych, twórczych
sił w narodzie. Wśród tych przemian jedną z
najważniejszych jest zjednoczenie ruchu robotniczego po 56-ciu latach jego rozbicia.
Przyszła Zjednoczona Partia Robotnicza, jeszcze mocniej sprzymierzona z również zmierzającymi do jedności stronnictwami ludowymi i z innymi stronnictwami demokratycznymi, doceniająca wielką rolę i współ
pracę inteligencji pracującej, troszcząca się
o potrzeby milionowych bezpartyjnych mas- stanie się podwaliną państwa, jego podstawą polityczną. Konsolidacja sił klasy robotniczej niewątpliwie rozszerzy, utrwali i
pogłębi procesy ogólnej konsolidacji ideologicznej i politycznej w całym społeczeństwie
polskim.
WSPANIAŁE

WYNIKI NASZEJ PRACY
Procesy te występuJą w naszym życiu społecznym coraz mocniej i wyraźniej, są one
jednym z głównych źródeł naszych dotychczasowych osiągnięć w odbudowie kraju, w
wysiłkach nad
planową rozbudową naszej
gospodarki, w dziedzinie pracy kulturalnej,
we wszystkich ogniwach naszego odrodzonego życia. Trzeba to podkreślić tym bardziej, że niektórzy ludzie, wyobrażają sobie,
że pogłębienie procesów konsolidacji ogólnonarodowej jest sprzeczne z tym, co się mówi
o zaostrzaniu walki klasowej. Poglądy tego
rodzaju są niewątpliwie upraszczaniem zjawisk społecznych.
Oczywistym jest, ie procesy zjednoczenia
wysiłków ogólnonarodowych mogą dokonywać się tylko na płaszczyźnie dążeń i celów, określających drogę najpomyślniejsze
go rozwoju RzeczypÓspolitej. Celom tym usiłują przeciwstawiać si_!! ciasne, egoistyczne,
chciwe, antyspołeczne interesy ludzi dnia
wczorajszego, chroniących w sobie ponurą
spuściznę starego ustroju, opartel!'o na WY•
zysku i podziale klasoWYm.

CZŁOWIEK PRACY NIE ŚCIERPI

TRUTNIOW I WYZYSKIWACZY
Naród w swej olbrzymiej większośdi
kształtuje swe życie w twardej, cod::.knnej,
mozolnej pracy, która jest. jedynym źróclłem
dóbr społecznych. Ale są ludzie, którym
nie podoba się taka mozolna, często wymagająca dużego hartu, dyscypliny, ofiarnogci
praca, bo chcieliby oni żyć łatwo i wygodnie
z cudzego wysiłku. Są to często również róznego typu wykolejeńcy i amatorzy życia na
koszt publiczny. Takich ludzi jest u nas jeszcze, niestety, dość ciużo. Są oni olbrzymią
kłodą u nóg narodu, lub jeśli kto woli inne
określenie rojowiskiem trutni, które osiadły na grzbif'cie ludu pracującego, gnębią go
bezlitośnie, wysysają zeń li:rcw i pot i z dufnością brzęczą: my pracujemy. Cóż dziwnego, że człowiek pracujący pragnie pozbycia
się tych trutni, że chodzi mu o to, aby mu nie
utrudniały jego ciężkiej pracy.
Bez ostrej walki z tendencjami grabieży,
oszustwa, lichwy, szabrownictwa, złodziej
stwa, czy ll.awet mniej rażących lub bardziej
zamaskowanych nadużyć, płynących z chciwości, łapownictwa, spekulacji, wyzysku itp.
demokracja ludowa nie mogłaby osiągnąć
swych celów, nie mogłaby uwolnić Sflołeczeń
stwa od warstw pasożytnlczych. Warstwy te
są czynnikiem rozkładowym. Walka z nimi
jest właśnie warunkiem coraz większej zwartości w dążeniu do zjednoczenia ogólnonarodowego.
GC'SPODARKA PLANOWA PODNOSI
DOBROBYT MAS LUDOWYCH
Te procesy zjednoczeniowe pogłębiają się u
nas i postępują wciąż naprzód wbrew usiłowaniom wszelkich wrogów naszego Odrodzonego Państwa. Naszym zadaniem głów
nym jest czynić wszystko, aby procesy te
wzmocnić. Ułatwieniem tego zadiinia jest na- ·
sza gospodarka planowa i jej coraz to bardziej pomyślne wyniki.
Na podstawie ubiegłych 10 miesięcy moż·
na już dziś ocenić, z dość znaczną śc isło
ścią, przewidywane wyniki gospodarcze roku
1948, drugiego roku Planu Odbudowy. Nie
ulega już dziś wątpliwości, że plan produkcji 1948 roku :r.o:o:ta.1'ie znacznie przekroczony i że wzrost prl'dulrnji przemysłowej w r.
1948 w stosunku do r. 1947 będzie się wa•
Dokończeniie na str. S·ej.
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W godzinach popohtdniowych dnia 28-go bm. Zjednoc21euiowy w sposób najbardziej godny'

odbyło się

zebranie załogi PZPB w Pabianicach
Da któxym zebrani w odpowiedzi na. wezwanie
górników z kopalni Zabrze-Wschód i PZPB Nr
3 oraz celem uczczenia zbliżającego się Kongre
su Zjednoczeniowego PPR i PPS, po przemówieniach członków organizacji partyjnych i przo
downików pracy postanowili wykonać roczny
plan produkcyjny przedterininowo na. dzień 25listopada br.
Załoga PZPR w Pabianicach przyjęła jedno
myślnie rezolucję, (którą. zamieszczamy poniżej)
zobowiązując się wyprodukować do
końca l>r.
poniid plan 4200 metrów tkanin.
My, załoga Państwowych Zakładów Przemy
słu Bawelnianego w Pabianicach w przede
dniu Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS
ogwi.adczamy:
Na moment zjednoczenia. ruchu roboU).iczego w Polsce czekaliśmy od dziesiątków lat,
wierząc niezachwianie, że zjednoczenie komuni
stów i lewicowych pepesowców jest pierwsz)m
warunkiem poprowadzenia. Polski ku socjaliamo

i
W oparciu o wzmozony wysiłek wszystkich
podniesieniem pn" ludai pracy, w otiarciu o międzynarodową. solidukcji.
duność klasy robotniczej li masami pracująeyMy, załoga PZPB w Pabia'l.tcac!:J. zobowiązu- mi Związku Radzieckiego na czele, wykujemy
jemy się wobec całej klasy robotniczej:
pracą szczęśliwszą. przyszłość dla klasy robotniROCZNY PLAN PRODUKCYJNY, NAKR.Eś- czej '!I' Polsce, zbudujemy Polskę Socjalistyczną.!
LONY DLA NASZYCH ZAKLADóW, WYKO.
NAć PRZEDT:Elt.MINOWO DO DNIA / 25-GO
Podpisy:
LISTOPADA,
Komitet Fabryczny P. P. It.: St$fall K<lmińsk.i
do dnia otwarcia :Kongresu wykonać ponad plan Rada Zakładowa: Frtmciszek Wieczorek
dwa i pół miliona tkanin, a do końca b. r. 4.200 Komitet Fabryczny P.:P.S.: Edmund Brzozowslti
tysięcy metrów tkanin.
D kc·a. fab lri· Ka ol Adamkiewicz
Apelujemy do wszystkich zakładów pracy "l'1 yre J .
ry ·
r
.
.
województwie łódzkim i w c:iłej Polsce. by dla Przodowmcy pracy: Kłos ~iktoua, Pasternak
godnego uczczeni:i Kongresu Zjednoczeniowego
Kazimierz, Borys Helena
plan roczny wykonaly przedterminowo!
Majstrowie: Lewicki Władysław, Paweł Leonard
właściwy

proletariatowi -

I

t'1nej Soe~łistyoz,\lej Ojezy:iny.

Młodzież radziecka wYChowana w
duchu
marksizmu-leninizmu 7.łożyła świa.dooiiwo
wi'ełkie~o
t:6.:1riuty:imu, nie~kłego męstwa, oddania. i e>ilarności w walce z obcym
najeźdźcą -wrogiem waszej i naszej niepodle
clości. Waszą p~cą budownio:cyeh s<>cjatii:mu, waszą walką pod wodzą wielki'ego Stali
na zadużyliście się dobrze i służycie nadal
wielk~ej sprawie ludów, sprawie pokoju,
wolności i! postępu. Młothiież całego świata
sius:anie widzi w Leninowskim Związku l\l!o
j bleiy swój ozolowy oddział w walce o lepsze jutro.

Sesja jesienna Sejmu Ustawodawczego
otwarta

My, robotnicy, dawnych zakładów baronów
przemysłowych
Kruschego i Endera., mamy w
swej przeszłości bogate tradycje walk z kapitalistami o lepszą. przyszłość klasy robotniczej.
żywo w pamięci zachowaliśmy nazwiska t;9'ch
towarzyszy, którl!y w roku 1933 w walce o wyz
wolenie społeczne klasy robotniczej, w walce o
zjednoczenie komunistów i postępowych pepesow
ców, tutaj na ulicach Pabianic poświęcili swe

została uroczyście or~dziem

Prezydenta Bieruta

WARSZAWA PAP.
Najważniejszym nej były pełne. Również galeria dla publipunktem obrad pierwszego posiedzenia sesji czności wypełniona po brzegi.
Krótko po godzinie 11-ej, przy burzliwych
jesiennej Sejmu - była mowa Prezydenta
oklaskach całej· faby, wchodzi na salę obrad
RP. Bolesława Bieruta.
Prezydent R. P.. w towarzystwie Marszałka
Zainteresowanie posiedzeniem Sejmu było Sejmu Kowalskiego i min. Mijala. Prezydent
olbrzymie. N;:. ławach rządowych Rząd zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie ław
RP. in corpore z premierem Cyrankiew'czem rządowych. ·
•
i wicepremierami: Gomułką i Konyckim na
48 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego Rp.
życie.
czele. Ławy podsekretarzy stanu, loża dyplo otworzył marszałek Kowci.lski, odczytując
żywo zachowaliśmy w pamięci liczne strajki,
momenty bohaterskiej walki robotników na.- matyczna, loże prasy krajowej i zagranicz- zarządzenie Prezydenta R. P. z dnia 16 paźszych Zakładów w okresie przemocy sanacyjnej.
W latach rozbicia jedności klasy robotniczej
w naszych Zakładach stacjonowały oddziały
granatowej policji, masakrują.ce robotników, te
roryzują.ce rewolwerami i granafami gazowymi.
W Polsce Ludowej rozpoczęliśmy w nowych
kopalń
stawiają zacięty
warunkach pracę od odbudowania zdewastowa
PARYŻ PAP. - Sytuacja strajkowa' w po- w okręgu Brusy, Auchel i Bcthune. W akcji
nej fabryki; talt w odbudowie jak i we współ
zawodnictwie pracy zajmowaliśmy przodujące szczególnych zagłębiach górniczych przcdsta biorą udział zmotoryzowane oddziały wojska,
miejsce wśród fabryk włókienniczych.
rwardii ruchomej i policji. Górnicy wraz z
Wyrazem · tego wysiłku są: uruchomienie w wia się następuji:ico:
miejscową ludnością stawia.ją zaciekły opór.
· rekordowym tem11ie 28 oddziałów PZPB w Pa
ZAGŁĘBIE POLNOCNE.
bianica.ch, odbudowanie Centrali produkcyjnej
Znaczna przewaga sił represyjnych pozwolizdewastowanego 1-go Oddziału i kotłowni.
W czwartek rano rozpoczęła się zakrojona ła im na zajęcie szeregu kopalń. 10 tysięcy
Wysiłkiem całej załogi wykonaliśmy przed
na szeroką skalę ofensywa sił represyjnych metalowców w Denain zagroziło rozpoczęterminowo półroczny plan produkcyjny.
Dziś w Państwowych Zakładach
Przemysłu
Bawełnianego pracuje ponad 10 tysięcy robot
ników, a produkcja dzienna przekr.acza 153 tysiące 'bieżących metrów tkanin.
.
Te osiągnięcia na polu prodUkcyjnym, powazne
wyniki na polu udostępnienia zdobyczy socjal·
nych dla robotników naszych Zakładów były Orędzie Prezydenta Gottwalda w 30-rocznicę Rupublilti
możliwe jedynie w oparciu o współdziałanie oby
PRAGA PAP. W czwartek ludność Cze· sł-Owackiej, podkreślając, że 11 kolebki jej
dwu Partii :&ohotniczych i całej załogi, porwa cho<kwacji obchodziła uroczyście 30·tą rocz narodziło stała wielka rew-0-lucja socja.listynej przykładem naszych przodowników pracy. nicę proklamowania Republ'ikii Czechosło· czna w Rosf która na swym sztandarze wy
Jesteśmy pewni. żo zjednoc:oeni!l PPR i PPS wacklej.
pisała zasadę samostanowleni'll narodów,
w jedną partię khsy ro!Jotniczej opartej na
Ulicami odświ~tn e ude.k<>rowanej ~ztanda
Przechodząc następnie do omówienia o~re
ideologii i zas?.dach partii marksistowsko-leni- rami narodowymi
transparentumi Pragi od su monachiiskiego i wypadków j1,1kie po n~m
' nowskiej przyniesie dalsze wzmożenie produk wczesnych godzi.n 1porannych zdążały tłumy
nastąpiły, Prezydent stwierdził, iż poz"'.oJiły
cji i poprawę bytu klaRy pracującej w Polsce.
w tym przeświadczeniu witamy zbliżają.cy się mieszkańców w kierunku placu św. Wacło.· one zrozumieć narodowi czechosłowack1łemu
Kongres Zjednoczenia Partii Robotniczej i Par wa gdzie <> g?dz. 11 rozpoczęły się główne kto jest jego przyjacielem, a kt!> '"'Togiem.
ur~czystośei z ud'l:iałem Prezydenta Republi· N;:.ród czechosłowacjcl zrozumia_ł równ;eż, że
tii Socjalistycznej.
My, robotnicy PZPB widzimy w p;-zyszłej Zje ki c-złonków rządu i korpusu dyplomatycz· cl, którzy doprowa<fzlli RepubHkę do Mona·
. chl'Um, nie mogą więcej powrócić ~o władz~.
dnoczonej Partii największe zwyci~stwo kla n~go.
W lm,eniu centralnego komitetu akcJt: I dlate~o gdy w lutym br. przyjaciele i ep1sy robotniczej w Polsce.
.
Postanowiliśmy na wiadomość rozpoczęcia uroczystości zagaił członek zgromadzenia na· goni monachijczyków podjęli próbę odzygbs sk'lnia kontroli na.cl państwem, zostali prze
współzawodnictwa pracy ku czci Kongresu Zje rodowego Kropiva, odd<>jąc na:;tępnie
pędzeni. Naród czec!1oslowacki dowicdł tym
dnoczeniowego przez · górników śląskiej Kopal Prezydentowi Republiki C'.r0ttwaldowi.
W swym orędziu prezydent Gottwald na· swego wielkiego wyrobienia polltyczne~o
ni Zabrze-Wschód i w odpowiedzi na wezwanie
Czecho i mądrości.
załogi PZPB Nr 3 w Łodzi uc2'cić Kongres kreślił 30·letruą historię Repub\.ilti

Bojówki de Gaulle'a

Zal ogi

dziernika 1948 r. w sprawie zwołania Sejmu
Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną
19~8 r. Po powołaniu sekretarzy, Marszałek
Sejmu prosi Prezydenta R. P. o zabranie gło
su.
Przemówienie Prezydenta Bieruta było
wielokrotnie przerywane burzliwymi oklaska
mi całej Izby, która zgotowała po ostatnich
słowach mówcy długotrwałą i serdeczną owa
cję.

mordują

górników

opór zmotoryzowanym oddziałom policji Mocha

francuskich

święto Narodowe Czechosłowacji

ciem natychmiastowego

strajku

solidarno-

ściowego i zaprzestaniem obsłus:iwanla wiel

kich pieców w wypadku kontynuowania akcji represyjnej.
DEPARTAMENT GARD.
Siły

przystąpiły do usw!ię,
nia przemocą strajkujących z kopalni w Ales. Caty departament objęty mostał Zł>'łb
dzinnym strajkiem protestacyjnym w zwl11<zku z zamordowaniem górnika Chaptal przez
gwardię ruchomą. W pogrzebie zamordowanego górnika wzięło udział 15 tys. osób. Policja przeprowadza nadal liczne aresztowa-

policji i wojska

nia.
DEPARTAl\IENT l\fOSELLE

W
bach
ków.
naty

Petite-Roselle, Stiring-Wendel i Marledokonano licznych aresztowań górniBojówki degaullistowskic rzuciły rrado mieszkania sekretana związków za-

wodowych a-órników w Marlebach.
W innych zagłębiach sytuacja utrzymuje
się bez zmian.

