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Rząd

Tito podeptał układ

o pr.zyiaźni i współpracy .z ·ZSRR

Nota rządu radziJechieqo do rządu ..luqoslawii
l\łOSKWA

cą

(PAP)

- W dniu
br. zastępca ministra
Spraw Zagranicznych ZSRR, A.
Gromyko, przyjął charge d'affaires Jugosławii w ZSRR i wrę•"-Ył
mu notę o następującym brzmie·

28

dzieckim,
Proces sądowy w Budapesz·
cie dowiódł również, ie kierownicy rządu jugosłowiań
skiego prowadzili i w dalszym
ciągu prowadzą swą wrogą i
dywersyjną X"Obotę przeciwko
Związkowi Radzieckiemu nie
tylko ze swej własnej inicjaty
wy, ale również na bezpośre•
dnie zlecenie zagranicznych
kół imperialistycznych.
Ujawnione na procesio tym
fakty dowiodły dalej, że obec
ny n:ąrl jugosł<~wiański znajcluje się w stanie zupełnej zależności od zngrnnicznych kół
imperialistycznych
i
prze•
ksztnłcił się w nanędzie ich
agresywnł':j polityki, co niusia
ło dopro\vadzić i w n;eczywisto
Ścj doprowadziło do likwida-

rządu
jugosłowiańskiego
wyszło na jaw, że rząd jugosłowiański . już od dłuższego

niu:

czasu prowadzi niezwykle wro

.„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

przeciwko Związkowi Radziec
kiemn, obłudnie maskowąną

W toku
zakończonego 24
wrzesn1a br. w Budapeszcie
procesu sądowego nad zdraj-

gą,

dywersyjną

działalność

„ .............................„„..„.„....... ....
~

Przed Między narodowym Dniem Walki o Pokój

Polski

świat

pomnoży

pracy wmezłomnej wolt pokoiu
swe

wysiłki

dra udoskonalenia

wvtwórcznści

CALYl\l kraju .odbywają się. nieprze~w.:an~e ?"anifestacyjne
zebrania na ktorych rob otmcy, chłopi 1 mtehgencja pracu·
jąca deklarują 'petną solidarnmić z masami pracującymi całego świa·
ta, wa1czącymi o pokój i postęp społeczny.
W WOJEWóDZTWIE śLĄSKilH transport, zwiększ:,•ć osz~zędności nn
w hutach, kopalniacl1 i w fabrykach paliwie itp.
robotnicy postanawiają wzmóc proW WOJ. KIELECKIM zadokumen·
dukcję, zaostrzyć jeszcze bardziej towaly swą niezłomną wolę walki o
czujność wobec us:lowań podżegaczy pokój, załogi :mkladów przem~>slu
wojennych i zzcieśnić sojusz z nie- u.ctalowego Nr 1 i Nr 2, zakładów
-&giętym obrońcą. pokoju Związ- przemysłu chemicznego „Fosfat" Qkicm Radzieckim.
7'1lZ nauczyciele okrf.'gu kicleekiego t
Szczeg6Jnie potężnie zamanifesto· pracownicy PDT.
l'"aln swoh wolę walki o pokój mloZ WOJ. GDAii'SKIEGO napływają
<'!zież śląska. Na terenie wojewódz· v:iadomo6zi o zobowiązaniach znłóg
twa odbyło się 38 wielkich wiecó'v z cukrowni, które przystępują do tegoudziałem ponad 50 tysięcy młodzieży i·ocznej kampanii produkcyjnej. Zaszkolnej i robotniczej.
łogi po:.:;tanawiają m. in. wzmóc oszW \\"OJ. RZESZOWSKIM trans· czędność węgla n-az podnieść sto·
portowcy ' zobowiązali się
wzmóc piu\ wysładzani.a, co zwi.~kszy ito3ć
współzawodnictwo lJracy, usprawnić podukowanego cukru.

cji, samodzielności i niezależ
ności Republiki Jugosłowiań
skiej.
Wszystkie te fakty świadczą
o tym, że zawarty w dniu 11
kwietnia 1945. r. układ o przy
jaźni, pomccy wzajemnej i
współpracy powojennej między
ZSRR a Jugosławią został
przez obecny rząd jugoslowiań
ski brutalnie podeptany i na
strzępy podarty.
N a podstawie wyżej wymienionvcb okoliczności, Rząd Ra
dziecki oświadcza, że Związek
Radziecki odtąd uważa, że
jest zwolniony od zobowiązań,
wynikających ze wspomniane·
go układu. .
•
.
Na zlecenie rządu radzieckiego
· zastępca min!stra
Spraw Zagran:Jcznych
A. GROl\IYKO

kłamliwymi oświadczeniami o
„przyjaźni" ze Związkiem Ra

stanu, szpiegiem Rnjkiem
i jego wspólnikami. którzy
byli równocześnie agentami

września

W

Z

1-<ozbi~e gniazdo szpiegostwa i zdrady
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Świat nauki, organizacje młodzieżowe i Liga Kobiet
przygotowują się do uroczystości

demaskują

argumenty min.

Swiadczenia ludu węgierskiego
na realizację Planu· Pięcioletniego
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uczniami rosyjskiej

szkoły fizjologicznej

------

Hauka polska składa hołd genialnemu liczonemu radzieckiemu
na uroczystej akademii ku czci prof. Pawłowa wMoskwie
MOSKWA (PAP) - W dniu 27 bm. cały naród radziecki uczcił
urodzin wielkiego uczonego rosyjskiego, prof. Pawło·
wa. W dniu t) m, w sali Teatru Wielkiego w Moskwie odbyła się
uroczysta akatl.emia, która przekształciła si~ w podniosły akt hołdu
całego społeczeństwa radzieckiego dla genialnego uczonego,
twórcy
współczesnej fizjologii, jednego z czołowych szermierzy o materialistyczne pojmowanie przyrody.

j aźni

Według opracowanych programów
Polsko-Radzieckiej wezmą u·
towarzystwa r..aukowe i .insty- obchodu „ Miesiąca" we wszystkich
ośrodkach naukowych
zostaną Wij·
tucje badawcze, wyzsze uczelnie, Ri.l głoszone odczyty
o osiągnięciach nacła S t owarzyszeń Artystycznych ornz
uki w Zwlazku Radzieckim. Prele·
gentami będą profesorowie i pracow·
nicy naukowi.
»
Młodzieź
przygotowuje się rów·
r.ież inter.sywnie do udziału w uro·
czystościach „Miesiąca". ZMP urzą·
dza wystawę objazdową pt. „Mło·
6zież radziecka"'
oraz pogadanki o
zw;ązku
Radzieckim,
ilustrowane
!Przezroczami. ZAMP organizuje wyjazdy zespołów prelegenckich i arty·
stycznych na wieś oraz • wystawę pt.
„V.Tyższe uczelnie i studenci Kraju
b:mkructwa milit:uystyczne) kliki, Rad",
kiiki, której nie uratowały ani ame·
liga Kobiet wydaje broszurę pt.
l'ykańskie miliardy, ani amerykai1„Co dał socjalizm kebiecie radziec·
skie dosta1~y sprzętu wojennego.
kiej". W czasie „Miesiąca" prele·
Mówca przypomniał treść oficjał· gentki Ligi wygłoszą we wszystkich
nej Białej Księgi rządu USA w spra kołach pogaoanki na tematy, intere·
wie Chin. W księdze tej przyznano, rnjące szczególnie kobiety. ·
że amerykańska interwencja w Chi·
nach skgń-::zyła si~ kompletnym fias·
Prawdopodobieństw~
kiem i bankructwem na skutek nie·
udolności i korupcji kliki kuomintan·
gowskiej.
Wyszyński przypomniał także niedawne publiczne oświadczenie ame- przemysłu sta1qweąg
NOWY JORK (PAP) - Ameryrykańskiego senatora Connally,
że
Czang-Kai-Szek uciekł na Formozę kański związek zawodowy pracowze złotem, należą<"ym do narodu ników przemysłu !!talowego odrzucił
ostatnie propozycje pracodawców.
chińskiego.
Delegat radziecki zapytał, gdzie Związek stoi twardo na stanowisku,
- wobec tych faktów - można u- że koszty funduszu emerytalnego i
mieścić oszc.zerczc oskarżenia przed- 1.1bezpieczeniowego mają być pokrystawiciela nacjo.-ialistycznych Chin wane wyłącznie przez pracodawców.
Przemysłowcy
proponują natomiast
pod adresem ZSRR.
Przemówienie ministra Wyszyń kompromisowe rozwiązanie sporu.
skiego było tak miażdżące, że w
W związku z taką sytuacją prze·
toku dyskusji nie zabrał głosu widuje się powszecJonie, ze w dniu
nikt z przedstawicieli 10 czlon. 1 października ~·y\>uchnie zapowie·
kÓ"" komisji, popiuających skar· dziany strajk ponad miliona robotni·
gę kuomintangowską.
ków przemysłu :;talowego.