I•111m11m•••••••••••••••••
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Robotniczy!
Głos

jeśli nie w pobliżu, to napewno gdzieś na granicami kraju. Dzisiaj to zręczne wyradole natknie się na.. lokaja Darrego lub je- chowanie zdemaskowała Nacia swym lekkogo drabów zawsze gotowych do fizycznej myślnym przybyciem do willi. Inżynier był
ciekawy, czy zaąży. Wybiegł na drogę. W
interwencji.
odległości dobrych dwustu metrów od poWri>cił do wnęki i zaczął rozpamiętywać
siadłości konsula Darrego stało auto. Wła
przeżytą przed chwilą przygodę .. „Tutaj niśnie zabłysły reflektory,
ale motor nie
kiego okna, które zaczęło nabierać nieco kogo nie ma!" - powiedziała Nacia, gdy chciał się zapalić i szofer zmuszony został
prosił, aby była ostrożna. Poderwał się znojasności od gwiazd lub księżyca. Inżynier
wu, ach, jakimż był niezwykłym. głupcem, do użycia korby. Stał pochylony w świetle
wstał róvmież. Tuż przed oczami mignęły
straciJ
tyle czasu! Ostrożniej już przysu- reflektorów i z wyraźnym. pośpiechem, co
mu nafosforyzowane wskazówki zegarka.
widać było w j~go nerwowych ruchach, prónął się do schodów i zjechał na dół po poDomyślił się natychmiast, że Nacia sprawbował wyręczyć starter.
ręczy jak robił to w wieku szkolnym. Padza ·godzinę. Nadchodził więc czas rozstamiętał, że z hallu wychodziło się najpierw
Ziemia była miękka i tłumiła dość skunia. Ta myśl zabiła w nim wszelkie inne.
do
westibulu
i
dopiero
potem
bezpośrednio tecznie odgłos kroków, Tadeusz nie dbał
- Odchodzisz? - zapytał.
już z niego na ogród. Pomylił jednak kieru- zresztą o ostrożność, wpatrzony w światła
- Już na mnie czas!
nek
i musiał obejść wszystkie ściany na samochodu biegł z całych ril„ ~by zdą,żyć
Podeszła znów bliżej. Nie brał jej teraz
około, nim wydostał się z willi na aleję, przed zapuszczeniem 1"1ot~•ci1.
Nie widział
za ręce, nie rozumiał sam siebie. Otoczył
przy
aucie
nikogo
prowadzącą do bramy.
innego,
Nacia
musiała
ją natomiast ramionami i przycisnął do siebie prawie desperackim ruchem. Nie broniNa dworzu było już nieco jaśniej, choć być więc w środku. Odgłos jego kroków
zwrócił już jednak uwagę, reflektory zgasły
ła się, przeciwnie, zachowała się tak, jak- chmury przesłoniły niebo i tylko gdzienieby na moment ten czekała od początku roz- gdzie błyszczały blade gwiazdy. Szymczyk i Tadeusz znalazł się nagle w ciemności,
która uderzyła go w oczy swą c:.1arną ścia
mowy.
biegł szybko wzdłuż alei i tygrysimi pra,wie
- Przynajmniej nie uniosę ze sobą two- skokami dopadł do szeroko rozwartej furt- ną, jak płachtą płótna. Ciemność ta zmujego gniewu! - szepnęła w przerwie mię- ki. Czemu nie domyślił się wcześniej tej siła go też do większej ostrożności, zwolnił
dzy jednym pocałunl}:iem, a drugim i nagle prostej prawdy, przec1ez konsul musiał więc biegu nadsłuchując jednocześnie, co
dzieje się przy aucie, gdy iia izupełnięj niewyrwała mu się z ramion, aby cofnąć się zdjąć warty tuż przed swym wyjazdem,
spodziewanie
jego samego oślepił snop silszybko w ciemność i uciec. Biegła bezsze- aby umożliwić wszystkim wspólnikom skulestnie po schodach w dół, a że znała roz- teczną ucieczkę. Nie mógł uczynić tego w nego światła, a następnie uderzenie w gło
kład willi doskonale, nie potrąciła nawet dzień. Wyjazd konsula i jego towarzyszy wę pozbawiło go przytomności. Cios był
ani jednego sprz!!tu. Tadeusz skoczył naj- mógł nastąpić jedynie w nocy podczas snu bardzo dobrze wymierzony, ale że. ciało in·
pierw za nią, ale uderzył czołem o wysta-1 ich więźniów, zyskiwali tak bowiem aż kil· iyniera znajdowało 1?ię w rozpędzie, nim
jący zrąb muru i przystanął przypomnia- ka godzin, w czasie których przy użyciu unadło, oot,:>czyło sie jPJ::7.I'"'"' ltilka metrów,
wszv sobie. że nie zdoła .iei osia2'llań. bo samolotów znaleźć sie mogli łatwo poza
ID. c. n.)
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Zabójstwo Waldemara Glilcka
- Ujmujesz rzecz najzupełniej fałszywie! - powiedział i jego głos mimo woli
zabrzmiał znów ostro. Nienawidził Darrego choć tylko dzięki niemu poznał ją na
pr~yjęciu u Walewskich. Nie mógł pogodzić
się jeszcze z tym, że życie składać się może
z samych absurd6w.
- To nie ty jesteś winna, poco prosisz
mnie o przebaczenie! Jeden jest tyiko winowajca. Pójdę z tobą, pomóż mi, a b dziesz pomszczona.
- Nie, nie! - zaprotestowała - za pomnij 0 konsulu. Przekonana jestem, że
przewidział i tę ewentualność. On napewno
jest jeszcze w inny sposób niż tym waszym
uwięzieniem zabezpieczony pz:zed prawem.
To wcielony szatan. Zapominasz o mnie!
- dodała z wyrzutem - nie myślisz, co
stałoby się wtedy ze mną i z moim dzieckiem. Stale jestem jeszcze w rękach konsula wiąże nas wspólna wina i wspólna odpowiedzialność. Gdybyś zdołał go dosięgnąć cała zemsta prawa ol:ltóciłaby się
prze~iw mnie, tylko przeciw mnie! - powtórzyła - dlaczego chcesz mnie zgubić?
Wstała z krzesła i zarysowała się wyraźniejszym niż przedt.vm cieniem na tlA wiel-

dalszej twórczej pracy dla dobra w~j po
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Prezydenta
Rzeczypospo
na otwarc„e sesii ·iesiennei Seimu Ustawodawczego
w kraj i swe doświadczenie zawodowe w służbie
którego krajowi. Szybki, wyjątkowy w swym zasięgu
Partia, rozwój naszej go-spadark1' narodowej wymaga.
zdobędzie uiznanie tych mas
swą
netelną olbrzymiego wysi:1ku inżynierów, techników,
walką z wszelki'mi przejawami niesprawiedli 1Udz1 nauki, pedagogów, planistów, wykwal:I'
wcści, kri;yWdy, biurokratyzmu, z nadużycia fikowanych pracownl,ków umysłowych. N'.emi, ze szkodnictwem, wypaczeniami na5zej mniej znaczną ich liczbę abs'Jrbuje coraz
p<>Iitykj przez mał-Ostkowych jl bezdusznych więJ>:szy zakres naszego życia kulturalnego,
nasze szkolnictwo, prasa, wxdawnictwa itd.
ludzi.
Ten pomyślny, radosny, twórczy i C'Jraz bar
WYDŻWIGNIEMY LUD POLSKI
dziej wzbierający nurt naszego życia wkłada
NA WYŻSZY POZIOM ŻYCIA
jednakże na barki naszej inteligencji wyjąt
ŻELAZNA KONSEKWENCJA
GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO
kowy ciężar obowiązków i wyjątkową odpo
W REALIZOWANIU SOCJALIZMU
GŁOWNĄ NAJWYŻSZĄ TROSKĄ CA- w:iedzialność. Nie sprosta tym zadaniom jeśli
Droga, na którąśmy weszli, jest drogą trud- ŁEGO OBOZU
DEMOKRATYCZNEGO I nie znajdz:e odpowiedniej pomocy, zrozumie
ną. drogą wymagającą łączenia żelaznej kon- WSZYSTKICH ORGANOW PAŃSTWA LU- nia, a nawet otuchy wśród czynników kształ
:>~kwencji w realizacji socjalizmu z wyklu- DOWEGO MUSI BYĆ NIEUSTANNA TROS- tujących życ'e polityczne kraju.
czeniem wszelkiego awanturnictwa, wszel- KA 0 WYDźWIGNIE,CIE WIELOl\fILIONORiego mechanicznego dekretowania bez podZIEMIE ODZYSKANE POD PIECZĄ
t
k
·
· D t
t
·
WYCH MAS LUDU PRACUJĄCEGO MIAST
s awy e onomiczneJ.
o yczy o zarowno go- I WSI NA WYŻSZY POZIOM 'ŻYCIA GOCAŁEGO NARODU
spodarki w mieście, jak i na wsi.
Mus:imy także ni'e zapominać ani na chwiDroga nasza jest drogą słuszną. Swiadczą SPODARCZEGO I KULTURALNEGO • .JEST
o tym wyniki dwóch lat planu odbudowy na TO NASZE PODSTAWOWE NA DZIS .I„JU- lę o Ziemiach Odzyskanych i o ludziach, któ
podstawie których można sądzić, że cele Pia- TRO ZADANIE. W~zystko, c~ czynilisI!1Y rzy t.am pracują. Mamy prawo chlubić się z
faktu calkowitego zespolenia się tych Ziem
nu 3-Ietniego, zostaną osiągnięte.
f dllltyc~c;z,:is od chw1!J w:yzwolenia,, odpo,V'laPierwszy nasz plan trzyletni stawiał przed d~ło scl'śle te~':.1 z.ad'.l111u. Wszys·•ko, co za- w czasie tak niezmiernie krótkim z resztą
nami zadanie usuniecia największych zni- m1erzamy czynie w ciągu przyszłych lat, wtą Polski. Ula~ia to administ.rac1ę państwową,
szczeń wojennych i osiągnięcia przedwojen- że s~ę Jc;tk najściślej z. troską o coraz szybsr.zą sprz~Ja ogolnemu r')zwojowi naszej gospodarki .. Wymaga jednak od nas ciągłej troski
nego poziomu warunków bytu i zaopatrze- realtzacJę tego zadani.a.
.
nia mas pracujących. Znajdujemy się właNależy przy tym pamiętać, że w najwięk· o ludzi, o nowe kadry robotników r')lników,
śnie w 4 kwartale drugiego roku wrkonania szym Up9śledzeniu g-0spoda·rczym i
zwlasz- rz_emieśl;iików ,ac:tminislratorów i' pracowru·
1 tego planu.
Możemy stwierdzić już dziś cza kulturalnym żyją dziś w Polsce wiel?· kow, ktorych te z1em1e potrzebuia.
Prze~e wszystkim zaś wymaga od· całego naśmiało. że dwie trzecie planu wykonamy je- milionowe masy biedoty wiejskiej, małorol·
rodu
1!-icust~r~ncj_ bliskiC',j więzi ideowej z ro
Dokończenie ze str. 1·ej
sz~1.e przed upływem bieżącego rokn.
' nego i cz.ęśc1owo średnbroLnego chłopstwa.
·
Wynika z tego, że pierwszy nasz Plan Trzy Upośledzenie to jest nie tylko wynikiem dak'.'-m1. na Z1011nac.h Odz~·skanych, właśchrn
hal w granicach od 25 do 30 proc. w rezul- letni wykonamy pomyślnie i prawdopodob- wiekowego zac')fania i prymitywizmu chłop· ~o i ciągłego o~dzrnływa111a kulturalnl'go i po
1
Irtrcznego, stale,] ląl'zności irleologi<:znC'j. mają
taci~ tego silnego, niespotykanego w innych I nie przed ter~inem. Zakończenie Plan_!! '.l'rzy s~iej g')SJ?O?arki rolnej, lecz przede wszyst·
kra1ach tempa rozbudowy i odbudowy zro- i' letmego będzie stanowiło punkt wyJsc1owy kim wynikiem niedbałfllści o byt i kulturę CC'J na <'C'h1 wzmacnianie hartu oraz poczucia
odpowiedzialności i wagi wypełnianej tam pra.
biliśmy znaczny krok w kierunku prze- do naszego marszu naprzód, marszu, którego mas chłopskich ze strony rządów obszarniczo
cy. Jest to_ tymbardziej niezbędnc> , że wróg
kszt_ałcenia Polski w państwo przemysłowo- zadaniem brdzie zbudowanie podstaw socja- kapitalistycznych,
które żerowały na tej wm;_-11;ętrzn.y
~ zewnęt~·zny ze szczcg6l ną namię
rolnicze. Już w 1947 r. poziom produkcji lizmu w Polsce i uczynienie z niej jednego z krzywdzie małorolnego chbpa
polskiego tno$cią uS1h1Je zdezorientować ludność Ziem Od
przemrsłowej na głowę ludności był wyż- przodujących krajów Europy,
-choć wraz z chłopstwem małorolnym rujno: zyskanych.
szy niz w r. 19~8. Rok 1948 przyniósł poważ.PLAN SZESCIOLETNI
wała o!1_a cały kraj. Państwo ludow~ musi
ne prze~rocze!11e absolutnych cyfr produkcJi
PODWOI NASZĄ PRODUKCJĘ
KROCZYMY W JEDNYM SZEREGU
naprawie ~ krz~vdę ~ to upośled~e~te kulprzedwoJem1eJ.
turalne wsi, poru.ewaz są one na1w1ększym
Z SIŁAMI POSTĘPU I POKOJU ·
Dotyczy to nie tylko podstawowych środ- PRZEMYSŁOWĄ I PODNIESIE W DWÓJ-! hamulcem w szybkiej przebudowie Polski.
Wi~1i.iśmy 8?bic zdawać sprawę, że w ogólnym
ków wytwórczych jak węgiel, koks, energia
NASÓB WARUNKI BYTU I KULTURY
Planom
uprzemysłowienia kraju muszą ~omy6lnym biegu . naszej yracy nad odbudo,yą
elektryczna, • który<:!; produkuj~my . prawie
MAS PRACUJĄCYCH
~i~ towarzyszyć wys_iłloi w kierunku. po dni~ i prze~ll;dową .kraJu mewą tpliwą przeszkodą
~W:a ~azy więc~j ni.z przed woJną, Jak stal,
Taki cel stawiają przed nami będące w o- ~e.!11~ obecnego poziom.u gospodarki rolneJ stanowią wrogie demokracji ludowej czynmkl
.toreJ produk~Ja o 35 proc. przekroczyła po-! pracowaniu wytyczne następnego naszego i zycia kulturalnego ws1.
zewnętrzne, któr~ starają się wnosić niepokój
ziom przed:"'oJenny~ a~e i_ szeregu. artykułów planu _ planu 6-letniego. Zadania tego dru-1 OSWIATA I DOBROBYT DLA CHŁOPÓW w s~osunk'.'-ch m!ędzyuarodowych. Nio wszyscy
b~zpośredm:go spoz~c1a, Jak:. tkamny baweł-1 giego planu są bez porównania szersze: .JEludzie zdaJą. sobie spraw«;i, że na sytuacją mię
ruane, tkanmy wełniane, cukier i t. d.
GO WYKONANIE PODWOI NIEMAL NA·
POLSKICH
dz:ynarodowQ. oddziaływują. d.ziś w wielkim sto
OSIĄGNIĘCIA NASZEGO ROLNICTWA SZĄ PRODUKCJĘ PRZEMYSŁOWĄ W Po-l. Cieszymy _się .dobrym tego~')c~nym urodz~ .J?lllU n.o'~e metody naci$ku imperializmu na kra
ROWNANIU Z POZIOMEM, JAKI OSL'\G-1 Jem w rolnictwie, de powinniśmy zdawac Je mmeJ samodzielne i na słabsze narodv. Nie
Poważne osiągnięcia przynosi rok 1948 NIEMY w ROKU PRZYSZŁYM, PODNIE- sobie sprawę, że dobry urodzaj m&że być wysta~·czajl). już dziś dawno metody ekoi;onuęz
również i w zakresie rolnictwa. Dzięki za- SIE w PRZYBLIŻENIU W DWOJNASOB nie iylko wYDikiem pomyślnych warun1ków nego i dyplomatycznego nacisku. Tym starym
ctpatrzeniu rolnictwa w siłę pociągową, na- WARUNKI BYTU I KULTURY MAS PRA- atmosferycznych. Oczywiście, wa.runki atmo metodom towarzyszą. d.zi~ w szerokiej skali no·
wozy sztuczne, maszyny rolnicze, jak rów- CUJĄCYCH w POROWNANIU z OKRESEM sferyczne odgrywają w gospodarce rolnej de- we metody _oddziaływania na psychikę mas prze
mie! dzięki dobremu urodzajowi został prze- PRZEDWOJENNYM. BĘDZIE TO PLAN cydującą jeszcze rolę, ale oprócz nich dzia- de wszy. tk1m drogą. celowego siania paniki, J~
kroczony przedwojenny poziom produkcji ROZBUDO\'VY I PRZEBUDOWY GOSPO- łają już także bardziej stałe czynniki gospo- ku, psychozy zagrożenia i niepewności jutra. :t:a
zbóż chlebowych na głowę ludności i PO raz DARCZEJ POLSKI. W WYNilCU TEGO PLA darki planowej-, które w niedalekiej przyszło P?moc~ sztuczme wywoływanej gon!czki zurojepierwszy po wojnie Polska osiągnęła w tym NU ZMIENI SIĘ CAŁKOWICIE STRUKTU-1 ści p&winny zabezpieczyć nam urod7'ilj. Czyn mo;we~ trusty wiolkokapitalistyczne usiłują rato
zakresie samowystarczalność.
Pomimo wielkich postępów produkcJ'i zwie- RA GOSPODARCZA KRAJU, PRZEKSZTAŁ nika~ tym11 są: r~owszechnienie oświaty wac s1~ przed. groźbą. załamania się koniunktury
CAJĄC POLSKĘ
W KRAJ PRZEMYSŁO- roln1czej, większa. mechanizacja produkcji rol gospoda~·czcj .. ~ianiem ciągłego niepoko,ju wielkie
rzęcej odczuwamy w tej dziedzinie jeszcze WO - ROLNICZY. ODPOWIEDNIO WZRO- nej popnez ośrodki ma.szynowe, rozwój róż trusty impenabstyczne zarabia.i<! dod.atkowo i
pewne braki, które ostatnio, w okresie po- SNIE PRODUKCJA DOBR KULTURAL- nych form spóJdzielczośc<i rolniczeJ-, -stosowa- łatwo setki milionów dohlrów•. Zbankrutow:. na
żniwnym dały się bardzo dotkliwie odczuć
i zostały dodatkowo zaostrzone przez zły stan NYCH.
nie nowoczesnych metod techniki agronomi'cz i opłacan?. przez imperializm rzą.dy kapitalistyorganizacji rynku mięsnego. Toteż zadaniem
W ciągu 6-ciu łat uruchomionych zostanie nej, ooraz wydatniejszą i bardziej wsizech czne kr~JOW podległych współdziałają. w tym
rządu będzie zwrócenie szczególnej uwagi na kilkaset nowych zakładów przemysłowych, sir&nna pomoc państwa dla małorolnw:h i stras~emu ~vłasn:>:ch narodów. Natomiast fabry
rozwój hodowli zwierzęcej i zabezpieczenie przy. czyn:i rozmieszczenie s~eci tych zak!adów średrui'Orolnych gospodarstw chł(lpgkich, 'ff' óre kanc1 brom, podzcgacze wojenni i siewcv niekraju na przyszło$ć przed niedomaganiami w b~dz1e miało na celu '11'.yrownanie up_osledze stanowią 90 procent ogólnej liczby gosipo- pokoju bogacą. się w tempie zawrotnym i'ia ule
tej dziedzinie.
n~a prze~ysłowego, zamedbanych dzi~ okrę- darstw. Ob0wiązkiern państwa ludowego jest głości i sprzedajności tych rządów . •
Dla wszystkich ludzi w Polsce i dla wszyst- gow rolmczych, zwłaszcza na wschodzie Pol- dopomaganie masom chło.pskim w osi:!,ganiu
SOJUSZ ZE ZWIĄZKIEM RADZIECKIM
·kich bezstronnych obserwatorów zagranicz- ski.
lepszych plonów z ich moz')lnej pracy na
I KRAJAMI DEMOKRACJI LUDOWEJ
nych jest jasne, że rozwijamy się bardzo
PLAN G-LETNI POSTAWI PRZED NAMI roli. Ale uświadomić sobie wyższość no~vo
POTĘŻNĄ TAMĄ PRZECIW
szybko, że sytuacja ludności poprawia się u OLBRZYMIE ZADANIE CAŁKOWITEJ LI- czesnych form i metod g')spodarowania chłop
nas wydatnie. Najlepiej świadczy o tym fakt KWIOACJI NĘDZY 1 WIEKOWE<?O ~AN~E pracujacy może tylko przeor; poznanie tych
PODŻEGACZOM WOJENNYM
przekroczenia już w roku obecnym przed wo- DBANIA POLSKI: Jest. to zad:i-me w~ełkie: form ~·metod, a więc poprzez oświatę, po- . T_rze_ba .umieć trzeźwo ocenić te' tendencje
jennego poziomu k<>nsumpcJ'i na gJowę lud- h!storyczne, z.ada~i~, ktorego
stawiało i przez przykład i własne d')świadczenie A i widzieć ich źródło, ażeby nie ułatwiać zadania
nie mogło postawie przed sobą zadne z ml.
--" .
•
_
. . ·ności, podstawowych artykułów żywnościo- nionych pokoleń. CZY ZDOLNI BĘDZIEMY więc """'a.niem pa~stwa JeSt uf:at.wtac oswia siewcom paniki i niepokoju. Trzeba zdawać so
wych i przemysłowych.
l\:IY PODJĄC 1 WYKONAC TAKIE ZADA- tę mas?m c?lopsktm, pomagac im w przy- ~ie sprawę, że nawet największe kraje imperia
hstycznc nic są. dziś w stanic prowad.zić woj·
NIE ZNAMY PROBLEMU BEZROBOCIA
NIE? BĘDZIEMY ZDOLNI I WYKONAMY swajaniu ~szyc!1 metod goSl)(ldarowan..;a i ny w skali światowej i
co, ważniejsze nic uyJE BEZWARUNKOWO.
J>odn~zen1u plonow z uprawy rolnej i hołyby zdolne wepchnąć do wojny swych 'narodów.
Swiadczy o tym również 'fakt, że przy cał
dowli.
Natomiast istnieje w świecie dość sił, które
kowitej w praktyce likwidacji zjawiska bezZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA
ZABEZPIECZENIE WSI
~ą zdolne sparaliżować dążenia podżegaczy wo
robocia, płace realne robotników przewyż
NA CZELE MAS LUDOWYCH
PRZED WYZYSKIWACZAMI
Jennych. Są to potężne siły pokoju. W walce
szyły już u nas poziom przedwojenny.
Z;Iobyliśmy już mez.będne warunki ~la pb·
Czynić to będzie rząd w cora~ wieks:>:ym o pokój złączą się niewątpliwie wszyscy ludzie
Je.i:eli porównać ten stan rzeczy ze zjawiskami, które obserwujemy w wielu krajach myslnego wykony\:ran1a n~szych planow. go· zakresie w miarę tego, jak wzrastać będa pra~ują~y i postępowi, nienawidzący wojny, a
europejskich, zjawiskami marazmu gospo- soodarczyc;h i zdah~my p1erws:Y. egzamin 7 jeg0 środki. Nie może też rząd demokracji takich Jest olbrzymia większość we wszystkich
darczego, bezrobocia, spadku poziomu życia .e:ospo~ark1 piar:oweJ w ciągu ~mi~mych 2-~h lud9wej pozwolić na to, ażeby na barkach ~rajach świata, nie wyłączając krajów imperia
ludzi pracy i nieustannego obniżania ich za- la.t. Z).ednoczeme kla~y r')botn~cze!,. um~cnie 1biednego chłopstwa, na jego niedoli i k·rzyw llstycznych.
robków, coraz silniejszego nacisku imperia- n~~ SOJUS~u r?botn1kow, c~ł?~ow_ 1 mte~igen- dzie wyrastał wyzysk, ażeby na skromnym
ZWYCIĘSTWO MOŻE BYC TYLKO
lizmu na samodzielność i niezależność szere- CJi pracuJ.ąCeJ, ~alsze zac1esruen1e wspolp.ra· pl')nie i dorobku biedoty wieJskiei żerowali
PO NASZEJ STRONIE
gu krajów europejskich, to staje się szcze- cy stro;imctw b o~u .den;okr~t!czn~?<>, k~ora nleucz~iwi boqacze 1 spekulanci. W tym <'e·
__Potężną. dźwignią pokoju jest i będzie coraz
gólnie jasne, jak słuszna była droga, na któ- to wspołpraca znaJduie r?wmez .swoi dobitny lu rząd tworzy pańsłlwowe rezerwy zboiorą myśmy weszli, droga obalenia kapitali- w.yraz w prac.ach .Wysok1~go Se1mu. -:- są to we. ustala właś<;iwe cen:v na produkty rolne blizszy SOJUSZ krajów demokracji ludowej ze
stów i obszarników, di:.Qga odrzucenia wszel- ;i1~zwykle wazn~ l pon;yslne cz.ynnilci, spr~~ i st~ować będz1'e wszelkie środki zaibezpie- Związkiem Socjalistycznych Republik Raclzieckich. _Polsk~, tak jak i wszyscy jej sojusznicy,
kich prób zamachu Dl naszą suwerenność 1a1ące W_Ykonann! za.dan. .naszeJ E;(OSpodar~1 cz„n1a wsi. pl"led wyzyskiem i spekulacją.
W 0parcm o coraz f,zerszy zakres planowej pogrą.zona Jest w pracy pokojowej nad odbudo
przez imperialistów, drogą braterskiej współ pla,?oWeJ. W teJ__ wielk 1~J pracy liczymy na
pracy i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim hyorczą aktywnosc pols~tch mas ludo-wych pomocy państwa i o znaną pows7.echnie wla wą i przebudową swego kraju. Nam nie grożą
i krajami demokracji ludowej, droga marszu zJednoczony~h w ob~e de~okra:ycznym, sną pracowitość i zapobieghwość, masy pra kryzysy gospodarcze i gnicie nagromadzonych
na czel': ktoreg~ .kroczyc bę~ue. Z~~noczo- cujące drobnego i średnbrolnego chłop$twa d~br. _My tworzymy nowe życie - lepsze i spra.poprzez demokrację ludową do soejalizmu.
n.a Partia I_tob~ ntcza, W tei w~elk1e1 ?.racy już dziś osiągają wielki postęp w o~ólnych wiedhwe dla ludu pracującego.
My jesteśmy
Oi<RES HISTORYCZNEGO PRZEWROTU ~Jednocz~ się me tylk') człon~ow1e part1.i, ~le wa.runkach bytu i kultury wsi. Jest to szcze bojownikami postępu, wiedzy, prawdy, sprawie
SPOŁECZNEGO
1 szer~ki.e rzesze. b7zr:iart~1nyc1?- patriot?w gólnie widoczne w gorącym zapale młodzie· dliwości i braterstwa wszystkich ludzi.
PRZYSZŁOść ZAś
I ZWYCIĘSTWO JEST
Ten marsz odbywa się u nas i odbywać się r 0 botm.k~V?» c:iłopow- .1 mtehgentow. Tępiąc ży wie.iskiej do wiedzy, w jej maS')Wym gar
będzie w ciężkich warunkach walki z ze- ~ 7 k?d':'ikow i . wrogow, bez w~ględu na t?: nięciu się do szkół ogólnckształcących i za· I MOŻE BYć TYLKO PO NASZEJ STRONIE.
wnętrznym i wewnętrznym wrogiem klaso- Jakim1 mask~m1 się. przykrywaJą, . prowa~zic wo<lowych oraz do wszelkich form ż'ycia kul NASZE IDEE SĄ BLISKIE, BO POWINNY
wym.
za s?bą będ.z1emy me tylk') s~eregi partyJne, turalnego. Wielkim' zadanlem Zjedn·-n?onej BYć BLISKIE WSZYSTKIM LUDZIOM SZLA
Ten marsz odbywa się u nas i odbywać
l szerokie rzesze ~ezpa:tvJnyc~, odnosz.1c partii, stronnictw ludowych i Związku Mło CHETNYM, UCZCIWYM, MIŁUJACYM PRA
się będzie w trudnych warunkach burzliwego s•~ z pełnym szacunkiem .i uznaru~m d.o lu· dz'eży Pol~kiej jest ze WS7PChmiar pomaryać CĘ, GOTOWYM POśWIECić SWE SILY DOwzrostu aparatu produkcyjnego, wielkich 1 d11 czystych rąk. do Judn pracy l. wied~:>' tym dążeniom młodzi'eży wiej!'tdej, gdyż tyl- BRU RZE(1ZYPOSPOLITEJ, A TAKICH LUwysiłków .dla dokonania odbudowy i prze- j bez w~glę?u na to, czy są członkami partu, ko w oparciu o postepowe siły młodzieży DZI JEST OLBRZYMIA WIEKSZOść W NAprowadzerua rozbudowy naszej gos~odarki, w czy t~z nie.
.•
. .
·.
•
wiejskiej można przyśpiesz:tć przebudowę go SZYM NARODZIE, NASZA WSPóLNA OFIAR
NA PRACA DLA KRAJU BUDZI PODZIW I
trudnych warun~ach przeks~łca;ma strukChciałbym podkre_śbc z ~łą siłą,. ze głow- spodarczą i kulturalną wsi' polskiej,
STWARZA CUDA, WIĘC JESZCZE GORĘCEJ
tury gospodarczeJ naszego kraJu i przygoto- nym naszym zadaniem wmna byc troska
WYTJ;.:żMY
SIŁY,
ABY JESZCZE WIĘ
wywania jej do wielkich czekających ją za- o interesy i potrzeby bezpart~jnych mas
OPIEKA RZĄDU NAD INTELIGENCJĄ
dań.
prncuJacycb, zarówno w ntieścle, jak i' na
Szczególną troską. i opieką demokracja lu KSZY PLON PRZYNIEść OJCZYźNIE.
Wszystko to razem składa się na to, że wsi. Masy te stanow:ą przeważającą czę5ć l dowa winna otoczyć naszą pos!ępową, bezObywatele Posłowie!
przeżywamy w naszym kraju okres wielkie- naszego narodu. Od ich pracy, od ich zapału, partyjną inteli1gencję polską, która z oddaniem
życzę wam pomyśluych wyników w waszych
go hlstoryczne&:o .urzewrotu społecznego. Ja- od ich ofiarności zależy szybkość wYkonania i naiszczerszym WY&iłklr.m niesie swa wiedze oduowiedzialnYch Dracach ustawodawczycb.zadań, tęmp')
przebudowy Polski
przodujący.
Ob~
demokratycZllJY,
piv.odującą siłą b~ie Zjednoczona