dział

I

Wyszyńskiego

i jej im,e1·ialistvczuych mocodawców
gwałcenia" ratlziecko-chińskiego

-,

lCO·ną rocznic~

~lc·~c1ach M1es1ąca Pogłęb1enh Przy·

prowokacyjny manewr kliki Kuomi11tangu

trak·
t1.1.ttt oraz Karty Narodów Zjednoczonych.
Przedstawiciele ZSRR i ·Polski zaŻ!łdali niewdągan1a tej skargi na po·
ff/ odpowiedzi na podłe · machinad e zdrajców o;czl)znl,1
rządek dzienny
or.rad Generalnego
Zgromadzenia, ponieważ jest ona po:>:hawiona jakichkolwiek podstaw i
stanowi je.Isnie nowY. etap zorgani·
·zllwnnej r.ntyradzieckiej kampanii
niena,viści, vrowaćzonej również na
forum ON~~.
RUDAPES~T. Rząd węgierski
Komentując emitowanie pożyczki
W dyskusji zabrał głos minister
rozpisał pożyczkę wewnętrzną na cele 1·zecznik rządu węgierskiego,
Iwan
Wyszyński. Oświadczył on na wstę·
realizacji Planu Pięcioletniego. Rz ąd B()ldizsar podkreśl1l:, iż pożyczka jest
pie, że Zwią.zek Radziecki nie może
wydał w tej spraw!e odezwę, podpi· niejako giosowani~m ludovrym, w któ
przyjąć takiej
procedury w ONZ,
:.:aną przez premiera Doby i wice- rym na1·ód węgierski wyrazi swój
1\0WY JORK (PAP) - Komisja która zezwala przedstawicielowi zban
premiera Matiasa Rakosi.
stosunek do Planu Pięcioletniego, do · ogólna Generalni!go Zgromadzenia krutowanego Kuomintangu na rzuca·
Pożyczka na realizację Planu Pię- demokracji ludow1~j oraz do bandy I zebrała się na posiedzenie w zwią~· nie oszczerstw pod adresem ZSRR.
ku z prowokacyjną skargą, złożoną Pozbawione wszelkich podstaw, osz·
cioletniego zo stała amitowana w dniu !fajka i . Tito
• i ich mocodawców imperia 1tstow amerykańskich.
przez delegata Chin kuomintangow· 1 czerstwa te są zwykłymi m:mcwra·
29 września 1949 roku na ogólną suBoldizsar podkreślił, że pożyczka skich na Związek Radziecki.
mi, zmienmjącymi do zasłonięcia
tnę 500 milionów foryntów.
ma charakter dob:-owolny.
Skarga dotyczy rzekomego „po- przed opinią światową kompletnego

Czołowi fizjolodzy po/scv -

młodzieżowe

I

obrad ONZ

Miażd~ące

Mies!ąca Pogłąb:ema Przy aźm Po1sko-Hadz eckiei
1 Liga Ko·
':'':RSZA'.VA: (PAP). - .w uroczy. organizacje
bi et.

l\faydell z Kijow.i. Twó.rca nowo::zesnej polskiej f:mns kologii Popielski
był także uczniem petersburskiej szko
ły fizjologicznej,
a najznakomitszy
hlochemik polski, Marceli Nencki to przecież wieloletni współprac01v
uik I. Pawlowa w instytucie Meclycyny Doświadczalnej.
I wreszcie jeden z czołowych na·
szych fizjologów, hiorących udział w
c:!zisiejszych uroczystościach, PROF.
KONORSKI Z ŁODZI, TO UCZE~
l'AWtOWA, jedyn}· w Polsce i jeden
z najwybitniejszych kontynuatorów
b~dań Pawłowa poza granicami Zwią·
1ku Radzieckiego.
Iwan Pawłow, którego pamięć czci-

my dzisia.i, będzie dla każdego naukowca niedoścignionym wzorem uczo·
nego, łączącego w idealny sposób
O!!'ólnoludzJ...'i cel, jakim jest zgłębienie
najistotniejszych zagadek życia, z
głębokim ulrnchaniem swej ojczyzny
i gorącym patriotyzmem.

Słowo wstępne wygłosił prezes A· I vroezesnej polskiej fizjologii, którego
Postępowa nauka będzie zawsze wikademii Nauk ZSRR, prof. Wawiłow, uczniowie zajmowali w o1a:esie mię·
dzieć w nim symbol łączący materia·
podlcreślając
epokowe znaczenie do- clzywojennym prawie ws:.:ystkie katehstyczny światopogląd z dialektyczną
rcbku naukowego profesora Pawlo- c!ry fizjologii w Polsce.
metodą badawczą. Możemy z zachwywa dla rozwoju cafokształtu wiedzy.
Cybulski utrzymywał zawsze bar·
tem patrzeć na naród, który wydał
Wśród niemilknących oklaskSw u- dzo żywy kontakt z nauką rosyjską,
ten ideał uczonego i na ustrój, któcxestnicy akademii wybrali prezy. korespondował i z Pawłowem. Nary zapewnił najwspanialszą możli~
dium honorowe w składzie Biura Po· stępcą Cybulskiego na katedrze w
wość pracy jemu i jego następ
litycznego KC WKP(b) z Generalis· Krako~i: b!ł ró-.-.;iież przedstawiciel
com - zakończył swe przemówienie
simusem Stalinem na cule.
rosyjsk1e1 fizjologicznej szkoły, prof.
prof. Skarżyński.
Po okolicznościowych przem6wieniach szeregu przedstawicieli nauki
w ZSRR ; krajacli demokracji ludowej, dłuższe przemówienie wygłosił
witany serdecznie przez zebranych,
przedstawiciel nauki polskiej, prof.
Uniwersytetu Jal;iellońskiego w Kra·
kowie, Bolesław Skarzyński, który
powie!lział m. in.:
W ostatnich dniach odbyły się w
Ze złożcuych sprawozdań i prze- 1 Na odcinku NABIAŁU - plan w
Spośród wszystkich
narodów, całym kraju wojewódzkie narady a~ prowa?zonej na nara?_ch dyskusji wy większości województw wykonywaktóre dziś składają hold pamięci tywu gospo~arczego, poświęcone omo mka, ~e spółdzielczosc wiejska w ca ny jest w terminie, a nawet z pew·
wielkiego uczonego, właśnie na· wieniu drog usp~~wnlenla skupu ra~ w1ęk~z.ym st.opn~u uspra~nia swą ovmi nadw.yżkami. Zwiększone w oród polski i jego nauka, a przede żywca, nabiału i roznych ariykułow dz1dłalnosc, obc1mu1qc kolejno wszy· ·. .
.
.
wszystkim fizjologia polska, jest rolnych (Jtaz poprawy zaopatrzema s tki!'! odcinki skupu nadwyżek arty· st"tmc.h a.mac~ dostawy z gi_nrnnych
obowiązana do wyrażenia szcze· cś1odków mleJskich. W naradach tych kulow rolnych.
spółdzielni, ktore włączyły się w ca
gólnej czci i wdzięczności.
11czestnic1yli przedstawiciele Rządu .
Na odr.inku ŻYWCA - plan kon· tym kraju do skupu mleka i jaj, jak
C.entral Rclnlczych i wydziału rolne- ttaktowania trzody chlewnej wyko· również rosnąca podaż masła oseł·
Nad .k?lebk.ą fizj?logii polskiej go PZPR.
1
nywany jest pomyślnie. Podkreślano k0wego i jaj z okolic podmiejskich,
5
s~ała _f1zJolog1a ro yJska, naulrnwy - W następstwie t eh narad odbę· j1>dnak, że gminne spółdzielnię niedo bezpośrednio do sklepów spożyw
osrodek dawnego Petersburga oraz
.
.
y
.
statecznie interesują się nadzorem czyc.h w miastach - przyczyniają się
grono mistrzów i towarzyszy Pawło- ~ą. 51 ~ w najbliższy~ czasie odpowJe. uarl wykonywaniem umów poświęca· obecnie do poprawy stanu zaopatrze·
wa. Z Petersburga przy~zedł ,do Kra- anie narady W poWiatach. gminach i jąc maksimum uwaai samemu kon· nta ośrodków przemysłowvch i mlejknwa Napoleon Cybulski, tworca no- gromadach.
1łiaktowaniu.
skich w nabiał.