sne jest, że w tych wart1nkach ciężkiej walki,
i.~ w tych warunkach budowy nowego ustroiu nie wszystko może odbywać się u nas
· -;1adko, nie wszędzie nasz aparat państwowy
działa w pełni zrozumienia interesów mas
ludowych i wiele jest jeszcze u nas przeklętego dziedzictwa kapitalistycznej przeszło
ki. Tylko rosnąca świadomość mas ludowych i coraz wii:kszy ich udział w rządze
niu i kontroli może stopniowo usuwać te stojące na naszej drodze przeszkody.
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naszeJ f1zkultury 1 narodoweJ krzepy c1eles_
ln<.-j. Być może, jaldś zakazany bokser odbił
Don1·osły J
Młod"":ie ·:y Kom.u~1i>tvcznei
mu w swoim <'zasie ukochaną albo w czasie
I „towarzyskiego" spotl:;ania piłkarskle~o kt~
D:deń dz'..s;ejszy dzień 30-tl'j rocznicy
W~r:cchzwlą"Łkowego
Leninowskiego
c:;o kiedyś potral;;tow. I jako piłkę (P1eko11lń
Związku l\llodzieży Komunistycznej - uroczyście obchodzą wszyscy, którym ni
~id jest raczej okrąglutki) tero nie wiem,
jest oboj«:tną spn.wa postepu i rozwoju Iud:r.ko!ici. Nawiązuje on do daty, stanonic pytałem, tak jednak czy Inaczej znajomek
wiącej ważny etap w rozwoju Zw. Radzlecltiego, w dziejach wałki o \YYchowanic
mcij do sportu ironicznie wprost podchodzi.
nowego człowieka, człowieka społeczeństwą socjalistycznego.
I Ot, np. stoimy na przystanku przy Nowot- •
kl, czas mija, „szóstka", cholera, nie nadjeż
a jednym z pierwszych Zjazdów Komsośli nie opanuje na.uld i nic potrafi kierod:i:a (n[). Stold się, widać, zapędziła), a Plekomołu, liczące ~o wówczas w swoich szewać gospoclark1' na 1>odstawie nauki."
~l.ńskl już mruczy:
regach 400.000 chłopców i dziewcząt, założy
rzydzieści. lat pracy i walki wielomilio\Vszystko, psiakrew, przez tych sporciel WKP (b) i twórca pa11stwa radzieckiego
nowego dziś Komsomołu dowiodły, 1.~
towców!
Włodzimierz Lenin pouczał młodzież. że b ' zorganizowana w
nim młodzież r::.dzicc!>a
- Dlaczego - przez sportowców? - pyczłonkiem Związku 1',flodzleży Komunisty - wiernie realizowała nauki i wskazania swych
tam zdziwiony.
nej wielkich nauczyci'.!ll. Nauki i wskazania doj - Do Helenowa napewno na mecz kolarski
".„znaczy postępować tak, by oddawać damy, które i dziś określają rlobitnie „adania
1>osuwają, to i . całą Unię tramwajowi\ do
swoją pracę, swoje siły dla spra·wy ogółu. młodzieży krajów demokracji ludowej, mło
ł\ • ID!. „.1..!.,.„Ly Ił ~\ ' .)' L.!u.) t,.; ... t liC&.~l.lliJl..c~
S7.terllnga zajęli. I żeby chociaż było na
Związek l\Uodzieży Komunistycznej powi- dzieży uczestnicząc~j w marszu tych krajów
wzorowo prac-:uą
,,,.
col
nien być grupą sztw-mową, która w każ ku socjaliz'Tlowi.
- No, może jeclnak warto - perswaduję
dej pracy spieszy z pomocą, ujawnia swcTrzydzieści lat pracy i walki Komsomnłu ciałem handlarzom fmierci z Wall - Street.
łagodnie cyldiścl, ł:ątlź co bądź, sprawją inicjatywę, daje początek czemuś nowe- wykazały, że w komsomolcu powstaje rze- 1
lasa robotnicza Polski, a wraz z nią i ca- no~ć fb:yc!llna.„
mu.„„
czywiście typ nowego człowieka. człowieka
ły naród polski uświadamia sobie do- Bujda! przeryWa wróg sportu. Na VIII Zjeździe Komsomołu, przed dzie- o wzniosłej moralności socjalis1ycz'lej, który skonale, że nie tylko Wszechzwiązkowej Par- żadn~ sprawność, ino przedstawienie za bidobro
swe
uratrujc
w
pomyślności ogółu. tii Komunistycznej, uosabiającej geniusz orsięciu laty, gdy WŁKSM liczył 2 miliony
letami dla frajerów.
Komsomoł stał się wiernym pomocnikiem i ganizacyjny, bojowość i ofiarność radziecld<:~j
- I dawa.j - mój Piekosińsld po wszystczłonków, Józef Stalin wskazał na to, że
rewrw11
partii
LPnina-Stalina, klasy robotniczej - ale i Wszechzwiązkowe kich gałęziach wychowania, jak to siP, mówielkie osiągnięcia w pracy nie powinny bojową
przesłaniać młodzieży komunistycznej
dal- świadomym i ofiarnym współbudowniczym mu Leninowskiemu Zw. Młodzieży Komuni- rni, fizycznego się przejeżdża. że tak i tak,
szych zadań, stojących przed nią: wzmocni·~ p1i1stwa socjalistyczr.cgo. bohaterskim jeF,o styci;nej, ofierze i krwi jego setek tysięcy w boksie irranda, w piłce nożnej lipa, w leknia aktywności bojowej młod7.ieży robotni- obro11cą przed inwazją fas>:yzmu. Komsomoł najlepszych bojowników zawdzięczamy w kiej atletyce czyste bałamudwo i t. d.
czej i czujności wobec niedobitków wroga kroczy i dziś w pien1.-·szych szeregach budo- głównej micrze to, że już od 4 z górą lat me
- Sam pan powiedz - pyta ntnie surowo
cią~y nad nami ponury mrok i bestialstwo mój rozmówca
klasowego; organizacji masowej i rzecz0wej wnic".ych komunizmu.
- co, na zdrowy rozum wzlą,
Dzieło trzydziestoletnie Leninowsko - Sta- hitlerowskiego ,.nowego porządku", że nastał
krytyki oddolnej dla walki z biurokratyzwszy, naród nasz właściwie z tych sportów
linowskiego
Komsomołu możemy tym lepiej dla nas jasny dzień wolności i budown;ctwa
mem; wzmożenia wysiłków w celu zdobycia
i relwrdów osiąga?
ocenić w świetle toczących się dziś wa.lit kh- Polski Lmlowej.
„twierdzy nauki".
I\:iedy próbowałem szepnąć l"ieśmiało w
!iY robotnicz<"j i młodzieżv robotniczej w kraZakładając wraz z całą klasą robotniczą
odpowiedzi coś o sławie, Piekosi6ski odrazu
„IUasa robotniczą
stwierdził
dale.i j:i.ch ,.zmarshallizowanych". Przede wszyst- fundament pod budownictwo socjalizmu,
Stalin - nie może zostać prawdziwym go- lcim w świetle bol)l.terskich i ciężkich zma- młodzież polska korzysta już dziś i korzyst:lć mnie za.krzyczał: sława? Też cóś takiego!
spodarzem kraju, je:ili nic zdoła wyjść ze gań górników frarfcuskich w obronie swego będzie coraz szerzej z doświadczeń młodziP Faj:.łapstwo, a nierzz i chuligaf.stwo, nic stanu zacofania lmlturalnego, jeśli nie po-, bytu - przeciwko brutalnej przemocy rządu ży radzieckiej i jej ~ojowej organizacji Ko1r.- słln1:a! Do chrzanu I bani z taką „sławą"!
Nic dziwnego, że w spotkaniach z freze\ !'.fi ~~":<.'.'ri< y ; ~ „.., i ,-·l:t<r't>j intelił"en< ji, .ie- •. francuskiego", rządu kliki kapitalistycznych somołu.
rem - tematy sportowe raczej starałem się
i prawicowo - socialistycznych grabarzy nicW tym zawarty będzie największy hołd ~e- omijać. Po co starszego obywatela drażnić?
nodległości Francji, zaprzedanych duszą i go boljaterom i bojownikom.
go kiedy t. zw. zła krew zaleje. Ali„„...„„„„„... „„....„ .... J...:szci<e
ści wczoraj, 28. IO. b. r. Piekosiński ku
J• pel górników Zabrza ro:i:brzmiewa po Polsce
mojemu największeT!lu zdumieniu - sam na
. - ~..-.
.... , ..........
w
li
.wit.--"t"-.~
przystanku wyjech&ł z takim oto sportowym,
powitaniem.
en_,._;; I.n.
~
l. '- No, i co pa.n na
to? - zawołał, potrząwykono1·ą SZEie\! !J, IGC p11enerminowo da uc:czenia Kongresu l1'ednoczeniowego
sając trinmfa!nic „płachtą." „Głosu". - TA~
Rl WYSCIG to ja rozumkm: DOBRA
.Tak polla"·ali!:\111y ~·lrnir.v kopalni ,.Zah;zc"
1) w~·kończcnic stropu tunelu na trasie W-Z, RZECZ, mało _ S\VIETN.A RZECZ!
"~·.•tąpili z apt•lcm do cnfoj pol~kiC'j kl"'.\' ro- :'!) zbudo"·nnic ściany oporow<>j ohl)k pałacu pod
Cyło bardzo rano, irazety jeszcze nie przel·otni<'z<>.i o uc.zczcnie zbliżającego "'ię Kongre- Illachą' ', :l) ukoi\czcnic trzr)cicj 8erii dornów na gląclalem, więc spróbowałem ~lYĆ domyśl
rn Zjednoczenia obu partii l'l:>botniczych przcrl l.h\1·ic11Rztacie 1 4) wykonanio 4-ch pl'Z~scł kou· ny.
1l'rmi11owym w~·konanir>m planńw
prod11kcyj· strukcji 11ośnrj JllOl'<tu ~lllsko·Dąbrowskicgo. Przy
_ lVyśclll'? _ rzekłem ostrożnie. - l\loto11\·cJ1. Wcz11·ani<' irh podchwycila trzy i pól ty- rzckam!·, że irn~za d1•l<'gHr.J'.l. zamcltinje Kon· c~·klowy? Na żużlacll?
~ięc~na rzesza robot!lików, zatrudnio11ycl1 przy gresO\Yi w dniu jego otwarcia o wykonaniu zo
Pickosiński spojrzał na mnie jak na waJ,udowie trasy \V-Z.
uowiązllii, które dzi:;iaj prz~·jmujcm~·. Bi:dzie to riata.
.
• ' a. spc~jnluic 1.wołnn~·m zrhraniu U<"l11rnlon'l najpii:kuiC'jszy clnwód na. uj gnr:}ccj radości z
_ Na żużlach? _ powtórzył z J>oga.rdą:.
n•zollH·j" w kt1ir<>j robotnit·y tra,~· W-Z z rado faktu zwołania Kongresu Zjedncczeniowego.
Na żużhl.ch kartofle pan sobie upiecz. w np1n,;,.";ą.. •1·i,tn.h. ~<}rn:nl<;i h.~nci .
.~ 1irnik<iw z k~·
.Apclu,icmy jctlnorz<.-śnie do ws~y!itkich robot dnrkach. Eo ja o wy~cigu mówię NA
11.tl111 „l'.nh1 ze . l podtJlllllhC ich apel o prz\ ·
'kó
.
h f'
.
f b k h
SZTOLNIACH I NA n:ROSNACH. O wiei;') •zenie sii: cah•j klasy rohotni1·ztj <lo ich ir;i. ru w pracuJą.cyc 0 iarrue w a ry ac_
oraz kim meczu ogólnokrajowym z prawdziwe~o
' i·j:tlY"Y• posta11awi11j1~ w.,·konać 1•rzcdtcrmino· przy odbudowie ·warszawy, aby ze sweJ strony zdarzenia: KOPALNIA ZABRZE (WSCHOl>)
110 szer~g- prac uo. tra~ie W-Z,
deklnrowali przedterminowe
wykonr..nie prac, _ P. z. P. n. Nr 3 (d. Gcyer) w Łodzi.
'fi'. ct::1 dmi1;;a ctlc..;.r.::ni U.om.:.mni;lu wykoDal<'j rezol ur ja. opici\ n:
wzmagali '\\·:pól1.a\\ orlnil'twv pracy - uczcili w
\\'ziałem szybko :.: rąk Piekosińskiego nnuuje 200 proc. normy w fabryce radioaparatów
Do d11ia 1.1:!. l !H8 r. po~tnnawiamy wykonać ten sposób godnie historyczne zjednoczenie :gol
w Mińsku
następuj:icc p1·a<·c:
skiej klasy robotniczej",
m~ T~~o~u;~k _ czytam _ Dl,A UCZCZE0

ub1·leusz T.en1·nowsk1°ego Zwiqzku
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Petro Werszy b ora „Lu d zie z

We~Qyhora nazwał swoją książkę o partyzantach ,,Lud ;e z czy0;tym sumieniem". Już
sam tytuł określa rnajważniejsze zagadnienie
iJVW l eści, za!Jadnienie istotne 111ie tylko w okresie wojennym, lecz także w cui.s-a.ch powojennych.
Książka Wers:z.yhory pozbawio.na jest zupel·
nie j-a.k.:.ejko!wiek deklamacji'., mgl:.Stości czy
mistycyi:mu, nie U"Zasad.nia też bohaterstwa na·
rodu iradzieckie.go zamier1chlą przeszłością luo
trndycją. hi. toQ·cz11ą. źródln. i przyczyly zwy·
dęstwa nairodu radzieck iego w tej w•1jn.:e po• daj.e irea.li•s tyczn'.e i :pr-0.wd:ziwie. Książka -ta me
tylko <Wyjaśn; a nam zegadn,icnia z okresu woj·
ny, bo jest d'l'Zecz.ą ja1S·ną, że jeśli wojna z fa-

c~ystym

zllll Allll-1111-Tllll Allil llcll llHll
li

sumieniem"

łego· prame społeczeństwa rad:z.:eddego. N!ektórzy przyiS-zli do szeregów partyzanckich w
pełni świadomości walki o .ideały i;ocjalistyczne, inni przez n! e<>kreślc·ną, ru:glącą 'eh potrzebę czystego, uczciwego życia. Zespol:H ;;ię oni
W1Szyscy w jedno partyzanckie społeczeństwo
bez że.dnego rozkazu czy ll!acisku z zewnąt.rz.
Częs·to doko111ywali cudów bohate•riSLwa, pod~
trzymując 111a duchu ludno~ć d pobudzając ją
do oporu wobec fR6.ZyiStów ruemieckich.
Skąd pomy'5ł napisania tej ks: ąż.ki1 Werezybora był reżyserem Elmowym i w "· 1941 me
wi.eJ.kie m'ał pojęcie 0 wojnie i jej :stO'f.nych
problemach. w miarę przebywainia jego w
partyzant.ce, w miarę nara.stającej odpovvie·

galerJ ę ludzi - bohaterów, piękne chaoraklery
jedn.:istek, maluje Judzi, których mog1ły „rozsypane ;;ą od lasów kow;cńsk!ch do błot p 1 ńskich, od ·warszawy do Brześcia i B1alegostoku". Jest ona pomn.i kiem wystawionym bojownikom o czlow.~ eczeństwo, bohaterom, któ·
rych :zrodził ndród radziC<'ki. Jest ona i bę·
di;:e nie tylko •nspomnr'.eniem o tym CO mmę·
Io, lecz daje piękne wytyczne Jak żyć należy.
Przekład Leopolda Lew'.:na bardzo dobry.
Oddaje w:ern.ie jędrny styl utworn a d<:>bne
.rozwiąztl.je problemy llumacra poj.awiające się
zawsze przy przekladz.ie. Książka wydana ładnie :i starannie.