stra iku

ponad miliona robotn~ków
wUSA
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Pól

ntiłiona złotych

przekazał

na

Prezydent . P \lal-es1aw .ł ~rut
odbudowę koi~ ' ola

Prezydent RP Bolesław B' erut
otrzymal następującą depeszę:
„W dniu dzis'.ejszym, w •myśl
otrzymanej obietnicy na Kongre
sie Zjednoczeniowym Związku
Bojown:ków o Ni epodległość i De
mokrację, otrzymałem od Obywatela Prezydenta przekaz na sumę
500 tys. zł, przeznaczonych na bu
dowę nowego kościoła na Pilczycach we Wrocławiu.

Serdecznie dz' ękuję w imieniu
naszej robotn czej parafii i swo' m własnym za otrzymaną kwotę,
która umożliwi nam prowadzen ie dalszych prac przy budowie.
Zapewniamy Obywatela Prezydenta, że umacniać będziemy pol
skość na z ·em ach
Zachodnich,
przyczyniając się do pełnego ich
zagospodarowania.
Raz jeszcze najserdeczniej dzię
kując za okazaną pomoc jak i za
zapewn'en·e dalszej op eki nad

zbrodniarza wojennego

my Pierwszemu Obywatelowi Rze
czypospolitej wraz z wyrazami
swego szczerego przyw ązan· a na
sze staropolskie „Bóg zapłać".

~półdliełnou wieu~a· u1rawnia iw1 ~liałałnoH Polska żąda wydania
Wielkie narady gospodarcze w całym kraju
I
Fromma

I
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WARSZAWA <PAP) Polska
misja wojskowa dla spraw zbrodni
wojennych w Berlinie wystąpiła do
okupacyjnych władz brytyjskich z
wnioskiem o ekst.radycję pułkownika
SS (standartenfuehrer) - Fromma.
Fromm był kie1·ownikiem SS i policji (der SS. und Polizeifuehrer)
d
d
przy na prezy encie okręgu białostockiei::o. Erichu Kochu.

wznoszącą się świątynią przesyła

' (-) ks. Władysław Nachtman

Komunikat

Dziś 30 bm. upływa ostateczny ter·

j

min zgłaszania Zllspolów konkurso·
wych najwyższej jakości dla tkaczy
b:iwełnianych. Ifonkurs rozpoczyna
51ę l·go października br.
Zarząd Główny

Związku Włókniarzy

W.rdział Wsnóh:„wndnictwa
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Historyczne

uduje

o demokrac ·i lu o e·

uchwały Konferencji Konsultatywnej w Pekinie

wolucyjnych, wyleczenie ran wojen· 1zwolone, robotników, chłopów, przePEKIN (PAP) - Jak Juź podawa llśmy wczoraj pokrótce. Polityczna
nych, odbudowa i rozwój ekonomiez· mysłowców, intelektua.1ist6w, mniejKonferencja Konsultatywna Chin Ludowych powzięła 1ześć uehwnł
o historycznym znaczeniu. Wśród olbrzymiego entuzjazmu uczestnl·
ny, kulturalny i oświatowy, skonso· szości narodowe,. Ch~ńczy~ów ży}'·
k6w konferencji, nchwalono jedll omyślnie statuty organizacyjne cen.• Jidowanie obrony narodowej ł zjed- cych ~oz~ gramcam1 kr!'JU. rózne
· ·
d · i k J •
wyznania l elementy pati·1otyczne.
tralnego rządu ludowego Chińskiej Republiki Ludowej oraz Politycz·
noezenre sir .z nar? ami
ra am1 na
Jakkolwiek delegaci cl - podkreśnej Konferencji Konsultatywne). Stolicll Chińskiej Republiki Ludowej
całym świecie, ktore nas traktują na
A
. N
h Chi
'repre1
postanowiono obrać Pekin.
zasadzie równości, ustanowienie i a t gen ~Ja „ owyklc
i nó" - . te
1
6
.d
·
·
· ł j demo- zen owa i r „ne · asy r „ne m reJIZOW&D ł e WSP61nym WYS łłkł em noweJ S k onsol I owanie !'1eZ8WIS e •
S
okazali oni jednomyślnoŚ~ CO do
demokracji, przeciwstawienie się im· kratycznej, pokoJowej, kwitnącej f y,
.
i
j
p li
d
·
i
bi
'l
J
L
d
w j R ubli'ki' Chin dyk· tego, ze statuty organ zacy ne
o •
O 1 Jl
perializmowi, fen alizmow1
uro- s1 ne
u o e
ep
•
tycznej Konferencji Konsultatywnej
kratycznemu kapitalizmowi, ?balenle ta~ury ll!dowo·dem?kratycznej, C?ple- i centralnego rządu oraz wspólny
Charakter Politycznej Konferencji re.akc!jnej . władzy
Ku~mmtangu, j ra1ąccj .się na SOJUSZU robotniczo· program Konferencji uwzględniajlł
Konsultatywnej
Chin
Ludowych zhkw1dowan1e szczątków sil kontrre· chłopslnm.
ich postulaty oraz są istotne dla
stwierdza pierwszy artykuł jej statuStatut Centralnego Rządu Chin Ludowych
stworzenia niezawisłych, demokra·
tu organhacyjnego. Artykuł ten głoŁ
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Polityczna Konferencja Konsulta· statutu orcanizacyjnego Centralnego postanawia, te do chwili zwołania
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cją !:Jednoczonego demokratycznego Ludowej stwierdza:
wego, wybranego drogą głosowania
PEKIN (PAP) - Agencja Nowych
Frontu Ludowego całych Chin. CeChińska Republika Ludowa jest powszechnego - „plenarna sesja Po· Chin komunikuje, że na ręce Prezy· j.1 j ~
1em tej oriamzac
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Chin Ludowych ma sprawować wła· sultatywnej napływajQ w dalszym
wszystkich narodowości Chin poprzez tyczne •
erowane przei
ast ro· dzę Kong1·esu Ludowego, zatwierdzić cil!gu depesze gratulacyjne z okazji
zjednoczenie wszystkich partii demo· botniczą, opa~ym na sojuszu robot· statut organizacyjny centralnego rzą proklamowania Chińskiej Republiki
kratycznych ugrupowań i organlza-1 niczo.chłopsk1m oraz gromadzllcym du ludowego. wybrać Radę centralne- Ludowej.
cji ludowych. Zadaniem Politycznej wszystkie siły demokratydne i różne gCI rządu ludowego oraz powierzyć
Przewodniczący 9włatowego KonKonferencji Konsultatywnej jest zrea· narodowości w obrębie kraju.
,.Koncert zachodnio-europejskiei współpracy"
mu wykonywanie władzy państwowej. gresu Zwolenników Pokoju - JoliotARTYKUŁ 3
Curie stwierdza w telegramie:
postanawia: Rada centralnego rządu
„Witamy utworzenie Ludowej Reludowego reprezentuje Ludową Repu- publiki Chińskiej, stanowiące nader
blikę Chińską w stosunkach między· ważny wkład w dzieło skonsolidowa•
narodowych i kieruje rządem w kra· nia i obrony pokoju światowego.
ju. Rada centralnego rządu ludowego Składamy gratulację wielkiemu na·
ma utworzyć Radę Administracyjną rodowi chińskiemu oraz wyraźam1
jako najwyższy organ wykonawczy przekonanie, że będzie on wkrótce
administracji państwowej, ma powo· żył w warunkach całkowitego i trwa·
•.................................
Obrońców
łać do życia Ludowo-Rewolucyjną łego pokoju, że będzie sir cieszył
Radę Wojskową, jako naczelne do- niepodległością, którą wywalczył dro
Na Ogólnopolskiej Konferencji Komitetów Obronców Pokoju, która
mitetów jest wzmacniać więzy, łl)czą· jest haniebna droga titowskiej zdra- wództwo wojskowe państwa oraz ma gą olbrzymich poświęceń".
odbyła się dnia 21 bm. w Warszawie, tow. minister Rapacki wygłosił
ce bojowników o pokój z władz• lu- dy.
utworzyć Najwyższy Sąd Ludowy i
zwvcięstwa
przemówienie, w którym przedstawił m. in. zmiany w układzie sił podową i klasą rebotniczą.
Walka o jedność narodowego fron· Urząd Generalnego Prokuratora Lukoju i wojny, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, oraz
Obok zacieśnienia i pogłębienia jed tu pokoju nie może być ani na chwilę dowego, jako najwyższe sądowe i
sprecyzował zadania stojące przed Polskimi Komitetami Obrońców Poności narodowej frontu obrony poko- oderwana od nieustannego pogłębia- kontrolne organa paJ'istwowe.
PEKIN (PAP) Ogłoszono tu
koju.
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Ludowo-re- widowały wojska kuomintangowskie
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sabotażys w, agentów i szpiegów. to znaczy być wfornym światowemu szym Sądem Ludowym i Urzędem jęły~ 120 dalszych miast w Chinach
ła siła gospodarcza Związku
Trzeba też, ai. eały świat dobrze Trzeba zaostrzać czujność wobec re- obozowi pokoju którego czołową i Generalnego Prokuratora Ludowego północno.zachodnich, środkowych ł
Radzieckiego. Cora7. większe triumfy zrozumiał, że Związek Radziecki - sztek klasy wyzyskiwaczy, bo tam główną siłą jest Związek Radziecki. oraz kwestią poprawek w statucie or- wschodnich.
odnosił postęp nauki i techniki ra· państwo socjalistyc.zne, państwo chło
d
·
b
k ł
Zaostrzona walka o pokój pomnoży ganizaeyjnym.
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Spodarczy krajó;v demokracji lndo· nigdy napastnikiem, ale, że z sameJ pena1izm SOJUszm ... w wy ona.wcow świecie i tym pewniej zmusi do od- g łos 83 delegatów,
·
h s·m k"1ang zerwała wszelkie stosunki
reprezent u3ącyc
wej i ich współpraca w tej dziedzl- swej istoty jest najpotężniejszyni O· swych zleceń. Trzeba stale mieć przed wrotu podpalaczy świata - zakoń- wszystkie partie demokratyczne, u- z tymczasow, siedzibQ Kuomintangu
nie.
środkiem walki o pokój. Trzeba w oczyma niebezpieczeństwo nacjonaliz- czył swe przemówienie tow. min. Ra- grupowania i organizacje ludowe, lu- - Kantonem i podporządkowała sio
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Cementujemy jedność obozu pokoju

przemówienia tow. ministra Rapackiego na Krapowej Naradzie
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milionów obywateli sw• jedność z o· Radzieckiego.
bozem pokoju, swą wolę marszu na·
Tow. minister Rapacki przypomprzód u boku Zwi:izku Radzieckiego. nial, że SS.mani, nara.zie w cywilu,
Wzmagała sit fala ~wiatowego prowadzą znowu 11nty~olskQ k~mpa
ruchu pokoju. Dowodem tego są. nię, marzą o Wrocławiu, Gdym, Pomanifestacje pokojowe w Paryżu, znaniu i Gnieźnie - uważnie nadPradze, :Mediolanie, Moskwie, Mek- słuchując głosów zza oceanu i z Wa1yku, jak również w Niemczech tykanu.
.
rozpętania
zwłaszcza w Niemczech wschodnich, { W Polsce jednak rz,dzi lud pracuktóre demonstrowały &Wił wolę po- jący z kla3Q robotniczfł na czele W dniu wczorajszym odbywały się cję . w której załoga ZZPG zobowtą
koju w 10 rocznicę hitlerowskiego związany nieodłąc:mie z obozem obro w dalszym ciągu masówki w zakła· nije się do wykonania planu roczne·
napadu na Polskę. Dowodem tego s4 · ny pokoju i niepodległości narodów. dach 'pracy, na których załogi na g11 już w dniu 15-go października.
równie:l; bojowe wystąpienia mas :wło- Na straży granic1 na Odrze "f'Nysie cześć Międzynarodowego Dnia PokoPadło również
kilka zobowiązań
skich i francuskich przeciwko pa.kto- stoi cała potęga /.wiązku Radzieckie- ju podejmowały uchwały i zobowią
!11dywidualnych.
Robotnik
przykrowi atlantyckiemu.
go, połączone siły demokracji ludo- zania produkcyjne, odpov..-iadając w
A Podnosi sit fala st.rajk6w ,,o wyc~, jedność i ,w~la. 700 milionów ten sposób imperialistom na ich za· h•wni, ob. Stanisław Wróbel zobowią
zał się zwiększyć swą produkcję o
'il' chleb i pokój" jak głoszl1 !ludz1 na całym sw1ec1e. Są wśród mierzenia 1ozpętania nowej wojny.
Do redakcji „Głosu"' w ciągu całe cliiesięć procent. oświadczając przy
transparenty robotników francuskich. ,nich także i Niemcy -;- ci Niemcy,
Z kolei mówca przedstawił fakty, którzy w ~lerws~ych d~1ac~ września go dnia napływały rezolucje z fa- tym: „Doskonale rozumiem, co ozna&wiadczące o eoraz większych trudn&- br. w całeJ strefie radz1eck1ej, a rów- bryk, spółdzielni, urzędów i instycza dlil nas, ludzi pracy, wojna. Nie·
ściach, z jakimi spotyka się imperia· nież -;- wbrew terrorowi -;- i w wle- tucji. Nasi korespondenci fabryczni
sfe
ona tylko zniszczenie. Podejmu·
prrysłali
nam
mnóstwo
sprawozdań
listyczny obóz, <iąiący do wojny; lu ~ias?i~h stref zaeh?dmch, -;- ?d·
wskazując na gospodarcze załamanie powiedz1eh na w~zwame niemieckich z masówek, w których podają wypo- Jąc zobowiązanie wiem, ie tym sazaborczego planu Marshalla, rosnący partii ~obo.tnic~.Y:h i pa~ii k~muni wiedzi robotników w sprawie poko- mym umacniam pokój I polepszam
kryzys gospodarczy w obozie kap1tt· s~ycz!1eJ w1elotysięcznym1 m~nif~sta: ju. Bije z tych wypowiedzi głęboka nasz byt, a jednocześnie daję godną
listycznym i corH poważniejsze star CJami pod ~asłem: „N 1gdy. więceJ WOJ wiara, że siły pokoju mające swoje odpowiedź podżegaczom wojennyąt".
oparcie w Zwią.zku Radzieckim, mucia interesów wewnątrz tego obozu ny". „Granica na Odrze l Nysie
s7ą zwyclęiyć, że pokój będzie zacho
Chociaż w obliczu wzrostu sił po~ granicą pokoju".
PZZP Pasmanteria,
wany.
koju obóz wojny słabnie - podpala·
Niestety. z powodu braku miejscl\ Kombinat Łódź - Północ
eze świata pracują dalej. Dowodzi
rnożemv zamieścić tylko część tych
tego m. in. seria \vystąpień Watyka·
Obrońców wypowiedzi.
rezolucji uchwalonej na zebranu, ukoronowanycn znanymi pogró~
p
niu załogi czytamy: „Załoga na
kami. Dowodzi tego ostatnia wielka
O OJU
ZZPG _ Wytwórnia Nr 5 szych zakładów pragnąc podkreślić
prowokacja 'fito, do której użyty zoTow. minister Rapacki sprecyzował
swóJ bezpośredni udzlal w walce o
dł
ł l k
R 'k
•T a masówkę stawiła się cała zmia pokój postanawia: wykonać roczny
8 tał ma ły i
.P? Y cz owe. aJ : j następnie zadania Polskich Komite- l ' na. Po wysłuchaniu okoliczno· plan produkcyjny do 30 listopada br.,
Coraz bard7.IeJ schodzi Tito do roh 1 tów Obrońców Pokoju. Zadaniem K&- ściowego referatu uchwalono rezolu- :i:likwidować całkowicte nieusprawie
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Odgłosy prasy światowej na temat komunikatu agencji TASS