p RA c A

Zofia Łapicka

~~!icyK~~p~:!i~s~abt~:E~~~~~~:x~:.!~.e

wili wydobyć 125 TYS. TON WĘGLA PONAD PLAN, Geye1·owcy zaś zohowiązali sit:
dostarczyć pow:vżcj planu 2 I POŁ l\llLIONA
l\IETr..ów TKANIN.
- No, i co? - zapytał starszy frezer, gdy
skończyłem wertowa(! gazetę. Jak pan JnY•
śli: kto wygra w tym wyści1n1?
- To wy tego nic wiecie? - uśrniecbn~"
km się przekornie. - KAŻDY W TYM \'i'YSCIGU WYGRYWA. Nie tl·ll~o górnk:v i
włókniarze, którzy z pewnością swoje zobowiązanie wykonają, ale i „kibice" całe
polskie społeczl'i1stwo, które korzysta z owoców współzawodnictwa pracy. \V~GRY\'VA
JĄ ZV\'YCIĘSKIE
ZASADY
SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARYU, KTORA WIEDZIE MASY PRACUJĄCE DO DOBROBYTU I LEPSZEGO JUTRA.
E. T:\1\1

~~~~~~~już w~re~. ~ ~e ws~ ~ialoo~u~~. mminmroutr~~ćc~ ~----------------~------~----------------
jesz.cze wygr.:;1ny demokratyc:my pokói. WaJka raz ·wtięcej spraw wyłan;ających się z żyoia
TĘ
T\.T
o pokój tPwa nadal, a wyn::.ki tej walka za- i okolicrnośd. Nie p•zedslawia on bynajmniej
.L"ł
leżą od uświadomienia ~obie pr-zez lu~zi,. d~ s iebie jako bohatera narodowego. Przeżywa
I
h
,
.
d
.
ół
d • t .e
polt<oju dążących, co to j{'St czyste sum~enie I bar<lzo

jakie wy:znacza dm ono obowiązki w wake z
faszyizmern.. .
.
,,
Stare poJęcaa o tzw. ,,u.~zcwym obywatel~
przeszły kolosalną ewolucję 1 n.abrały -zupełrne
innej treści. We:r,;zyh.ora mal.ll:Je nam w swej
powieści różnych ludzi, o roznych cha·rakteirach i wy.k 6ztake.niu. Są to lud71ie pochodz~·
cy z mpeln~·e różnych środowi~k, a spotyikaią
s;ę oni
odd-ziale partyzanckl<m legendarnego Kowpaka.
.
Kowpak przez swe skuteczne i ni_espodue·
wane akcje r.a tyłac.h w•oga .6tał s·i ę legendą n.arndu tak samo J31k Czapaiew. Furma.now
co prawd.a w iSwej głębokiej i fundamentalnej
porwieści „Cze.·paiew" .kueśli i•nną epokę . -

w

okr~s cięż.Jc;'ch :zim~gaii ~locie) wł~dzy •~dw:c-

kie] 0 „by~ czy me byc Zw.ązk'll: ~a:dz eck.eg:). Ci?Y Jednak bohatN~m powie~ci Furma·
now~ iest przede ws~yistlom <?z~pa.iew •. przed·
5taw1ony na tle wsnoluC"Zestnr.kow wo1ny domowej w la.tach 1918-1919, to bohaterem
iksiąiki Wenszyh<>ry je-st „lud partyza111cki".
Jest ta.ro i Kowpa.k, pa!l'ty:zant z 1918 roku, je1S'
14-let.ni Sioemienisty, sierota, który stracił C<Iłą rodzi'llę, kc.-m'sar.z Rudn~ew. 5~czerv komun'.6 ta i prawdziwy d emokrata, Kolka Mud·ry, któ·
ry przed wo.j1ną często był Htrzvmvwa,ny przez
mi Ecję, a jednak uważa sie obecnie za uczdwego ol>rońcę o jczvz.n v. Ze stron!<: książki
patrzą na n:o1s iak żvw'. d7;alacz.e partvjnl, pozostawienl na tvł~ch wmg~ przez organi zacje
:partyjne. oficerowie Armii Czerwonej, nauczy.
ciele. robotnkv. chlo.oi - nr.zedstarwic.iPJ& ca-

ludzkie uczuo:e

strachu podczas chrztu
Ipozycje
bojowego, g.dv artyleria przygotowuje atak ll!a
niem.'.eckie. To je~t właśnie dla 111:ego

T I W P Z P B NR 9

Sz ac etny wysc1g przo owania we wsp zawo
Joanna Wilczak jest jedną z najwybitniPj
s-zych przodownic pracy PZPB Nr 9. Wyka·
zu.; e się ona zazwyczaj doskonałymi ws:caż·
nikami pr<:>duk:CYJnym 1 i jakościowymi. Ostat
n.io zdobyła we współzawodnictwie indywi·
dualnym drugie miejsce, ale jednocześnie
uzyskała po ruz ósmy miejsce punktowane.
Tym razem wyprzedziła ją zdobywczyni
pierwszego m ieJsca _ Jadwiga Woźniak _
która jednakże dopiero p 0 raz trzeci znała·
zła się na punktowanym miejscu. Tt?ccie
miejsce w tej kategorii przyznano Janinie
Pietrza.k.

chwilą kryzysu wewnęt-rzn~o. „Kaidy żołn.len - pisze Wcrllzyhorn - przechodz:i w życitt svro:m kryzy15, który <Tozstrzyga o jego
roli w wojnie. Cz.y będzie w niej brał udział
jn.k o tchórz. czy rrieuslrasrony śmi.ałek, czy
też zwyc:rejnie jako uczciwy czlowleik", W
momenc:e jednak krytycmym, gdy Werszy·
hora słyszy, że padł dowód<:a, odnajduje w sob!e uczciwość syna radzieckiego narodu i. obej.
muje dowództwo pluto'Tlu. Wewnęt.n..na uczciwość, poczude odr<nviedlliaJnąści z:i życie ludzi każą mu natychmiast zapomnieć o 6trachu.
Z1obywczyni p;erwszcp;') miejsca na dw Jch
j K~Aąika „Ludzie z czystym sumieniem" jc>St k•os~ach szerokich - Fr1inci1Szka Zawada
aut.ohio'!:Jraf'czna, ho Werszyhora opi1rnje wła· 1dob~·ła punktowane miejsce już po raz siód
i;ne swoje przełyda 1 losy w oddziale party· my, z czego cztery razy pierwHe miejsce.
zanck!m Kowpdka. Maluje w niej reałis-tycmą Następne miejsca w teJ kategorii przyinano
----·-------

Ponad planowa pro d u k c1·a
wartości

1 miliarda

W celu uczczenia nadchodzącej daty jubileuszu Komsomołu nowymi sukcesami wytwórczymi, przeszło SOQ tysięcy młodych robobmków przemysłu moskiewskiego stanęło o!J.e<"nie do stachanow~kiego wyścigu oracy. Z tej
liczby przeszło 200 tysięcy wykondło ju'i 6W~
indywidualne nNmy całoroczne, a 19 tys . ęcy
- :nl;;1nv, S-letniA. Łacma wart.ość nrorlukcii.

DIC WI

FranoiSzce \Vróbel (miejsce punktowane już
po raz piąty) oraz Anieli Bronowieckiej.
po raz pierwszy brały udział we współzaw0dnictwie pracownice oddziału przygotowawczego przędzalni II. Najlepsze wyn,ki
osiągnęły tu Cecywa Grzymska, Clesła.wa
GrodzJn i Helena ~pińska.
Wśród tkaczy obsługujących S'Ześć krosien
(a jest ich czterdziestu) najlepsze rezult11'.y
wykazała Sabina I{owalska (168.3 proc.). Z:b
bywca drugiej nag::ody, tow. Józef Kubik
jest już premiowany po raz siódmy, a zdobywca trzeciej nagr0dy - .Józef Zakrzewski
_ zajął m;ei 5 ce punktowane po raz piąty.
Na cżterech krosnach wyróżniły się: Wikto
ria Pakum (157.4 proc), Zofia Grzesiak (153
proc.) i Kazimiera Grochowalska.
Na wrzeciennicach średnich wygrały współ
zaw0dnictwo. Wacława Szymczak (po raz dru
Y.i)), Weronika Dębczyk (po raz drugi) i Ste-

f<tnla Janlak, a na wrzeciennicach grubych
Zofia Samburska,
Stanisława
Skorupa
200 milionów rubli
(jedna z najlepszych pracownic w fabryce)
i Klara Cimek,
wyko.nanej doty<:h<:zas przez mlodz~ eż robot·
Na samoprząśnicach wyróżniły się Janina
czą Moskwy ponad plan, wynosi 1.200 mil;o· Sośnicka, Władysława Raczyńska, Anna Jeru
nów robi.i.
/
zal. Stanisłhwa Maciejak, Józefa Felczyńska
Na terenie Ukrainy radzieckiej przesz.Io 600 i Stefania Biernat.
tylSiięcy młodueży robotniczej
bierze czynny
Wśród tkaczy obsłui;tujących po dwa krvsudział we wspóhawodn i<:lwie 6oc;.ałtstycz.nym na szerokie w tkalnt pierwszej. naiir?dy zdodla uczczoenia 30-lelniei Mn.n.icv j...tniPnia byli: Roman Sk.:il;:ld. Bn!P.•bw Sowiń5ki i He
1l<>n" Nbwak.
Komsomołu.
·

Nr.
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mówień

z tego nie robi.

Lekceważy on sobie wsz"!l·
kie polecenia Zarządu Nieruchomości, ma·
gazynuje papę, którą mogło by wykr:irzvstać
w d0brym celu inne przedsiębiorstwo bud0·
wlane, a m'.eszkańców posesji naraża w tej
chwili już na całkowitą utratę dachu nad
głową.

Zarząd Nieruchomości idzie na rękę przed
siębiorcom prowadzącym
roboty- remonbwe
i to tak dalece, że przed r.ozpoc7.ęciem robót

przydziela materiały_ Skdr? tylko roboty s:,
na podstawie przedstawionych ra
chunków wypłaca się zaliczki. Pan . Zarski
natomiast czeka widocznie na zaliczkę jeszc-ze przed rozpoczęciem właściwych robót.
Czy nie znajdą się środki dla wuócenia ia·
m0woli p. Żarskiego, by podobne wypadki
raz.poczęte,

Pasiwq ognia

p0stęp?~ranie

prvwatnej fir~Y arsx:i, k_ o•a pod1ęla się szerei;:u remon
~~ na t:r~~le nasz~go miasta. . Przy ulic:\'.
da~{kow. k~eJ 117_ _firma ta miała poltr?'c
. · Otrz.:i:ma_ła JUZ ~rzed tr~ema tyi(odmd.·
~~ odpow1e~m przydz:~ł - przes:rb 100 ro·
P~PY i rnne materiały budowlane, a do
7~aśc1wych robót nie prz~s~puje. W Posesji
eJ rozebra~e Z'JStały_ ko_mrny,_ 1:1a da~hu_ letą
s~erty/ni:zow, "! kazdeJ chw1l1 ~:oz1. mebez
piecze.1st"ńo p'Jzaru, a pim 7.arsK'1 nic sobie

padły urządzenia
łódzka

Straż Pożarn::i. zaalarmowftna została wiadomością. 9 pożarze w Państwowej Fahry-

ce Aparatow Re11tgenologicznych .,Elektro
san". mieszczącej się przy ul. Swiętokrzyskie.i 11-13.
Około godziny 2 w nocy na miejsC'e wypadku wvruszvlo 10 odd7iałów Straży.
przystcpujac natychmfost do energicznej
Akcji. Jak u~taJooo, pożar wybuchł w trzypietrow.ym b11dV11kn. będA.cym częścią ca-

7

gruźlic~.

Chodzę

sobie, nic nie robie ..

Nieste:y, nie jest to piosenka dzie<linna,
tylko
aspołeczne zjawisko,
ujawni.one
przez Urząd Za.trudnieni'a. Nas~ pracowite na. 0061 miasto liczy sobie 5.000 nygusów, uchyla.iących się systematyc-ini!l od
~elkleJ pozy.ywnej roboty.
Obawiamy
się, ie w rzeczywistości ta Iicr;ba jest znacznie większa ..•

Kuro;t0 : ;

:k:~stkie

Październlik i listopad są to miesłą,ce, w
których na.ogół m.-iło osób wyjeżdża na
wezasY.. Wyjątek s:anmv1'ą ob. ob. n:eźni·
cy i masarze. Tak si'ę, biedacy, meczą i po
cą, żeby mh:so lub w~dłlnę zamagazynować albo wyna.laz.k.i' poc7ynać, jeśli chodzi o cennlk. że w uznaniu tych iasad Ko
misja. Specjalna - acz se:r:11n wC"%aSowy
jest obecnie raczej martwy - zmuszona
jest C7PSł~ a-"5ło k~ruwac kh na odpoczynek ... do Milcneifid, k'óry z te;o tytułu
n~~ ncxv-•f! k••rorht ns. c-etcry pury roku.

lakierni

lego kompleksu zabudowań i już w chwili
przybycia Straży płomienie objęły połowę
trzeciego piętra, zajętego przez oddział lalderni. Svtmtc.ię poorHszała znajdują.ca się
w fabryce duża ilość karnistrów z acetonem i innymi łatwopalnvmi płynami. Mimo
usilnej, energiC7.,nej akcji ratownicze.i. trwa
jącej 11icp17erwanio do 4.30 rano, pastwą
płomieni padłri
urz:>dzenfo lckierni araz
częściowo sufit i podłoga. Datychczas przy
<'ZYil pożaru nie ustalono.
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środy lła czwartek

że

roczniki s:ają.ce przed wojskowYIDi k<?mlsj(lmi poborowymi są nie tylko „opuklwane" przez lekarza, a.le również pOdda.wane prześwietJen.iom
roeni3enologicznym. Nie potrzeba chyba. dodawać, jak to
ula1wla wykrywa.nie i walkę z jedną z
najgrnźnicjszych
chorób spolec:c.nych ·-

Groi11y poiar w fabryce „Elektrosan"
W nocy ze

z powrote,..

»Chłopcy powołani,

nie nastąpiły więcej? Rozebranie kominów
i zwlekanie z dalszym.i robotami rv <> ·~creg
·tygodni - w okresie rozpoczynających si<;
słot jesiennych i zb1iżaiącej się zamy, posia·
dając dostateczną
il<Jść materiału
budowlanego - kwalifikuje się tak, jak sabotaż gospodarczy i należy panu Zarsk!emu, którego
nic nie obchodzą sprawy rodzin robotniczych.
uświadomić fakt, ze takie
sprawki nie będą
tolerowane.
Inne przedsiębiorstwa, które zobowiązały
s. ię do wykonania robót remontowych,
pm·
cują na ogół sprawnie 1 wywiaz•.iją s;ę zad<J·
walająca z podjętych prnc.
Wypadek pana
Żarsk:e!!o, choć odosobniony, a''! charakterystyczny dla prywatnego przedsiębio~r.v należy tym sur0wiej napiętnować.
(m. z.)
7
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wszyscy prześwietlani.c .
z uzna.niem należy podnieść fakt,

należy najrychlej kończyć remonty domów robotniczych
Pan Ża1 ski lekceważy sobie ciężkie warunki mieszkaniowe ludzi pracy

Zima u progu -

Sprawa remontu mieszkań robotniczych
wysuwa się na cz<Jło n11jwainiejszych i naj·
pilniejszych zadań chwili. Zbliża się zima
i irodz.iny robotn'cze muszą meć zapewniony
cały dach nad głową.
W tym kierunku idą
więc usi1ne starania Zarządu Miejskiego, Zarządu Nieruchomości i Nac!zwyC'zajnej Komisji, która czuwa nad rozprowadzeniem d<Jta·
cji, przyznanej Łodzi przez Radę Pai'lstwa.
W ubiegłym tygodniu donosiliśmy, że dele
gacja Komisji Nadzwyczajnej wyjednała u
w':tadz w Warszc;wie przydziały papy, aby n'ie
uległy zatrzymaniu roboty remontowe. Nadeszła d0tychczas część transportu i roboty są
prowadzone w przyśpieszonym tempie. Ty.n
niemniej, jeżeli chodi;.i o cały przvdział ni·~
zbędny do ukończenia remontów dachów, to
- mimo usilnych starań Centrali Handlowej
Materiałów Bud0wlanych w Katowicach o!rnzuje się, że Centrala nie chce przyiąć zamówień ani pienięd'Zy tłumacząc się, że w tym
rnku nie jest w stanie wykonać zamówień.
Ostatni transport papy przysłany przez Cen
tralę, jak stwierdziła kcmtrr:ila Zarządu NiP.·
ruchomości, okazał się w ::io procentach bez
wartościowy.
Papa jest łam1iwa. p0gniedona i zupełnie nie odpowiada próbkom, przed
stawionym przed zamówieniem. Jednoczesnie okazało się, że właściciele prywatni otrzy
mują papę lepszej jakości. W związku z tym
u?aje się d0 Centrali w tych dniach dele~1a·
c1a, która te sprawy '"Tencie ureituluje.
Cenbrala bowiem powinna ponosić całkowitą
odpowiedzialność zarówno za j11ko~ć wy~y!anej papy, jak i za terminowe w)'k0nanie .! a·
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tr~ntwoiinch

tkowe pociąg~

Zbliżają s.ię Zaduszki.

Jak corocznie i w

w okresie Dni Zadusznych

Linia. 2 - Chojny, Rzgowska, Dąbrowskie· ska Polskiego, Strykowska.
go. Kilińskiego, Daszyńskiego, Plac Woln'J·
Linia. 15 - Strykowska, Wojska Polskiego,
ści. ll·go Listopada, Osiedle.
11-go Listopada, Żeromskiego, SwierczewLlnia 4 - od godz. 9-tej do godz. 18-ej bę sk'ego, Piotrkowska, . Plac Niep0dleglości,
dzic kursować: Ch'Jjny, Dąbrowskiego, Ki- Rzgowska, Choiny.
lifokiego, Daszyńskiego, Piotrkowska, Plac
Ll.nia. 16 - Zarzew, Plac Reymonta, PiotrWolności, Plas Kościelny, Wojska Polskiego, kov.-sk.a, Plac Wolności, Now')tki; Tarnki.
Stryk0wska. Poza tymi godzinami pociągi
Linia 17 - Stoki, Telefoniczna, Nowotki,
linii Nr 4 będą kursować trasą normalną.
Plac Wolności, Zgierska Julianów.
Linia 7 - Dąbrowa, Dąbrow~kiego. Rzgow
Nadzwyczajne pociągi linii zamiejskich kur
następujace:
ska, Plac Niepcdleglości, Piotrkowska, 6-go s?wać będą w sposób następujący: Chojny,
Sic>rpnia. Plac 9-g<J Maja.
1
•
Plac Niepodległości, Piotrkowska, Stalina,
Linia 8 - w godz.inach od 9·tej do 18-tej \ Widzew. Trasa pozostałych linii pozostaje bez
zostanie przedłużona do Żabieńca, w pozosta zmian.
łych godzinach
zaś
będzie
kursować trasą
Powyższy kalendarzyk może
ulec jeszcze
ZOR wznosi nowoczesną kolonię mieszkaniowq
normalną.
ewentualnym dod-atk0wym zmianom, które
(// roku przys~łym . budownictwem mieszka
Obok os;edla miejskieg<J przy ul. Zawiszy Linia 14 - Zarzew, Plac Reym<Jnta, Piotr· zostaną podane w oficjalnym komunikacie
~ ~ym :"" Ło<lz.1. ZaJmre S!ę ZOR podobnie będzie to już druga nowoczesna kol-0nia na kawska, Plac Wolności. Plac Kościelny, Woj· Dyrekcji MZK.
Jak i. w mnych naszych miastach. Na terenie Balutach . .
,tym roku tłumy łodzian pośpieszą tradycyj·
nie na cmP.ntarze. Toteż Dyirekcja Miejskich
Za·kadów Komunikacyjnych wzięła p':>d uwa
gę wzmożen~e ruchu tramwajowego w tym
czasie. W celu uniknięcia natłoku pasażerów
postanowiono uruchomić doda.tkówo kursy
tramwajów oraL powiększyć ilość wagonów.
Jak się dowiadujemy, w dniu I li$t<Jpada br.
trasy .odnośnych lmii tramwajowych będą

I

BUDOWNICTWO NA BAŁUTACH

. Ł0dz'.. ZOR :VYkona przede wszyst~im bu?yn
ul!c: ~OJsl;:;
ci k ~go, Franci-~ka_n-kie1, ~a.ku~a i Ko:;1
. e ~eJ. Koszt wyniesie. 800 milwn?w zł. ZOR
W;! donyv:ać tam będz1e bud~ki dla zlece~~"Slaw:ow - to znaczy d'a mst:ytuc_H prze·t:; owych, samorządowych, społdzielczy:::h