z ZSRR

gdyby wysadziła w powietrze \nie z powodu oświadczenia Trumanas~e pnestarzale teorie 0 stosun- na i Achesona, że fakt istnienia bro
ka.eh międzynarodowych i rozpoczę- i t
J
Z--'awt.
Radzi
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NOWY JORK (PAP). - Dziennik
pisze, że twł ciągu
ostatnich
d„Sun"
·
__.
i
m
ro,,_w,ana
zoe
a
a
luzja,
jakoby
„przewaga" amerykańska w dziedzlnie t~hnikl zabezpieczała Stany
Z.iednoczone przed klęską.
MOSKWA (PAP). Nowojorski
k
d t
„
T • ·
orespon en agencJI " ass' pisze:
Podczas gdy niektórzy praw:cowi komentatorzy
domagają
się
zwiększenia produkcji bron: atomowej i wyścigu z.brojeń atomowych,
· ni
ża.J
I ·
111
-nastą.pił
wyra
przypuszczen
~e
czas, w ą.którl'lD
Stany e,Zjednoczone powinny co-najmniej zbadać
moitlwość porozumienia
ze
Związkiem Radzieckim w sprawie
rozwiązania
spornych problemów,
włącznie z problemem broni atomowej.

Nowy

układ sił

Komentator „New York Herald
Tribune" L!mmlan Wl'l'aża zdxiuri• -

w polityce USA. w O'becnej sytuacji
p:sze Ltppman :za.chodzi koniecmość zmiany polityki amerykańskieJ. Jest rzeczą nie do pomyśle
nia, by wyd~-eni'•
-~
"' kto"re znu'eni'a
układ stra:te...tczny i WOJ.sk....,y św1·a
„.
~··
ta, nie wywarło wpływu na politykę
USA, opartą na dawnym układzie
sił.„ IstnleJ·ą podstawy do prZYiPUszczenia, z'e zachód wykaże WJ'ększą
gotowość do prowadzenia rokowań
w celu uregulowan:.a najbardzi.~j
. b
·
h - k fliktó
Pi
n.e ezplecznyc
on
w.
erw.
.
.
szą sprawą wy:magaJąCą roZ\"llązama
jest problem niemiecki.
L1ppman pisze dalej, te odkryc:e
broni a·t omowej przez Związek Radziecki podważa e.ały system polityki amerykańskiej. Fakt ten stawia
na porządku dziennym sprawę znalezienia jakiegoś modus vivendi mię
dzy ZSRR a USA.
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przez imperialis ów
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iluzja o„przewadze" techniki USA

WASZYNGTON (PAP). - W ty-1
Zademonstrowanie całej siły obozu godniku „Umted States and World
pokoju staje się tym bardziej ważne, Report" pojaw.ił si~ artykuł reda.kto
że imperialiści ulegają łatwo niebez.
.
piecznym złudzeniom. Takim zludze- ra naczelnego tego pISma Lawrence'a p. t.: „To mll'ie oznaczać pokój".
Wieści
Autor artykułu podkreśla, że w oMASZYNA,
KT0RA CAŁKOWICIE b
„ d ni
MECHANIZUJE
BUDOWĘ TUNELI
ecnej sy t uacJig
y e u 1ega j u t .tad
nej
wątpliwości,
ie Zwfą.zek RaMOSKWA. - Grupa inżynierów
k
dziccki
dysponuje
brania. atomow"'ra d z1'eck'ieh
s onstruowala nowy
....
..,
typ agregatu górniczego, przewacz11 zaehodzi konieczność rozsądnej ocenego do bi1dowy tuneli. Nowa ma- ny różnic 7Alań i usunięcia podstawy
szyna stanowi prawdz:.wy prze- sporu„ mlę<łzy wlelkbnł mocarstwawrót w budownictwie tuneli i unienia do gruntu całą technologię bu- mi, oraz POl".mccnle tendencji milidownictwa podziemnego. Wszystkie tarystycznych USA. Nowe wydarzeprocesy pr~ dr~żeniu z.:~ wszel- nła mogłyby oznaczać ustanowienie
kle prace wo.erflnicze, a takze wyrzu powneehnego
pokoju. Nadchodzi
canie gruntu na powierzclutio zosta.
~
.
~
echaruzo·
wa~
·
e.
Ll"~ba
r
...
obo~-'j
czas
p1Sze
Lawrence
- gdy Or·
„
vu
ło ..... „
...,,_.
ków w szybach zmniejsza się trzy- ga.nizacja Narodów Zjednoczonych
czterokrotn:e.
będzie mogła stać się skutecznym na
Wyprodukowanie nowej maszyny rzędrlem pokoju powszechnego.
powierzone zostało zakładom im.
Stany Zjednoczone czytamy w
Kaga~owicza. Pierwsza maszyna wy cytowanym artykule - powinny odpuszczona zostanie przed trzydzle- I tąd dążyć do tego, by zdobyć zaufastą drugą roczn.;cą
Rewolucji Paź· I nie Zwią.zku Radzieckiego zarówno
..dz!ernikowej. Odegra ona ogromną jak i innych krajów.
. rolę w przyśplmzen:u budownictwa
Bomba atomowa mogłaby slę stać
\ n..QW..Ycb linii metra moskiew&kieizo. bło!losławieństwem kończy au-

:c:cc:

dlłwtone
źalanle,

opuszczanie dni pracy l sp(j zabawy, zaś nauczyciele nie zajęd
rozszerzy~
współzawodnlc· w tym dniu wezmą udział, wraz z
two pracy l masowo wstępować w
szeregi Towariystwil Przyjaźni Pol· całym światem pracy, w wiecu na
Placu Zwycięstwa.
sko-Radziecklej".
Zagadnienie walki o pokój będzie
Zebranie zakończono okrzykami
na cześć Prezydenta B. Bieruta, Gene uwzględniane w ciągu całego roku
ralissirnusa J. Stalina 1 Związku Ra· szkolnego w pracy wychowawczej
dzieckiego.
we wszystkich szkołach.
Na zakc>ńczenie uchwalono nastę

w

PZPB Nr 16

pującą

rezolucję:

związku z obchodem Mię
dzynarodowego Dnia Pokoju w
dniu 2 paMzlemlka br. Zarząd Od
działu Grodzkiego ZNP
w Łodzi
wzywa ogół swych członków, pra
cuJących w przedszkolach,
szkołach
ogólnokształcących
stopnia
podstawowego f licealnego, zawodowych 1 przemysłowych, Domach
Dziecka 1 administracji szkolnej
do
czynnego zamanifestowania
1wego w nim udziału.
Zagadnienie walki o pokój niech
1lę stanie
tematem 1pecja1nycb
poglldanek z dziećmi I młodzieżą
I referatów na posiedzeniach Rad
Pedagogicznych 1 zebranłae;h ro·
dzldelsklcb.
Odpowiedzią nauayctelt na kno
wanta podżegaczy wojenll,}'ch bę
dzie troska o wyższy poziom nau·
czania 1 wychowania w duchu socjalistycznym.
Nasza więź serdeczna z obozem
pokoju niech się wyrazi w pogłę
bionej, szerokiej akcji na rzecz
przyja~nl polsko-radzłeckleJ,
czego widomą oznaką będzle masowy charakter wstępowania do
TPPR.
Niech tyJe
międzynarodowy
wiqz:ek
front walki o pokóJI
Nauczycielstwa Polskiego
Niech żyje 1 rozwija etę pny·
nia 27.IX. 1949 r. odbyło się po·
!aźń Polski ze Związkiem Radziec:
siedzenie rozszerzonego Prezykim - ostoją pokoju w śwlecłel"'
dlum Zarządu Grodzkiego ZNP w
PO „Słuiba Polsce"
ł.odzi, z udziałem przedstawicieli
unacy hufca szkolnego Powszech
władz szkolnych.
nej Organizacji „Służba Polsce"
Konferencja miała na celu om6wle I przy 1 Gimnazjum i Liceum Przemyn!e udziału nauczyciel&twa w akcji sk:wym w Łodzi w celu uczczenia
.
M1edzvnarodowego Dnia Pokoju z0r~bchodu 1\-liędzynarodowego Dnia Po bo\Yią~ali się przedłużyć czas · swej
koJu.
pracy w ramach przypadającej im
Postanowiono, że nauczyciele łódz obecnie „trzydniówki" do 8 godziQ
lt ich szkół wygłoszą pogadanki do dTiennie (zamiast 6) .
dz:ecl I młodzieży, w niedzielę zor·
Junacy ci pracują na terenie budu·
jącego
sir: na Bałutach
osiedl„
cianb:nU. dLl młodszej dziatwv anr ł ZOR-q,
"'

pięknej

„W

6wietllcy PZPB Nr 16
odbyło się zebranie całej zało·
gł celem podjęcia uchwał w związku
z Międzynarodowym Dniem Pokoju.
Po przemówieniu przewodniczącej
Rady Zakładowej - ob. Czerwińskiej
zabierali głos przedstawiciele poszczególnych oddziałów produkcyjnych.
Przodownica pracy - ob. Górczak
złożyła
przyrzeczenie w imieniu
swych koleżanek, te pracą przyczy·
nią się do utrwalenia pokoju.
Przewodnicząca
Ligi Kobiet tow.
Futmańska apelowała do wszystkich
kobiet, aby zamanifestowały swoją
wolę pokoju w dniu 2 pa:Mziernika.
Załoga
postanowiła wstępować w
szeregi Towarzystwa Przyjdnl Polsko-Radzieckiej, aby da~ wyraz swo·
Jej solidarności ze Związkiem Ra·
dzieckim.
Na zakoflczenłe wybrano Komitet
Obrońców Pokoju, w skład którego
weszli: przedstawiciele Rady Zakła
dowej, dy1 ekcji, organizacji podstawowej PZPR, Ligi Kobiet, ZMP, koła
Tow. Przyjaźai Polsko-Radzieckiej
mężów zaufania
oraz przodownicy
pracy.

Z

D

J

Temat ostatniej narady narastał
od szerE'gu dni. Odwiedzając niektóre fabryki słyszeli.;my narzekania
tkaczy na wątek satynowy Nr 68, dostarczany z przędzalni PZPB Nr a.
Tkacze
"bawełnianej
siódemki",
„dwójki", „dziewiątki", „czternastki"
skarżyli się, że nie mogą wytwarza~
dobrego towaru z powodu pełnego
błędów wątku satynowego. Zamieści
liśmy artyh."Uł, analizujący przyczyny
pogorszenia siQ produkcji w PZPB
już

Wątek satynowy na

Nr 5. Wyszliśmy jednak ze słusznego
założenie, że „odbiorcy" tej przędzy
sami najlepiej będą umieli w:vtłuma
c:::yć przędzalnikom, jakie błędy zauważyli w wątku. Przędzalnicy zaś uzyskają możność udzielenia bezpośred
nich odpowiedzi na stawiane im zarzuty i powzięcia konkretnych zobowiązań poprawy produkcji. Tak pov·stała ostatnia narada, która odbyła !!ię w lokalu naszej redakcji dnia
28 bm.

„lawie

oskarżonych"

' Przybyły więc narazie t}rnczki z pu,ie kilka odcieni. W innych widać
PZPB Nr 9, 14, 2, prządki z PZPB liczne niedoprzędy, powodujące usta-
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ciele ŁK PZPR, CZPB i Zw. Zaw. szpulkach zdarza

się kilka końców.
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„oskarżyciele".
może się
zmieścić
czółenku.
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Co mi dal Krótki Kurs Historii WKP (b)
I

I

Jak pracuje

koło

Tow. Tabakow, kiena-wet
w
\
.
•
.
.
Nwnik tkalni z PZPB Nr 14, skal"- Tow. Zduniak z PZPB Nr 9 nan-.eka
Przed chwilą dopiero opustołllll wroga klasowego przenikania w tkalni, w oddziałach przygotowaw książka przepojona na wskroś
iył się, że jakość tkanin spadła. o- zi;i6w na źle n?-wini~ty 'Yą.tek. Z ta- , la §wietlica - odbywał się w niej szeregi Partii, zachowując c-zy- czych i w wy~oó~zalni mamy d.o teorią rewolucyjną i rewolustatnio bardzo znacznie na skutek co k1ch !!Zpulek me mozna JUZ produko- , kurs samokształceniowy partyj· stośc i jedność szeregów partyj• b~yc~1, odp?w1edz1alny~h. party~: cyjną praktyką ustokrotnia 11aszą
raz gorszej jakości wątltu satyn11we wać dobreg~ towaru.
nu~kow, ~torzy sygna~tzu~'.l Pa~tu wiarę we własne siły, umacn41
1niaków z PZPB nr 4. . Pmcstał nych.
ro z przędzalni ~bawełnian~j piątki".
Tkaczki kolejno pokazują. pned~ta- tylko t'fJw. Henryk Kędzierski,
Historia WKP (b) uczy nas umie kazdy obJaw dcmorahzac31, kaz~y nas i hartuje, czyni z nas nieustra
Tk~czk~. z 1~ZPB "Nr ~· tow. WfC;. wi:ielom ''.piątki" ?w nieszczęsn~· w~~ : k~ór~·. po ukończeniu kursu w ktnego s~osowania krytyki i sa- drobny na~~t ~ypadek v11?.ływ~3ą szonych bojowników o naszą siu•
Jn ~k •. W) Jnn. Je z. t.o;ebk1 „na P?l .az tek, apelu.iąc. do n!ch.' by .PO)mnnh ł,odzkiej Szkde Partyjne.i jest o- mckrylykt w walce z napotyka- c:r na oh:uze'!te p~odukc31. D~1ę: szną i sprawiedliwą sprawę.
T.aoh"'.:one 1 :11p,rowno n,awm1ę~ ;iwą. pro~ukcJe. 'v m~1ę ':~~olme. or~- hecnie aS".'l·stentem ~·kładowcy. nymi trudnościami.
k1 tern~ pow1ą_zaniu. z szero~IIm
Historia WKP (:>) jest dla kaznpul!,1. Tow. l\ al!szek ,; PZPR Nr/ wr.dzone3 walki o os1ągmęc1e naJwyz.
T d
· d · •
k"lk
T d
• dn • k , k' •
masami robotruczym1 organ1za- dego partyjniaka nieocenionym
U pokazuje szpulkę, w której wystę- szej jakości.
sło-:;ac~u cnoo11pz~wsk1aełAzm1ecd~ęk1'1 puo
~udn.o ~ łe e3, tkr.ot IeJ. wky: cja nasza przepro~adza szybko i wpr-0st dziełem. Ta książka powin
•
,
.• · • "
,,
powie u UJąc wszys 1e wn1os 1
•
,.
k .
t • ·
dn"k"
•
znaniu historii WKP (b) - roz- nasuwajace sie po· przestudiowa- sp~~"!11e rozf<: ~ CJe. t
• na s ac się przew: .1 iem nasz!:J
poczyna tow Kędzierskt
· K ótki g 0 ·Ku u WKP (b)
iego w asnie pos ępow;m1a pracy przy warsz acie, w partu,
. Wypawtedtt t.owarzyszy zawieraj' ale aby jako przyjaciele Pomóc „ba.
·
· ·
.
•
•. mu r
e
rs
'
uczy nas historia WKP (b). Ta 1w życiu,
atereg rozs:idnych uwag i rad, 11kte- wełnianej piątce" w usunięciu błę- WKPo ~rzekst~ddiowanm .• t1stor11
Pragnę tylko doo-zucić jeszcze,
rowanych pod adresem przędzalnt d6w. _ Tow. Banasiak omówił do- · P ~) az Y party1ma
na• że najważniejszą nauką, pł:vnącą
PZPB Nr 5. Tow. Grezel, inspektor kładnie błędy wątku Nr 68 i Z\\TÓcił biern nowej ei:iergi! do pracy. Pe dla nas z hisforii WKP (b) jest
kontroli produkcji w PZPB Nr 2 u- i.wagę, że wyniknąć one mogły z nie wnośc oraz całkowita wia.r'a, ze to, ze partia proletariatu winna
waża, że< aparat brakarski w „pi4tce•• "'łaściwego odkurzania maszyn i nie- sprawa, o którą walczymy, jest być partią bojową, że nie może
11ie pracuje naletycie, wysyłajl!c do dokhdnego obciągania. Zadaniem ob- słuszna, i musi przynieść ostałe ulegać chwilowej nawet słabości.
tkalni akrzyni• pełne zepsutego wąt- ciągaczy winno być · pr:i:ypilnowanre ozne zwycięstwo - dodaje sił. Te Na to bowiem czyhają właśnie jej
ku. Wy!!tępuje w nim nieró,vna nić, prządek, by nie napuszczały obcą ni- uc-zucia: świadomość słuszności i wrogowie. Partia czerpie swą siłę
:zarówno pod względem odcieni, jak 1 c:ą.
radość odkrycia ogarnęły l mnie, ze ścisłego związku z masami lu
numeracji.
Słuszne wyvtody tow. Banasiak& młodego Rart~·jniaka, już pod- dowymi. Ten związek czyni ją
Tow. Szelest, kieYOwnilt: tkalni 'I hyly 'I uznaniem przyjęte Jlrzez ze· C7a~
studiowania
historii nie-iwyciężoną.
PZPB Nr 2, Z"W':'a.ca uwag~ na nie- branych. Oczywiście, nie przyszli tu- WKP (b).
Możemy to stwierdzić na podwłaściwie pracujący personel tech- taj po to, aby się nawzajem oskar- Zanim poznałem histori~ WKP (b) stawie własnych już doś\viadczeń. PZPDz. Nr 2 rozpoczęły ten cel urządzono zabawę dochodoniczny "'tkpn~dzak!ni: Bbłęd~ spotydka- żać. Sprawa wątk·.i Nr 68 jest spra- kierowałem się właściwie kła· Fabryczna organizacja podstaw<>* kurs szkolenia partyjnego w~ połączoną :i loter!ą fantową.
ne W wą ·11 wym aJ:J owiem w u- wą ambicji i zarobków wielu setek
•
Dzięki uzyskanej swnie będzie mo•
d b
lej mierze il winy ma3"str6,v.
Partyjniacy „dziewiarskiej dwój- żna już przystąpić do zorganizosowym \vyczuciem i instynktem. wa tylko wtedy pracuJe
o rzc
tkaczy, jest sprawą lepszych lub gor
d
h
ł b
h
·
lk
wt
d
"·
d
·
•
O celu narady, iłuszności i poty- szych wyników produkcji wielu za- -Nie miałem ża nyc
gę szyc , 1 ty o
e y spe~u1a za. arua, Ja ki" pod kierownictwem sekretarza wania przychodni reumatoJ.ogicznej.
tt'czno~ci tego rodzaju imprez, mówił kładów, należy więc spokojnie i do· naukowo umotywowanych dowo- kie wytycza jej luerown1ctwo na organ!zacji podstawowej, tow. Maril Ro_
b otnicy s~ziewają się, że Wyłow. Bant.siak, inspektor kontroli 1 kładnie omówić przyczyny błędó,v, dów na poparcie mych przekonań. szej Partii, gdy pozostaje w ści Jas:rezak, rozipoczęli w tych d..'liach dr.ał Zdrowia pomoże mi w tym
nader !l>Ożytecznym przedsięwzięciu.
PZPB Nr 9. Preyszliśmy tu nie po wskazując towarzyszom z PZPB Nr Trudno byt agitaforem partyj- słym kontakcie z robotnikami i kurs s7.ikolenia partyjnego.
Uczestniło, aby występow11ć w roli krytyków, 5 możliwości poprawy.
nym - a przecież każdy partyj· gdy żyje życiem fabryki. Dlatego
czy w nim ;ponad 20 osób. Wykłady
Kobiety awansują
niak winien nim hyc wszędzie też wyniki pracy naszych zakła
nader
:tywo i zajmująco . prowadzi
w fabryoe. w domu, w tramwa- dó\v są w dużej mierze zależne
błędów
w przemyśle
jach, na ulicy - jeśli się nie zna od aktywności organizacji pod· prelegent, tow. Wieczorek.
W PZPDs Nr 1 zasz.ła rt..miana na
Prr,dld, kt6r~ l'6w;ti~t zabierały/ przedzalni. Wspomniał o stanie obić gruntownie marksizmu-leninizmu. stawowej. Gdy zdarza się nam
gfos w dyskusJt, os\v1adczyły, że z~rzeblarsk !ch i ciągarek. Oznajmił
Ośrodek Konfekcyjny Nr 3 sta·n owisku naczelnego dyrektora.
Czyż umiałem w dostatecznej gorzej wykonać plan ilościow~~
p1r.y-czyną złej jakości przędzy jest tkac;r.om pocieszaJ acą ·wiadomość, ze
Tow. Zajączkowska bowiem przeszła
urządza gabinet
duża Hoś~ młodyd1, niewykwalifiko- ostatnio wprowa::lzono w przędzalni mier~e, nieodparcie pr7.ekonac to czy jakościowy , wtedy przyczyn
do
Centralnego Zarządu Przemysłu
reumatologiczny
warzysz;v
partyjnych i bezpartyj· tego szukamy także w pracy orga