1 1k1oki będą stanowiły zwartą kolonię, otoczoną pasmem zieleńców, zaopatrz0ną w Hni~
tram-~ajową na ulicy Franciszkań'\kiej.
Mieszkania będą jedno i dwupokojowe ie
w~zystkimi wygodami: gazem,
ciektryr.;:noś
cl" łazienkami.

'~~1~\eszkamowe ·:' cz.':o~o_boku

Nowe 'vydawnictwo
Instytutu Muzycznego w Lodzi
W wyniku konkursu na polskci pieśń masową., zorganizowanego przez Min. Kultury
i Sztuki. wspólnie z Polskim Radio, Ludowy Instytut M:lizycmy w Łodzi wydał obec
nie pierwszy tom prac od.2maczonych na
konkursie. Na zawarto:§ć teg-o tamu zloży
ły się utwo·r y Tadern::n Szeligowskiego.
Piotra Perkowskiego, Romana Palestra
i Alfre<ia Gradsteina w wers.ii na śpiew
z fortepianem i na chór mieszany.

l\flEJSIH tJNIWERSYTF.T SPOLI't:JZ~Y
PRZYJJ\lUJE ZAPISY
W dniu 25. 10. rb. wznowił "'-'Yldady
Miejski Uniwersytet Spo!eczny. Zapisy dla
słucbaczy lat ubiegłych i nowych kandydatów codzieru1ie od godziny 18 20, ul.
Piotrkowska 64, II piętro, pokój 110.
Warunki przyhcia: 18 lat ukończone,
świadectwo szkcły powszechne.i dla kandydatów na rok I. wykształrenie średnie
dla kandydatów na rok II i III.
· Dl.iższe szczegóły przy zapisach
KURSY O SPOŁDZIELCZOSCI.
Sekcja >ró!C:zielcza przy kom. woie>wAdzk ;m Str. Dem. w Łodzi podjęła inicjatywę
urządzenia dla członków Str. Demokrat:v~z
nego i sympatyków szeregu kursów 0 spół
dzielczości.
Kursy odbywać

się bedą każd~o wtorl:u
od godz. 19 do 20 w hkalu Klubu Demokraty
cznego przy ul. Phtrkowskiej 89, p:>rter ro
przeczna oficyna. Początek kursu n'"rwszego dnia 9 listopada br.

z

LIGI KOBIET

Liga Kobiet w porozumieniu z Państwov.rym Liceum Gosuodarstwa Domowego organizuje 2 tygodnio\V:V kurs gotowania.
Opłata za kurs wvnosi 300 ?ł. 7.anisy przyj

Wydaje się, że dzielnica ta ze względu na
tam ruiny, które łatv~ro ffi'lŻt.11 wyzwiększy
wnież
burzyc - w pierwszym rzędzie naclaJe ~ię
d~ ~l'.downictwa run~oczes·nego w naszym
Państwowa Komunikacja Samochodowa chomione będą wozy dodatkowe.
miescie. Dlatego zainteresowane budowroi· zwiększa na Dni Zaduszne ilość wozów.
l\V niedzielę, w kierunku na Warszawę
ct\~ez:i . mies~kaniowym. instyt 1:.ie winriy
W sobotę, dnia 30 autobusy Pekaesu wy- oprócz dwóch aut<Jbusów, przewidzianych w
b!JzeJ. się z ruą zapoznac i na ,tj terenie bu- jeżdżać będą normalnie według t"Jzkładu ja~- rozkładzie, wyjadą dodatkowo jeszcze dwa:
dowac.
(m.)
dY. W mia11ę jednak możności i potrzeby uru jeden o 8-ej, drugi o IO-ej rano. Oba te auto
busy odejdą wcześniej niż w godzinach wy·żej oznaczonych. ale w miarę ich zapełnienia
przewidziane jest pewne niewielkie opóźnie·
tl
nie.
Znłoga „l\Ietalurgii" w Radomsku ma do I stalowych kończąc. \\'artość roczna procluk
W kierunku na Piotrków ruch odbywać
Z'lnotowania poważny sukces produkcyjny. c.ii tef fabryld sięga wielu setek milionów się będzie jak w każde święto. z dodatkowy·
Roczny )llan wytwórC'ZY fabryki tej został złotych.
mi autobusami, które odejdą z Łodzi o S·ej
wykonany już n1t dzień 27 października.
Na podsta\liP dotyc11czasowvch W17ników i 17-ej.
,,l\lctf!htr.'!'ia" produln•je, jak wiadomo, można się spodziewać, że załoga. MetalurW kierunku na Tomaszów aubbusy odróżnei;:o roch:a.iu :>rt;vkt•}y od nl!.jJlrostszyc1t gii" wykona plau roczny ze zna~~IJ nad- jeżdża~ będ~ tak, jak w każde święto, w
narz~dzi 110czynaję,c,
a na konstnikcjach wyżką.
miarę zaś potrzeby, uruchomione zostaną samochody dodatkowe. Na innych liniach auto
busy kurs<Jwać będą według dotychczasowe·
go rozkładu, w poniedziałek zaś jeździć będą
według rozkładu ruchu świątecznego.
W okresie od dni.a 31 października do du nerwowego oraz endokrynologij.
dnia 2 listopada rb. odbędzie się w Lodzi . N ~tępny dzień będzie poświę<".ohy zagad
walne zgromadzenie C'Zlonków Polskiego memom biochemicznym fizjologii krą.żeni~
Towarzystwa Fizjologicznego. połą.C'ZOl1e z kt'"'vi i patofi.2jologil.
Ogólnokraiowvm Zjazdem Naulrnwym Fi2-go listopad'!, w ostatnim dniu zjazdu śp'eszq z pomocą strajkującym robotnikom Fran ·cji
zjolcigów Polskich.
odbędzie się w Instytucie Biologii Doświad
Z inicjatywy Rady Zakładowej przy Pań
W czqsie zjazdu„ l'C'Zestnicy iego wysłu czalnej im. M. Nenckiego w Lodzi zebranie
rhaja. 26 referatów, W piervn;;zym driiu ziaz towarzyskri-nrukowe uczestników zjazdu st wowych Fabrykach Konfekcvinych w Ło·
dzi, Ośrodek Nr 2, zebrano na pom~c towa·
r,iu obrady będą poświęcone fizjologii ukla- oraz zwiedzanie Instytutu.
rzyszom górnikom, walczącym we Francji o
swe słuszne prawa z kapitali=em i szerzącą
się reakcją, sumę 20.637 zł.
Ośrodek Nr 2 wzywa pozostałe Ośrodki
Ciekawe ulcrszcuie zaprojektował kierownik ktycc dobre rezultaty. D1;i\'ki temu, smarowanie
Konfekcyjne d0 zorganizowania pomocy dla
F:11crgii i Ruchu w PZPW Nr 7 inż. Duszyński. odb~ wa się równomiernio, co zmniejM.:a siłę tar strajkujących górników francuskich.
Stnsuj:ic smary niskogatunkowe stwierdził on cia i skoloi powoduje mniejsze grzanie i zmniej
że przy używaniu zwykłych obrączek smaruj:). ~zC'nie pracy tarcia w łożysku.
,
n•ch, obracających ~ię naokoło walka, następu
Ulcr.~zcnic inż. Duszyń~kiego pozwala także
słuchania muzyki
je nadmierne grzanie łożyska.
Powodowało to 1,a znst..isl'wuuie smarów tańszych, co 11kolei u·
;mmicj~zenie lepkości smaru, co skolei stawało mo:Gliwia poczynienie powa:Gnych oszcz9dności.
Ludowy Instytut Muzyczny w Łodzi orga·
>ię pnyczyną. jeszcze
silnit'jszcgo grzania siQ
0entrnlny Zarząd Przemysłu Włókienniczego n•izuje nowy cykl 'Publicznych lekcyj 6łu·
po zbad;mrn projektu i st'lvierdzeniu jl'go uży· chankt muzyki.
łożyska.
Srnka;i:!c wy3i!cia z ~ytuacji 1 doszedł inż. Du- tcc?.ności, wypłacił
Lekcje będą się odbywały jeden raz w miern.cjonalizatorowi premię
siącu zawsze w ostatnią niedzielę mi esiąca w lo
~zyński do w ni osku, że
zastosowanie nowego wi<t c;o puą w wy~okośc~i 40.000 zł.
typu o1m!czck -- obrę.czck pochvójnych, skfada
"\\'p,okoś1\ o•t•t•l-cz.nej premii uzależlliona jest kału własnym pr:ey ul. Jaracza 19 o godz. 17-ej.
Pierwsza lekcja odbędzie się w niedzielę
jąe.ych się z ul'l óch pierś c ieni, wewn~trznego
i o.J. !Jr!I k tycznych rezultatów zastoMwanego udnia 31 października.
zewnęt1·z11ci,:", zcwies;;onego na obrączce wcw- lcp:11.cuia, co wyi lai;a 1'ewnego okresu czuu.
Cykl lekcyj będzie trwał od miesiąca paź
n~trzncj i obracającego się wraz .z uią. do. w pra
dz'.ernika 1948 r. do miesiąca czerwca 1949 r.
UWAGA!
Karty stałego wstępu na wszystkie lekcje
bezpłatn:e wydaje sekretariat Ludowego In·
Prenumeratorzv Nowych Dróg z terenu m. Łodzi i woj. łódzkiego prostytutu Muzycznego w Łodzi, do soboty dnia
-,;eni są reklamacji i wpłat dotyczących prenumeraty Nowych Dróg nie
30-go października 1948 r.
kierow11ć nad adresem Administracii Nowych Dróg, Warszawa Smolna 12
tylko R. S. W. „Prasa." Kolportaż, Lótlź ul. 2wirki 17, tel. 212-04, konto
PKO VII-1331.
DLA GóRNIKóW FRANCUSKICH
C
.:
WYDZ. KOLPORTA:);TJ R.S.W. „PR.\SA"
2.400 zł. na rzecz strajkujących g6rni-.
'-'
W LODZI,
ków we Francji wpłacił ob. poru&nik
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W dniuza.płoną
Umarłych
świeczki
1-go listopada.
i znicze na.
grobach naszych najbliższych. Będziemy WllpO
mina.ć tych, którzy odeszli od nas na. za.wsze.
Nasi najbliżsi - to dla. na.s ZMP-owców nie
tylko nasza. rodzina., ale i Ci wszyscy, co życie
oddali dla Polski, którą dziś budujemy, to
tołnierze Armii Czerwonej, Wojska. Polskiego i bohaterscy partyzanci.
Dzielnice ZMP wzięły sobie za punkt hono
ru zaopiekowanie się grobami bojowni~w o
wolność i demokrację.
ZMP-owcy oczyszczą
groby, zapalą znicze na grobach tych, którzy
częstokroć nie ma.ją tu nikogo ze swych rodzip, oraz będą odbywać przy ich grobach
w dniu święta straż honorową.
Trzeba. jednak zdać sobie sprawę, .że to nie
wszystko. W dniu święta Umarłych musimy
sobie złożyć przyrzeczenie, że dalej będziemy
rea.lizowa-ć dzieło dla którego Oni poleglii sprawę socjalizmu, że weźmiemy aktywny udział w toczącej &ię walce klasowej,
będzie
my, nieugiętymi bojownikami o sprawiedli-

. .

,
Kom som oł sw1ec1
nam
Będ·ziemy

czerpac" z

pl-zykładem

doświadczeń młodzieży

radzieckiej

trzebie mężnie i
bohatersko przeciwstawić
owocnej pracy związkowej dla dobra Waszej
się imperializmowi, jak Wy.
Socjalistycznej Ojczyzny i proletariatu caleszu 30-lecia działania swego przodownika
go świata. My, ZMP-owcy z łódzkiej fabryPrzed młodzieżą całej Polski odsłonimy
Wszechzwiązkowego
Leninowskiego Komuki z podziwem oceniamy Wasz wkład w buWasz dorobek, osiągnięty dzięki realize>waniu
nistycznego Związku Młodzieży. Obchodzi tę
dowę i odbudowę Wa~zf.;o Kraju. Dla wzmo- w praktyce zasad marksizmu-leninizmu.
uroczystość wraz z młodzieżą. narodów radziecnienia i pogłt:bienia przy.~ ini, łączącej ntłoKrew mlodzieży polskiej i radziec'kiej przeckich demokratyczna młodzież całego świata.
dzież naszych krajów, zorganizowaliśmy aka
lana wspólnie w ·walce z faszyzmem, wspólna
Płyną. do ZSRR z Europy i Ameryki,
Azji,
demię z okazji Waszej rocznicy, podczas. któdążność do budowy ustroju
sprawiedliwości
Afryki i Australii, z wielkich miast i odległych
1ej og<lł młodyrh pracowników naszej firmy
społecznej stworzyły trwały fundament przywiosek, z krajów ka~talistyćznych i z krajów
zapoznał się z Waszą. działalnoś~ią i osią.gnię
jaźni młodzieży naszych brat-!tich kraj6w. W
kolonialnych, ze wszystkich zakątk6w świata, Jiciami.
dniu Waszej rocznicy stwierdzamy, że naszym
sty, niosące braterskie pozdrowienia i zapewnia
Wszechzwiązkowy Leninowski Komunigorą.cym pragnieniem jest pogli;liiać i utrwania. udziału w walce, której przewodzi Komsostyczny Związek wa~zej Młodzieży rozwija!
lać· tę naszą przyjaźń.
moł. Młodzież polska, dla której to święto Kom
się i utrwalał w twardej walce klasowej, któMy w naszym kole pracujemy nad wyc;hosomołtl jest szczególnie drogie i bliskie, wysyła
k
waniem dobrych obywateli uświadomionych
również tysiące listów. w jednym z takich llsrej celem b.vło zniesieni!' wyzys u człowieka
przez człowieka.
klasowo: Wiedzę zdobywamy poprzez czytatów, pisanych przez młodzież fabryczną czytanie książe]f, których jednakże w naszej biblio
my:
·
Cała młodzież
polska, zorganizowana w
wość społeczną..
·tece mamy dotychczas niewiele) i przez zebra
Ł<ldź, dnia 25.10. l!Jł8 r. ·
Związku J.flodzieży Polskiej, bierze przykład
To ślubowanie - ślubowanie czyn111 i dalnia koła. Czas wolny od zajęć chętnie spędJla
Drodzy
Koledzy!
z
Waszej
bohaterskiej
pracy,
wytrwałości
i
szego prowadzenia. rozpoczętego dzieła, to bt
my w nasz('j świPtlicy, gdzie wspólnie gawi;:
Z
okazji
30-lecia
istnienia
O'fganizacji
Mło
zapału do twórczej prac~-.
Będziemy na nadzie ZMP-owców hołd, złożony tym któryn1
dzimy i uczymy się.
dzieżowej Zwią.zku Radzieckiego Komsoszych
zebraniach
uczyć ZMP-owców tak ponie da.ne było doczekać Polski sprawiedliwos
Koło
nasze mieszczące się przy Państwo
rnolu, powstałej podczas rewolucyjnej walki,
stępować, jak Wy, będziemy starali się t&
ci społecznej.
życzymy Wam, Drodzy Koledzy, wytrwałej i
wych Zakładach Pnemyslu Wełnianego Nr 6
gorąco kochać Wolność, jak Wy, aby w pow Lodzi, ul. Siedlecka 1 zw~ca się do \Vas,
••••••••••••••--••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Koledzy, z propozycją. stałego kontaktu koresWąręslo dzieło dla
dobra
pondencyjnego. ·w ten sposób będziemy mogli
przekazywać solJie informacje o naszej pracy,
życiu, osiągnięciach i niepowodzeniach, co pozwoli nam na zadzierzgnięcie silnych- nici
przyjaźni między naszymi Kolami.
Październik jest tu cieplejszy od najupal- To komsomolska brygada z miasta! bocz.e zadanie, aby czynem uczcić zbliżającą
Jesteśmy ogromnie ciekawi jak Wy, Towaniejszego miesiąca u nas w Polsce. Z czystego krzyknął uradowany Kurambaj. Poznaliśmy się rocznicę naszego Komsomołu.
rzysze pracujecie, jak rozwija się u Was
nieba (desz.cze padają tu dopiero w miesią- naszyt?h ~tarych znajomych.
Na drugi dzień kilkadz'.esiąt diiewcząt i
współzawodnictwo pracy, praca świetlicowa,
cach zimowych) słońce ogrzewało gorącymi
- Na wiosnę pomagaliśmy im budować sta- chłopców wród wesołych okrzyków i śpiewów
sr,ort,
co Was
interesuje i jak wygląda praca ·waszego
Koła.
promieniami rozległe, pożółkłe od letnich upa- dion sportowy.
wyruszyło z. łopatami do kopania kanału. Zażegnając Was, życzymy Wam jeszcze wspa·
łó.w stepy Turkmen'.i i Kazachstanu, położone
- Oprowadzali nas po fabrykach„.
kipiała robota.
Coraz dalej i dalej wżynał
nialszych osiągnięć w dziedzinie odbudowy
po uhu stronach rzeki Amu-Darii Amu-Daria,
- To od nich otrzymaliśmy w prezencie 80 się kanał w leżący odłogiem step.
Waszej Ojczyzny i utrwalenia pokoju ~wiato(co po uzbecku znaczy rzeka-matka) niosąc książek.
- Przybędzie nam jeszcze kilkadziesiąt hekwego.
swe wody do morza Arabskiego dzięki gęstej
- Z pewnością pomogą nam zebrać baweł- tarów ziemi - spluwając w ręce mówili z
Mu<Sstwo listów 0 podobnej tre§ci 'riapływlt'WO
Zarzą.du Łódzkiego Z:l\IP z prośbą. o przesłante
sieci kanałów, nawadnia nadbrzeżny pas ży. nę...
zapałem chłopcy.
ich do młodzieży radzieckiej. ZMP-owcy piszą
znej, stepowej ziemi.
- i przekopać kanał - wyrywały S:ę raz
- I setki ton bawełny rocznie - dodałem. 0 sobie, 0 swych osiągnięciach, 0 brakach w
Wśród pól,pokrytych jeszcze krzewami ba- po raz. głosy z naszego towarzystwa.
Tej bawełny, która trafi i do fabryk swej pracy, proszą o nawiązanie stałej · koreswełny z ostatn'.mi pękami śnieżnego włókna,
Widocznie głosy te doszły do nich, bo oto włókienniczych w twojej Ojczyźnie - powie- pondcucji, by móc czerpać z doświadczeń młorozłożyły się osiedla Uzbeków, Kazachów i Tur Po serdecznym przywitaniu się z nami je- dział z zadowoleniem Kurambaj.
dzieży radzieckiej.
kmenów.
den z przybyłych, szczupły, skośnooki Kazach
W ciągu trzech tygodni zgodnie obok siebie
Wierzymy, że korespondencja między młodzie
żą. naszl'go miasta i województwa, a bohaterską.
Było południe W tych godzinach wszystko rzekł do nas:
pracowali młodzi Uz.becy i Rosjanie, Kazachy młodzirżą Związku Radzil'ckil'lrO zostanie obecco żyje ludzie i zwierzęta - znika z pól,
- Tak, Koledzy, w:emy, że macie dużo ro. i Tatarzy, Polacy i Turkmeni. Rosło dzieło uic 11 awiązaun. 11 a stule i pomoże uam w na~zej
by w cieniu drzew morwowych, wśród buj- boty, wspólnie podejmiemy się wykonać ro- dla wspólnego dobra.
pracy.
Cała młodzież Związku Radzieckiego skupia
się dziś dokoła wielkiej uroczystości jubileu-

wsoólneqo

Jak młodzi pracownicy radzieccy uczcili rocznicę Komsomołu

nej ~eleni ogrodów znaleźć troszeczkę chłodu i odpoczynku. Jedyn!e wielbłądy i osły nie
starając się nigdy szukać cienia.
Siedziałem właśnie w gronie swoich czarnowłosych towarzyszy pracy młodych Uzbeków pod rozłożystymi konarami potężnego
„kara.agacza". Przy nas stała duża miska, na
pełniona kiśc'.ami soczystych winogron. Przed
chwilą z kancelarii kołchozu przyniósł jeden
z kolegów wiadomość, że zostało odstawione
JUŻ dwa razy więcej bawełny, niż przewidz.iano w planie. Wszyscy ucieszyl'.śmy się tą

w:c:domością; zaczęła się żywa rozmowa na temat tak w~paniałego zbioru. Najwięcej zad0wclenia biło z tworzy 19-letniego Kurambaja,
kiercwnika naszego zespołu młodzieżowego i
zarazem sekretarza miejscowego komsomołu,
bo przecież w imieniu młodzieży przyrzekł
przewodniczącemu kołchozu, że wraz z.e swymi
• • kolegam· n'
· s·ł
dl a
ko 'ez·ank·m
•
eo 1 1
1
.e po·za ł UJe
I
wykonania i przekroczenia planu. Tak zajęci
byliśmy rozmową, że nikt z nas nie zauważył
jak na d1 odze zatrzymało się duże ciężarow~
auto, z. którego wyskoczyło około 30-tu chłop„ .
.
. .
d . .
.
cÓw Z erwa!1smy ·się z m:e3se, g y JUZ znaJdcwali się w pobliżu nas.

ZMP 011•7'cy

„.7'0J•e11•7'0, d zt'W•7'a
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•
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wódką

od jednego z członków naszej
organizacji list poruszający ważne zagadnienie. Pragnęlibyśmy, a.by w tej sprawie wypowiedziało się jak najwięcej kolegów ora.z zabrały głos i czynniki miarodajne.
„Chciałby?TI poruszyć sprawę, która wydaje mi
się bardzo ważna. Chodzi mianowicie o sposób
urzą.dzania naszych zabaw.
Dowiedziałem się na Dzielnicy, że ZMP nie
będzie organizował zabaw z wódką.. Uważam to'
za słuszne, bo przecież trzeba walczyć z plagą.
alkoholizmu wśród młodzieżv. że moina doskoaale bawić się bez wódki

Wł

OC h

Klasa robotnicza żąda poprawy swych warun- dziei lepszego jutra w ustroju kapitalistycznym
ków ż_vcia, praw dla mas robotniczych, W'.'ZWO- sz„kanowana przez władze 111'e moz·e pos'wi·ęci"c'
'
' 'J '
'
lenia spod niesłychanego ucisku reakcyjnych
się nauce, nie :mnże podnosić ftWOjege> poziomu
rządów. :Młodzież robotnicza występuje solidar- umysłowego i kulturalnego.
nie obok swych starszych towarz.vszy, biorąc uMłodzież ta nie Tezygnujo jednak z walki 0
dział w strajkach. Młodzież ta, pozbawiona na- wyzwolenie społeczne i wolność dla swego na11111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rodu.
'l'rwa również walka wygłodzonych i

Kolo ZMP przy P.P. ,,Fi·Im Polski·,,
fOZWiJ• a sio i dzielnie praCUJ"e

....
Koło Zwią.zku J.Ilodzieiy Polskiej przy Pans- rnie swego koła. Nie chcemy tu nikogo chwali~,
twowym Przedsiębiorstwie „:film P~ki" li- jPdnak pracy, jaką wykonało koło ZMP przyczy obecnie 34 członków.
Filmie Polskim w ciągu krótkiego okre~u swego
-d ·Nie odrazu b,vło ich tylu - opowiada prze istnienia nie powstydziło bv się z pewnośc1· 0
k
,„
J
n
wo mczą.cy koła, ·ol. .danach. N a pierwsze ze- żadne inne kolo.
.
•
branie, które odbyło si~ 17. 7. br. przybyło zale
Podamy dla prz~·kładu kilka prac, zorganizo
dwie 14 chętnych. Potym dopiero zjawili się in wanych przez kolegów ZMPowców z „Filmu', _
ui,. zachęceni nas~ą. pr~c' i przykładem.· ~Vpr~w A więc: zarząd koła ·W porozumieniu ze Związdzi~ k~ło i~asze me stoi Jesz:ze na. odpo~iedmm k~em Pracownikó~v Filmow;vcbh stworzył sekpoziomie, Jednak staramv się, aby poziom ten CJę sceniczną. która
d · b
· k
t
podniPść i jak na ·harnzie · uakt
nić członków
.. . .
' .
prowa z! o ecme ursy _ry
- 1 B
h . J t "k J
ywó .
. · n~1ki i plastyki, koło zorgamzowało kursy p1sa1"-O.
anac Jes , romny m wiąc o poz10- 1 ma na maszynie, kieruje chętnych członków na

I

wpi;-dzanych w

Włoch.

bezrobocie

mas

robotniczych

lflodzirż Francji i Włoch w walce tej nie
powinna być osamotniona.
Mu~imy natomiast czynnie pomóc tej młodzie
ży, która ciężko walczy w tym czasie, gdy my
pracujemy i nczymy się. Pomoc nasza musi być
,_ szv. hl
wy d atna a na d ewszvstlio
ta. zmo b"l'
i izować
"'
winniśmy dla tego szlachetnego celu wszyst·
kie nasze możliwości, wszystkie środki moralne
i materialne.
W szeregach ofiarodawców nie może braknąć
żadnego Z.MP-owca. Nikt nie może być obojęt.
. .
b
.k
-.,~
ny :ea c1erpiema ro otm ·ów .crancji i Włoch.

b~~eyMw~*~pifin~lli~~
C~tl~~z~~ni~ć~~~~~~
dzielne poranki filmowe w kinie „Hel'' dla mło som młodzieży polskiej i organizować zbiórki w

czy bez wódki

Od Redakcji

TY

ł

'
Z
We Francji trwa walka klasy robotniczej wy
zy~kiwaneJ·, !!'.loduJ'a.ceJ·-przeciw rodzimeJ· burżu
- imperialistyc ..mym zakusom
azji,
oraz przeciw
amerykańskich kapitalistów ~po<l znaku „planu
Marshalla''.
Przez cały kraj przelewają się fale Etrajków,

dzieży urzą.1zane są. również staraniem tegoż ko
Z::\IP. Podpi~ana została bowiem umowa, mię
dzy Zarządem Kin a kołem Związku 1.Ilodzieży
Polskiej przy P. P. „Film Polski'', która }Jl"Ze'Vidzimy jednak, że w wielu świetlicach fa- widuje wyświetlanie filmów z życia młodzieży
brycznych odbywają się stale zabawy organizo- rarlzieckiej - dla młodzieży polskiej.
wane z }Vódką przez kierownictwo świetlicy.
Koło gościło li siebie dwa razy kolegów Cóż z tego, że my urządzamy zabawy bezalkoho przea~tawicil'li organizacji zaprzyjaźnionych z
lowe, jeśli młodzież widzi również zabawy z wód nami narodów słowiańskich - Czechów i Dułga
ką.. I wielu kolegów udaje się na te właśnie za rów.
bawy. MyśJę, że koledzy z Red:i.kcji jak rówUrządzone były też dwie wycieczki: jedna do
nież i z Zarzą.du. Łódzkiego ZMP powinni się Warszawy, gdzie uczestnicy wycieczki pracowa
nad tą. sprawą zastanowić. Może uda się w ja- li przy odgr1:1zowanin stolicy, druga na Wystakiś sposób :r.mniajszyć ilość „pijałlych" zabaw" wę 'Ziem Odzyskanych.
Czlonck Dzielnicy
Na podkreślenie i uznanie zasruguje fakt, że
,_:$ródmieście J>r11.wA"
koło ZMP .przy :filmie Polskim" jest pierwszym w Lodzi, które rzuciło k.asln walki z alko
;holizme~ ·

W sprawie zabaw na
Otrzymaliśmy

TY
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świeJlicah

ła

l

szkołach, fabrykach i urzę<lach.

Do Zarządu Wojewódzkiego ZMP napływają.
pomoc dla robotników
Francji i Włoch, wpłac21.ne przez ZllIP-owców z
terenu.
Koło ZMP przy Gimnazjum Tkactwa Mechaniczncgo w Ozorkowie zebrało wśród swych
członków 421 zł. Aktyw miejski ZMP w Ozorkowie zebrał 610 zl. Pieniądze te przekuzano do
ZW ZMP, skąd przesłane zostaną na konto Ko
mitetu Pomocy lfiodzieży Walczą.cej 0 Wolność
i Demokrację w Warszawie.
Pomoc nasza będzie dowodem międzyn;rodowej solidarności młodzieży, pomoc nasza przy·
czyni się do zwyciestwa. kl11-~y robotniczeJ na
już pierwsze sumy jako

I

całym świecie.

Eielas Jan

,

Kronika Kalisza:I

Dz'iś:

Narcyza.

WAZNJEJSZ~:TELEFON\'

Komenda MO 16·62

Miejskje Pogotowie Ratunkowe i Straż
Pożarna 21-77
Informacja 'telefontczna (Biuro nu·
merów), podawanie dokładnego czasu.
12-11.

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

-:o:--

DYŻURY APTEK

Niebywała

polsko· radzieckiej
Przyjaźni Polsko-R~

frekwencja na
TPPR i TPZ.
sali najlepiei świadczyła o w~elkim zain
leresow3niu społeczeństwa życiem Zwią
z~u Rndziecklego.
W najbl i ższym czasie odbędą się dal
sze imprezy. W sobotę 30 bm. Związek
~Iiod,;':eży Polskiej urządza w Teatrze
l\I:ejskim uroczysty obchód 30-lecia
·komsomolu. Na bogaty program złożą
się występy kaliskiej młodzieży. W riie·
dzielę o godz. 11-je również w Teatrze

Miejskii;n Tow.
dzieckiej urządzą poranek artystyczny,
na który złożą się występy orkiestry,
artystów teatralnych i młodzieży oraz
występy chóru.
W niedzielę 7 listopada odbędzie slę
na zakończenie Mies~ąca pogłębienia
przyjaźni uroczysta Akademia w Tea·
Les.
trze Miejskim.
IUllUIUlUUWllllllllllllllllUllllUWIUUIUlllllHlllHllllllllllUlllllUllllll!lllilllllllllllllllHHllllll

Oli.ary na RTPD

Ot'W'arcie bibliotekt

KOMU WINSZUJEMY
Flątek dnia 29 października 1948 roku·

•

trwającego

od 7.10-7.11
W ramach
, Miesiąca pogłębieni! przyjaźni pom~ę·
dzy Polską ;i Związkiem Radzieckim, po
trwającym festiwalu filmowym, dzięk:
1
któremu spoleczeństwo kaliskie uzyska·
Io możność obejrzenia najlepszych radzieckich filmów, odby!y się akademie
z okazji 5-ej rocznicy bitwy pod Lc::.'.!ino
we wszystkich sikołach średnich i pvw
szechnych oraz uroczysta akademia w
i tearze miejskim, zorganizowana przez

)

I

MieFią·c pogłębienia przyiaźoi

j

Realłzując hasło pomocy dzieciom ro
botniczym, pracownicy Technicznej Ob
s!ugi Ro1nictwa w Szczypiornie (Skład·
nica Główna) zadeklarowali kwotę zł.
sze książki, które ukazały się po wójnie 1Q.050; które przeznaczają na cele
Zarząd wzywa wszystkich pracowni RTPD.
ków handlowych .i biurowych do zapisywania się do Związkll. Sekretariat
Związku mieści się przy ul. Zymierskie
go 27, czas urzędowania: średa od go·
dziny 17-19.

Zw. Zaw. Pracowników Biurowych

Związek

Zawodowy

Pracownikćw\

· Biurowych .i H.andlov.ryc~ Oddział "! Ka

ltszu, prze1aw1a coraz zywszą dz'.iałalność. Ostatnio Zarząd Oddziału urucho

mil właspą bibliotekę, z której ~ogą
k?rzystac wszyscy członkowie Związku
B1blwteka zakupiła wszystkle najlep-

Komunikat Ligi Kobiet

Nowe fil my radzieckie
na ekranach Kalisza

Dziś dyżuruje apteka mgr Chrianow
iękiej, ul. Roli Żym i erskiego 30, telefon

:::er: Michał Romm. W roli tytuołwej:
Najlepsze filmy radzieckie na ekranach
Szczukin.
B.
„WOLNOSC"
i
kin „STYLOWY"
5.11 piątek - 6.11 sobota
29·10 piątek - 30.10 sobota
* * *
Film o dramacie Nocy Paźdz i erniko·
Film 0 obronie Sewastopola w 1942
Dyżury nocne lekarzy Ubezpieczalni
wej 1917 r. „Ostatnia Noc". W roli
r. „Kurhan Małachowski" W rolach
Społecznej tel. 20-14.
głównej: I . Peicer, W. Jarocka, N. Do
głównych: N. Kriuczkow, B. Andre·
-:o:-rochin.
jew, M. "Pastuchowa.
TEATR
7.11 niedziela - 8.11 poniedziałek
O godz. 19.15 świetna komedia muzy 31·10 niedziela
Film według słynnej sztuki Rachma·
czna „Pani Prezesowa"
nowa „Delegat Fioły". w roli głów·
Znakomity film historyczny „Alek--:o:-nej: N. Czerkasow, Reżyseria: A.
sander Newski". Reżyser: Sergiusz
K I N A
Eisenstein.
Zarchi i I. Hejfil.
,BAŁTYK" film kolorovry prdukcji ra- 1 11 poniedziałek _ 2.11 wtorek
* *.*
dzieckiej p.t. „Młodzi idą''·
Wielki· film radziecki „Czapajew''· Godziny seansów:
Seanse o 16-tei 18-tej i 20-tej.
„Stylowy" 15.30, 17.30, 19.30, w nie·
W reżyserii braci Wasiliew. W roli ty
• * •
dzielę od 13.SO
Baboczkin.
Borys
tulowej:
„STYLOWY" i „WOLNOśC" - film
„Wolność" 16.00, 18.00, 20 .00, w nie·
o obronie Sewastopola 1942 r. p.t. 3.11 środa - 4.11 czwartek
•
od 14.00.
dzielę
Październi-1
Rewolucji
okresu
,_
Film
„Kurhan Małachowski"
Kasy czynne od godz. 14.00
kowej „Lenin w Październiku''. Reży
·Ohl
nr HP48.

1nięcia
O!i-&,„
'

Junahów ,,SP''

w ramach pracowitych trzydniówek

Na terenie naszego powiatu młodzież
wiejska, objęta Powszechną Organizacją „Służba Polsce'' w ramach „trzydniówek" do dnia 15 października br.
wykonała 8 km kanałów odwadniających i uregulowała 9 km rzek. Zalesiano też 6 ha nieużytków, wybudowano

zelektryfikowa
elektrycmej,
liniiwioskę.
6nokm
i napra
Wyoudowano
jedną
wiono 40 km dróg, wyremontowano 2
mosty w gminie Kamień, wybudowano
wzgędnie naprawiono 8 bo:isk. Junacy
pomagali też wydatnie przy budowie
dwóch szkół powszechnych.
Junacy korzystali z 17 świetlic, 4-ch
junaków wyszkolono w szybownictwie.
37 junaków skierowano do szkół zawo
·
dowych.
Obecnie przy Kom. Pow. SP odbę-

dzie s'ię kurs ihStruktorów świetlico·
•1.rych, na którym zostanie przeszkolo·
nych 60 junaków.
Ogółem junacy wiejscy wykonywali
Po 120 proc. normy. Dzięki ich pracy
wykopano rowy odwadniające przy dro

w ramach Miesiąca Wymiany Kultural·
nej Polsko-Radzieckiej, zorganizowana zo~
stała w M~ejsk.iej Bibliotece w Szczecinie
wystawa książki polskiej i radzieckiej, za·
wierająca· książki wydane przez Związek
Patriotów.Polskich w ZSRR, przekłady radzieckich autorów na język polski oraz yvydawnictwa polskich autorów w języku rasyjskim. Wystawa ta cieszy się dużym zainteresowaniem społeczeństwa· szczecińskiego.

ROBOTNICYIMŁODZIEZPOMAGAJĄ

PRZY WYKOPYWANIU ZIEMNIAKOW
z inicjatywy miejscowych organfa:acji robotniczych i młodzieżowych zorganizowano
specjalne grupy do wykopywania kartofli.
Grupy te złożone głównie z robotników fabryki „Wagmo" i z młodzieży szkół śred
nich, w ciągu kilku dni wykopałY. około
40 ha ziemniaków.

gach gm. Ceków,, Iwanowice i Zborow,
uregul.owa:io rzekę Bawoł w ~m. Bru·
dzew 1 Zb1ersk, rzek.ę Błotntę w ~·
Chocz i rzekę Swę?i:1ę w gm. Marc.hwacz i Staw. W lesn1ctwach: Morawin,
Brze:tiny i Zadowice zalesiono 70 ha. 1

I

Ochrona skarbowa d·z·1ala

CZŁONEK ONR I „FALANGI" -

- STANIE
GESTAPO
KONFIDENT
SĄDEM
PRZED
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy
niebawem sprawę byłego oenerowca. Boni·
facego _Jana Jóźwickiego, oskarżonego o
współpracę z Gestapo, denuncjowanie człon
ków Ruchu Oporu oraz czynnY, ud.zial w
niemiec~iej grupie dywersyjnej.

~aliska B1?'gada Ocnrony Skarbo'- d; Szymański Wiktor i S·ka, Kalisz. ul.
WeJ l?rowadz1 sta:e . energiczną akcję Garbarska 5, właściciel składu warzyw
przeciwko nad;izyc1om podatkowym. - 1·064.550 zł; Bialas \Vładysław, Ka~
. Ostatnio . zosta!I ukarani ~rzywnamr lisz, ul. Gołębia 3 - 106.180 zł; Nogaj
o~az dom1ara?11 podatkow:ym1 Nezwal Józef~,. Kalisz, ul. Skarszewska 57 AWARIA STATKU
Jozef - Kal1Sz, ul. Podgorze 22, wła· właśc1c1elka składu warzyw 123.819 zł.
Dnia 24 bm. w godzinach przedpolu.dnioś<?-ciel w~twórni zabawek za .ukrywa- Nogaj Józef - Pólko, właściciel k.ładu
nie obro.tow - 683.063 zł; M1elczarekl warzyw - 53.549 zł; Tomaszewski An wych podczas panującego sztormu ną Bal·
właśc'i.ciel składu wa tyku statek bandery szwedzkiej M-S „Ros·
n 1 '' '"111n1111~1 n111111 r.ii1111 1;: u1rn11;1 1MH11 M,1 M'.t.1:. 1 .111«1H'.M;l trr11. 11 Zygmunt, Kalisz ,ul. Limanowskiego 4 toni, Opatówek sell", wchodząc bez pilota do portu w Kowłaść. handlu warzywami - 353.357 rzyw - 278.337 zł.
łobrzegu, zaczepił o głowicę zachodniego
mola, i doznał uszkodzeń. Do Kołobrzegu
się komisja SUM., y;_ celu zbadania
udała
UWAŻAC NA KOMINY
powstałych szkód.
Dnia 23.10 br. o godz. 18-tej wybuchł
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Podaję do wiadomości, że rozporzą wyrobami cukierniczymi, zarządzone roz
pożar we wsi Podłęże gm. Swinica, któ
ry zniszczył dom mieszkalny na szkodę dzeniem Ministrów Aprowizacji oraz porządzeniem Ministrów Aprowizacji
Stanisława. Przyczyną po- Przemysłu i Handlu z dnia 30 września oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lip
Dębskiego
żaru było wydobycie się iskier z pieca 1948 r. zniesione zostały z dniem 1 paż ca 1947 r .
PREZYDENT MIASTA
piekarskiego. Straty wynoszą ok. 80 dziernika 1948 r. ograniczenia obrotu
: P.P.R.
t ys. zł.

Kronika milicyjna

Dni· bezciastkowe nie

NIESZCZĘŚLIWY

WYPADEK
Dnia 22.10. br w Sieradzu na ul. Sien
kiewicza w czasie wymijania samochodu
uległ mocnemu uderzeniu przez samo·
chód ciężarowy Michalski Antoni, lat
zam. w Szadku, pow. Sieradz.
68
Ofiarę nieszczęśliw. wypadku przewieziono do szpitala w Sieradzu. Sprawcą
wypadku był szofer, który zbiegł wraz
z samochodem. Dochodzenie w tej
sprawie w toku.

obowiązują

·

Plany uprzemysłowienia Sieradza
Duże poruszenie wywołała w Sieradzu decyjzja władz, tycząca s'ię likwida
cji gorzelni sieradzkeij. Decyzja ta zo
stała powzięta w związku z tym że tak
aparatura jak i urządzenia gorzelni w
Sieradzu były bardzo przestarzałe, a co
7atym idzie - produkcja i wydajność
niska. Przebudowa czy remont kap'ital
ny nie opłacał się ze względu na istnie

nie nowoczesnej gorzelni w Kaliszu.
Natomiast Sieradz zyska dużo przez
wciągnięcie miasta do ogólnego planu
rozbudowy kraju. Już w przyszłym ro
ku w Sieradzu powstanie suszarnia owo
ców i płuczkarnia wełny. Poza tym
rrzewidziane jest utworzenie tkalni, fabryki marmelady oraz zakładu przetwo
(Sm)
rów mleczarskich.

TYGODNIK P. OLI TYC Z.NO ·

Tym

w"'ystldm,

ostatnią. przysłu~e
drogich nam zwłok

SPOł.ECZtU

któny

----

oddali

w odprowadzeniu

ś.

p.
WIKTORII OSELKOWSKIEJ
miejsce 'ftiecznego spoczynku
składamy serdeczne podziękowanie.
OSELKOWSKI Z RODZINĄ.

na

-

I
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TEATRI"
Państwowy

Teatr Wojska Polskiego
ul. Jaracza 27.
„Igraszki z diaDziś o godzinie 19.15

w

Łodzi,

błem".

Teatr Kaml'ralny Domu żołni&rm
ul. Daszyńskiego 34
W najbliższych
Dziś teatr nieczynny.
dniach premiera sztuki Terence Rattigana
„Kadet \Vinslow".
Państwowy Teatr Powszechny
ul. 11-go Listopl'rla 21 - tel. 150-36
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"
TEATR ,.SYRENA" Tr:iu<mtta 1
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA"
Teatr Koml'dii Muzycznri „LUTNIA"
Piotrkowska 243 ·
Dziś o godzinie 19.15 •. P.iękna Helena"
opera komiczna w 3-ch aktach (5 odsło
nach) muzvka J. Offenbacha. Udział bierze
60 osób Chór, ~alet, statyści, orkiestra.

"W'ykorzystać?

Ale czy ,,Widzew'' potrafi ja,
w Łodzi odbędzie crnła przeciwnikowi. Gra zapowiada się więc
si~ mecz o miJtrzostwo Ligi pomiędzy zespoła- interesująco. Garbarnia znana jest z gry stoją·
mi Widzewa i Garbarni. Poprzedni mecz tych ce~ na dobrym poziomic technicznym, a więc
drużyn zakoiiczył Rill niezbyt zasłużonym zwy świaJKi~m teg~ spotkania powinny być tłumy
cię8twem krak?"'.ia.n.. Ob~cnie _gościom zagraż'ł zwolenJ11kó~ p~łkarstwa..
~KS uclaJ~ się a.o stolicy :?a zawody z tam·
sparlck do drugieJ ligi, dązyć więc będą_ za wsze]
Vi'1dzew n::i. teJ~z, ~olomą, kt?ra ~~tatJ110. p_okonała Ruch.
kę :·en~ do .uzy&kania wygra~ej.
swoim . teTL_me or.az prz.Y u.d~iale przychyln~e l',odziam~ po zwyci~stw1e, odmesion~ n_ad !ea
.na~taw1oneJ publiczności w1men śmrnlo stawić I derem Ligi, Cracovią., są. faworytami niedziel·
•
•
W

rnvlehodL:ą.cą niedzielę

GARBARNIA PRZYJEZDZA
ułaskawionym

nego spotkania.
zrewanżować

się

Tymbardziej,
za poniesioną.

że będą chcieli
klęskę w pier·

2:4.
Krakowie
Iszej rundzie
miHtrza l"olski.

mogą. rozstrzygnąć się losy ty·
\V
Krocząca od zwycięstwa
tułu
do zwycię~twa \Vi~ła uchodzi za faworyta nie·
dzielnego meczu z Cracovią. Jeśli uda. jej się po
konać swą. miejscową. rywalkę, wówczas zrówna

się punktami z CracoYią. Bi;'dzic miała potem

większe

szanse na zdobycie tytułu mistrza niż
tabeli. Poprzednio Cracovia wy

~~=~:Y2 :~~ader

I

~oznaniu

b~dzie miał ~a prz~ciwnika

· Teatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 140-09
ZZK
w
Foryszewskim
z
Codziennie o godziillie 19.30 w niedzie1e
Polomę bytomską. Juz raz zdołali koleJarze po
i święta o godzinie 16 i 19.30 znakomita
Do niedzielnego meczu przeciw „Wi- ły się niegroźne i wszyscy zawodnicy tre- konać 2:1 Polonię, sądzimy że i w tym wypad
komedia muzvczna R. Stolza pt...Pepin:\".
śle" wystąpi „Cracovia''. ze zmienioną li- nowali pilnie pod okiem trenera Kuchyn- ' ku szczęście dopisze gospodarzom.
Od dziś świat praey otrzymuje 50 proc.
nią napadu: (od lewej) Różankowski I, Ra- ki. Jedynie Gracz skarżył się na ból nogi, I· W Tarnowie, Tarnovia podejmuje Wartę, z
zniżki.
a lekarz obecny na treningu stwierdził !dórą. prze~rała na ~iosuę O:~. Wł;isny ~eren
doń, Poświat, Różankowski II. Szeliga.
CYRK Nr 2, PI. Niep,odleglośtł
11 .przychylme na~tawi_ona pubhczn.?śc będzie w
Nowopozyskany lewoskrzydłowy Kola- ropny wrzód na nodze.
.
Nowy atrakcvinv program w dni po- sa nie zdał w Łodzi egzaminu, wobec cze„Garbarnia" wyjedzie do Łodzi na medzlclę s~rzyrmerzcncem Tarnovn.
wszednie godz. 19.30. c;obota godz. 15.30 go kierownictwo sekcji zdecydowało się mecz z „Widzewem" z Foryszewskim, któ-1 ~ Ryb_mku Ilymer gra z Ruchem. Pierwsza
ł rlrnzyna JCSt kandydatem do spadku druga· na
•
h
• k
k
· h ł
· · ·
19.30, nil'dziPla godz. 12.00. 15.30 i 19.30:
·'
ącz ry - P~ 0 azanm s ruc Y: przy3ęty zosta tomiast znajduje się w czołówce. 'Poprzednio
"'.Y~taw1c 0~1:1 JUruoro".11' na pozycJaC
FOGG I WIECH W ŁODZI
mkow, a Rozankowsk1e.go I przesunąć n~ pono,:wme w, pocze~ członkow ~łubu. „G~r- Ruch uzyskał z'vycięstwo w stosunku 5 :1. Tym
Jedni z najpopularniejszych Judzi w Pol lewe skrzydło. Zawodnik ten grał na teJ barma" grac będzie w składzie: Jakubik, razem również dajemy więcej szans drużynie z
sce: piosenkarz Mieczysław Foi?g i autor pozycji w czasie meczów teamu krakow- Ziemba, Rakoczy, Bil'niek. Łasiewicz, Jo- 'Wielkich Hajrluk.
felietonów humorystvcznvch Wiech wy_ ska-śląskiego w roku 1946 w Szkocji. Po- dłowski, Parpan, Kaliciński, Nowak, FoLegia pierwsze spotkanie z AKS·em wygrała
stapią raz<>m w sobotę 30 bm. o godzinie
I w ~tosunku 4:1. ~e.wanż 1~atomiast zakończy. się
świat jun. jest synem b. napastnika „Cra- ryszewski, Kucharski.
20 w s::ili :Filharmonii. . Bilety od 10 - 13 covii".
„Tarnovia" na mecz niedzielny z „War- naJpraw~opodobmeJ zwycięst'Ye~ .Amatorskiego
i od 16.
„Wisła" do meczu niedzielnego wystąpi tą" nie zmienia składu, który wywalczył Klubu .sportow~go, tyrnbardzicJ, ze walczy on
swoim tereme.
d W'd
· tw 0 5 1
·
·
kl d ·
·1
z powyżRzego wynika, niedzielne mecze
„ 1 ze~em" 1· gr~,ć I.naJak
: . na.
~ swym n~J epszyl? s a zie, a mi~nov:i- zwy~ięs
/VI KO:N'CF,R'J' SYMFONICZNY
bęrlą. w napięciu wszystkich zwolenI1i·
trzymać
Barwi~
Dwur~zny,
zestawieniu:
w
bę~zie.
cie: Jurowi~z, Ku?1k, Fl.anek, Wapiennik,
W FILHARMONII
piłki nożnc>j, gdyż mogą. wyjaśnić nieco
ków
Krymski,
Koz10ł,
Kapustka,
I,
Pirych
ski,
Kohut,
Gracz,
Cisowski,
Filek,
Legutko,
Dziś, w piatek 29 bm. o godruue 19.15
Kuczyński, Roik II, Pirych I!,, Kokoszka, powikłaną. dotychczas sytuację w tabeli rozgry
w Filharmonii Mieiskiei w ł.,odzi odbędzie Rupa, Mamoń.
wek.
Kontuzje po meczu w Poznaniu okaza- Binek.
się koncert z udziałem ~- Wisł0Ckiego. jed
dyrygentów
nego z najwybitniejszych
orflz M. Z1molaga Soort w ZSRR
młodszeg-o nok1Jlenia,
znaneso w kraju i zagranicą. wirtuoza.-waltomisty. W programie: Rl'."ahmsa Wariacje
Symfoniczne na temat Haydna. Mozarta
koncert na róg z orkfostrą f.'TTI"CT°l{Owfl. oraz
,.Odwieczne nieśni". Bilety
Karłoudcza
ojczyzną ciężkoatletów
sprzed"l..ie kasa FilhPrrnonii <N"l.rutowicza
20) od 10 do 13 i od 16 do 19.15.
MOSKWA (obsł. wł.) Na zawodach strzelec jowa, znajdująca się od wielu lat w czołowej
kich, zorganizowanych w Moskwie z okazji 30· grupie radzieckich drużyn piłkarskich .
*
•
lecia Komsomołu, żgutow (Moskwa) ustanowił
•
H.l!ł/lł
Czołowymi pływakami Zwią.zku Radzieckiego
nowy rekord Związku Radzieckiego. Strzelając
z pozycji klęczącej na dystans 300 m., żgutow są. Semen Bojczenko . i Leonid :Mieszkow. Boj·
„Czerwony krawat"
ADRIA
. o•iągnął 187 punktów na 200 możliwych. Wynik czenko był pierwszym pływakiC'm, który zapo· /
godz. 16. 1.8. 20. w niedz. 14
ten przewyższa o 2 punkty rekord świa\owy czątkował na terenie Związku Radzieckiego st~ I
film <h?Wnlnnv dl<i m'"rł7-i~ ·.,.
„motylkowy'' i dzięki niPmu uzyskał czołową
Szwajcara Zimmermana.
program na dwa dn: 29 - 30
pozycję wśród pływaków ZSRR.
•
„NarzecT.O"" z Turkmenii"
BAŁTYK Radriecka Republika~ Ukraińska wydaje co·
PierwM:y rekord Związku Radzieckiego usta.
g-odz. 16.30. 18.30. 20.~0. w niedz: H,30 rocznie miliony rubli na potrzeby kulturi flzy·
cznej. Na Ukrainie znajduje się obecnie ponad nowil Bojczenko 12 lat t<'nm, przepływając dy- •
film dozwolony dla młodzieży.
20 tys. stowarzyRzeń sportowych, w których u· stans 200 m. st. klas. w 2:3!),5 min. W tym saBAJKA - .. Sluby k::iw::-lerskie"
prawia sport około 5 milionów zawodników i zn mym roku ustanawia on nowy rekord ZSRR nn
16
niedz.
w
20,
18.
godz.
wodniczek, mając do .dyspozycji doskonale wy- dystansie 500 m. czasem 4:52,1 min. i staje się
fil,,.., •1 ... 7.'VOlf'l.,,„ dlą ,,.,l~-1..,;~7v
posażone stadiony sportowe, basc>ny pływackie, od tej pory czołowym „lfla~ykiC'm" radzieckim.
GDYNIA - „Pro~am aktualności kraj. sale gimnastyczne itp. Liczne kurRy trenerskie ~ojna nie przeszkodziła mu w dalszym uprawia
i zagran. Nr 36" ·
i it1RtruktoT~kie przygotowuję. corocznie nowe n~u sportu I w roku l!HO uzy~Jrnic Bojczrnko j
i?odz. 11. 1?.. rn 1~ 17. 18. 19. 20. lt.
k1tdrv fachowców we wRzystkich dziedzinach pierwszy wynjk lepszy od oficjalr1ego rekordu j
HEL (dla młodzieży) - „Czerwony kra- sporiu. Dzięki temu sportowcy ukraińscy zaj· światowego.
wat"
Na 200 m. Rt. klas. uzy~kuje on doskonały
mują. wiele czołowych miejsc w szereg-ach najczas 2:33,7 min., eo przewyższa rekord · ś'viato·
godz. 16.30. 1R30. ?Il "n w „;~dz. 14,30 lepszych zawodników Związku Radzieckiego.
ciężkoatletów, w której wy o 3,5 sek. W kilka dnia po tym Bojczenko
Ukraiń~kn drużyna
urorrr'lm na dwa dni 29 - 30
Kncenko, osi'.!ga po raz drugi wynik lepszy od r!'kordu
skład wchodzi m. in. mistrz Europy
POLONIA ·- .. Dusze nieujarzmione"
ustanowiła drużynowy rekord ZSRR w klasycz· światowego, tym razem na d.Ystan~ie 100 m. st.
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
nym pi~cioboju w podnoszeniu ciężar6w wyni· klas. Uzyskany czas - 1:06,6 min. poprawia
film d..1< Nolony dla mlodz;pfy
on już w następnym roku o 1 sek. Na dystansie
kiem 2.075 kg.
Pro<?ram na. dwa dni 29 - 30
Rekord Związku Radzieckiego w biegu na 100 100 m. jedynie drugi pływak radziecki :MiN<z·
„Decyzja prof. MiPRZED'WIOSNIE m p. pł. należy do ukraiń~kiego zawodnika Bu- kow osiągnął czas o 0,5 sek. lepszy od wyniku
lasa"
Bojczenki. Czasy obu pływaków radzieckich M
łańc.zyka i wynosi 14,4 sek.
godz, 18, 20. w 11i<>dz. 16
Ukrainy 1100 m. przewyższają. oficjalny rekord światow''
Specjalną popularnością. na. terenie
film dozwolony dla młodzieży
·
cieszy się drużyna piłkarska „Dynamo" z Ki· na tym dystansie.
ROBOTNIK - „Przeczucie"
1
godz. 16 30. 18.30. 20 ~() •v ntedz. H.30.
cięźarow należą
Ciężkoatletyka i podnoszenie
1
01
do sportów b. popular_nych w ZSBJt. Bołochwa
low jeden z czołowych sztagistów Zwią.zku
godz. 18.30. 20.30. w niedz. 16.30
Radzieckiego podczas codziennego treningu.
A.J.B.A. prosi o wyznaczenie kandydatów..•
film niedozwolonv dla młodzieży
reprezentacji,
do
kandydatów
suwanie
potu
się
Odbyło
wł.).
(obsł.
LONDYN
MUZA _..:. „Wyspa hezimienna"
DZIAŁ OFICJALNY ŁOZB
K om1·te t u W y k onawczego M"ię- która składać się będzie z.1 zawodni"ka w
·
· d zeme
16
18. 20 w niedz.
godz.dozwolony
KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOsie
dla młodzieżv
film
WEGO NR 12
Związku Bokserskiego każdej wadze i dwóch rezerwowych.
dzvnarodowego
ROMA _ ,.Tai„mnica wvwhnn"
Na konferencji między przedstawiciela(AIBA), na którym rozpatrzQno szereg
'ed
1. Wydział Sportowy podaje do wiado18
d
20
15
30
30
d
d
M.
.
h
t
.
.
d
F
.
dn
h
.
.
z.
ro
w
'
.
.
go z.
ię zynaro o- mości, iż ŁKS z dniem 22 października
mi e erac11 spor owyc i
waznyc zaga ień.
film niedozwolony dla młodzieży
Sprawa sędziów rincrowych i punkto- wym Komitetem Olimpijskim, która od- 1948 r. wycofał się z dalszych rozgrywek
STYLOWY _ „Na morskim szlaku"
godz. 16.30. 18.3/l. 20.::10. w niedz. 14.30. wych na Igrzyskach Olimpijskich była będzie się w przyszłym roku w Rzymie, o drużynowe mistrzostwo Okręgu kl. A.
Przewodniczący
przedmiotem dłuższej dyskusji, w wyniku AIBA reprezentować będą Włoch Mazzia
Sekretarz
film dozwolonv dlR mJnrh:ie?;v
której powzięto szereg postanowień. W i Anglik ppłk. Russell.
(-) M. Tyl
SWIT - .. Pi 0 ł;nastnletni kapitan"
w z. J Służewski
W czasie obrad wysłuchano rówmez
trakcie sporządzania znaiduje się lista
godz. 18, 20. w niedz. 16
Łódź
sędziów międzvnarodowych, którzy będą sprawozdanie z wstępnych rozmów przefilm doz\X.r"'oiw ol" ,...,'-··-~„?;v
TĘC~~. - :·1-go ,maja ].94ą r~kJl .~ Mo$- mogli . prowadzić walki na I~rzyskach prowadzonych z przedstawicielami ZSRR
w :tenisie stołowym
Olimpijskich i miStrzostwach Eurooy. Po w sprawie przystąpienia Związku Radziec
kwie · .. BiRłorm'I w t.ancu I pie.sm
W sobotę, jak donosimy na innym miejJ\'odz. 16.30, 18 30, 20.30. V! ruedz. H. 3 0 sporządzeniu lista ta zostanie opublikowa- kiego na członka AIBA.
scu, odbędzie się mecz Pomorze - Łódź
d ·
'ł
· t
k ·· K
p
. film dozwolonv tilit rnłodz1ezy
0~1te wy~az~ n~ z1e1?-a. . rzy ~ azJ1
TATRY .. Aktorka"
w tenisie stołowym. Skład Łodzi wyglą
li
Wł
]ę, ze poz10m sędz10w podniesie się we
godz. 17. 19. 21 . .., „;„"1 7 15
dać będzie następująco: Krzysik, Grzeltej sprawie zresztą
wszystkich krajach.
film dozwolony od lat 12
czyk, Wiktorowski, Supeł.
podane będą w najbliższym czasie do wiaWISŁA _ „Narz<>czona z Turk,,,eni.i'
Reprezentacja Pomorza rozegra drugie
domości pewne zalecenia.
godz. . 17~ 19 .. 21, w niedz. 15
W mistrzostwach drużynowych w boksie spotkanie w niedzielę w Tomaszowie Maże następny kongres
Postanowiono,
film dla młodzi1>zv doZ'Volonv
padły dwa walkowery. Pierwszy uzyskał Z'ryw zowieckim z reprezentacją miasta.
WŁóKNTJ\R7.- .. Przygod::i. n". wakacjach" Międzynarodowego Związku Bokserskieze zdekompletowaną Bawełną, a następnie
Kopenhadze.
w
r.
1950
w
się
go zbierze
~odz. 17, 19, 21, w niedz. ~5.
Projektowany na 1950 r. mecz między ,,Włókniarz" wobec wycofania się zespołu
„
film dnzwolonv dla mł~d„:ezv .
Uwaga kolporterzy!
reprezentacją Europy i Ameryki Płd. zo- ŁKS-u z dalszych spotkań.
..Dusze. meuJarzm.ione
WOLNOSC Obecna tabela preyjęła takie oblicze:
otka
Dnia 7 listopada br. ukaże się „Głos· Ro·
· t
t
·
d
t ł dł ·
godz. 16, 18. 20. w ruedz. l4
s .a o ozony, oroczne na on:1as. sp
film dozwolony dla młodziP?·i
b?tniczy" z okazJi 31 ·ej roczniey październi
st. pkt.
gier pkt.
me Europa-Ameryka odbędzie się 18 maprogram. na dwa dni 29 _ 30
kowej w zwiększonej objętości oraz bogato
60:20
Włókni'<lrz
8
1)
5
ja przyszłego roku w Chicago. ReprezenOstatni Mohikanin"
ZACHĘTA ilustrowany. Zamówienia na powyższy nu·
2) Zryw
7
52:28
5
tacja Europy wyjedzie okrętem z Anglii
~O w „;"~~ rn :JO
gqdz. 18 30
mer n'ł!eży kier?wać do Wydziału Kolporta·
38•42
3) ŁKS
5
5
dwa tygodnie wcześniej.
film dozwolonv nla młodzieżY
żwirki
żu RSW „P ··asa·' Delegatura-Łódź,
17:31
2
3
4) „Concordia"'
W związku z tym meczem, zwrócono się
17. tel. 212·04.
J
51 Bawełna
do wszystkich oaństw europejskich o WYD-028727
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