..,anych robotnic, które właśnie po- ciuże wymagania dla układaczek przę
• CJ'i pa r tyJ'DeJ' · Trzeba przy Z inicjatywy lekarza fabrycz.'.lego Odzieżowego na stanowisko dyrekpelnia.ią. wyżej wymienione błędy. cey, które poniosą karę za przepusz- nych o kon1·eczności dyscypliny niza
·
' ·
Ośrodka KonfekcyjnC(fo Nr 3 dr. tora socjalnego. Naitom:ast dotychTo1". l\I11Ier uskarża się, że niektóre c~enie niewłaściwych szpulek. Każda zaró\vno
w partii, jak i przy pra znac, ze w naszych z alcł ~ d ach Alicji
Sznel, Rada Zakładowa wraz
młode przl\dki rie chcą zrozumieć nządka posiada obE'cnie swoją skrzy cy? Nie, nic umiałem. Dzisiaj, u- organizacja partyjna praCUJe na iz podstawową organizacją partyjną czasowy kierownik :mnansowy „dZ.:eawych obo~ią.zk6\V. . Tow. Siedmio- inę, zaopatrzoną w numer maszyny i zbrojony w rzecwwe mgumenty ogół dobrze, Że powiązana jest ści postanowiły urządzić przy fabryce wiarskiej jedynki" to~. Jadwiga In!
grodzka takze tym tłumaczyła przy- n4zwisko dzięki czemu można będzie mcgę śmiało powiedzieć: „Hi- śle ze wszystkimi oddziałami pro przychodnię
iPrzeciwreumatyczną. sowa mfanowana została dyre~torem
<'zyny błędów, spotykanych w wątku. łatwo po~iągnąć do odpowiedzialno~ri storia WKP (b) wykazuje nam, ze duktji.
Wszędzie: iw przędzalni, Aby zdobyć :fundusze potrzebne na naczelnym tych zakładów.
Pod~bnej ti·eści była wypowiedź kie- tę robotnicę, która wyprodukowała
„ ::
::: : ::;:
rownika pn~zalni tow. Kotkowskie- :r.!ą przędzę. Zebrani przy.ięli z zado- bez dyscypliny nie możemy wy• >00000000000000o:::u::i:: """coooo::u:::o:::o:o:::n:o::oc:o::ooooooooooo:o
• QOO
3C5CJ
f(o, ora?. in!!pekt:ira produkcji tow. woleniem oświadczenie tow. Cholew- grac żadnej bitwy. Wrogowie we
wnętrzni
i
zewnętrzni
czyhają
tyl
Cltolewskiego. Starr.ł się on wykazać, skiego, który zakończył, że pragnicże przyczyny złej produkcji tkwią niem PZPB Nr 5 jest zasłużyć sobie ko na najmniejsze nasze wahani~
m. in. w fatalnych warunkach, w ja- na „piątkę" i zd1być tytuł zakładów na najmniejszą szczelinę · w nakich pracuje oddz :ał przygotowawczy wysokiej jakości.
Współzawodnictwo z kołem Przyjaźni Bułgarsko-Radzieckiej
szej pracy, aby nas chytrze podejść.
Naród radziecki zwycię
przy Tekstylnym Kombinacie w Bułgarii
żył w Wielkiej
Rewolucji Październikowej,
w
latach
wojny
Od paru dni przy wejściu do !rocznic Koło urządza akademie, lkiej umowę o współzawodnictwie
Z ltcznych wypow1edzi wyciągnęli mczych i zaapelował do robotników
towarzysze przy końcu narady rze- „bawełnianej piątki", aby sprawę tę domowej, w epoce budownictwa so PZPB Nr 2 l iczne grupy robotni- połączone z prelekcjami okolicz- mię?zy .naszymi kołami. Urnowa
uowe wnio~kl. A więc tow. Banasiak poruszyli na naradach technicznych. cjalizmu, w wojnie przeciw na- ków gromadzą się przed wielką nościowymi i występami artysty- o?eJmUJe cyk~ odczytów, redak:hitle:r-O'Wskim
przede tablicą - gazetką ścienną, wyda- cznymi.
wysunął projekt, aby w PZPB Nr 5 Podsunął on ró\Vnteż projekt, aby ol"- jeźdźcom
Ostatnio - mówi prze c~ę gazete~ ściennych, k?lpo:taz
przeprowadzono masowe szkolenie ganb:acja młodzieżowa w PZPB Nr 5 wsz:vstkim dlatego, ze posiada ja ną barwnie
przez Koło Towarzy- wodniczą;~ Koła tow Otwinow- PZJSI? Pk?św1 ęRcondy.chk. przyJazru dze
brakorobów. W PZPB Nr 9 urządzo wzięła spC'cjalnie czynny udział w ko kierownika partię bolszewicką,
· • • p l k0
R d iec- k"1
· d T '
· d k'
wiąz iem
a z1ec 1m, a prze e
no już od dawna takie. kursy, które walce o jakość.
os
- • a z
s, - urzą zi iśmy po
.ez:un- wszystk.m pozyskanie wszystkich
partię zdyscyplinowaną, mocną, s~w.a PrzyJazru
działają i: powodzeniem. Tow. Baniv
kieJ przy Zakładach. A Jest cz~- k 1em profesora k~nse:~ator1•.1m członków załogi do szeregów ToTow. Szelest zaproponował prze- C7Ujną i ofiam11.
11r.k zwrócił uwagę na brak szczo- szkolenie w ogóle wszystkich przą
Cała historia WKP (b) doda· mu się przyglądać: gazetka zawie bezp!atn~ lekcje p: e~m : tańcó~ warzystwa. Z tym - dodaje tow.
tek do odkurzania maszyn przędza!- dek w przędzalni amerykańskiej i
ch. Coraz ~ięce3 .robotni Otw!nowski - nie będzie nam
je tow. Kędzier9ki - każda jej ra wieści z ZSRR, wiadomości z r~dzieck:
0
codziennie pow,iększają
stronica mówi o wielkiej, bez- TPPR, wiele podobizn wybitniej- ~ :W naszych zakł~dow biez:ze ~- trudno:
członków rzeczywiprzykładnej ofiarności
członków szych radzieck ' eh przodowników . ział. wh tych dlekcJach.tk~arme sł ię się szeregi
. i młodz1ezy
. . wre- eto
prze e wszys im m o- s t yc h , ktoryc
,
h o b ecme
· K o ł o i·iczy
d . me
.„
WKP (b). My niekiedy narzeka· pracy - kobiet
my na przeciążenie pracą. To pra szcie fotokronikę radzieck~. „Co ziez •
przeszło 1000 osób.
wda. Ale my czerpiemy już z nie tydzień będziemy zm'. eniać gazetW świetlicy PZPB Nr 2 znajdu
Obecnie koło TPPR przy PZPB
wyczerpanego źródła doświad· kę" - mówi sekretarz koła TPPR je się specjalny kąc:k wydaw- NT 2 czyni przygotowania do uro
czeń poczynionych przez WKP(b) tow.
Zygmunt Sobczak, który nictw radzieckich w j~zykach pol czystości i akademii w czasie Mie
sk1m i rosyjskim.
i jest nam dzięki ternu bez porów
wzi~ł
na
siebi~ obowiązek wyd~* .., •
siąca Pogłębiania Przyjaźni Polnania lżej. Bolszewicy zdobywali
~ama gazetki. „J?o~ .orę sobie
sko • Radzieckiej. Przygotowuje
pri:ecież swe doświadczenia koJe~zcze
zgrany zespoł i razem b~
Tow. Otwinowski z dumą poka się prelekcje chóry recytacje i
sztem o wiele większych ofiar. dziemy nad_ gaze~ką pr~co~ac: zuje nam ważny dokument: to u- balet.
•
•
Historia \VKP (b) uczy nas, jak Postaramy si ę, by Jak naJWl ęceJ mowa o współzawodn i ctwie mię•
•
•
zwyciężać wroga. Zwycięzali go członków Koła wypowiadało sie dzy kołem Przyjaźni Bułgarsko
Radzieckiej
przy
Tek<>tylnym
holszewicy stosując słuszną takty na łamach gazetki".
„Czy jesteś już członkiem ToKombinacie im. W :elopisowej w
kę przyciągania na stronę kin
warzystwa
Przyjaźni Polsko - Ra
Ta słuszna inicjatywa kola mieśc ie Russe w Bułgarii, a kosy robotniczej żywioły chwiejne
dzieckiej?" - pytają barwne pła
TPPR
przy
PZPB
Nr
2
jest
godna
łem
TPPR
przy
PZPB
Nr
2
w
w ten sposób odosobniając wroga. naśladowania przez inne zakłady }',odzi.
katy we wszystkich od.działach i
Historia WKP (b) uczy nas czuj
salach
w PZPB Nr 2. Jeżeli Koło
• .., •
- W połowie wrześn " a - oponości wobec wrogów naszej spra- pracy.
utrzyma taki, jak obecnie - styl
wiada
tow.
Otw
inowski
przywy. WKP (b) od chwili swego po
Prz~glądamy protokóły zebrań
pracy - z pewnością w niedłu
wstania bez ustanku twardo i u· Koła. Zebrania odbywają si ę sy- jechała do nas delegacja tych buł
garskich zakładów i podpi saliśmy g :m czasie wszyscy będą tu mogli
porczywie walczyła z oportuniz- stematycznie - co najmniej raz na razie na
T~aczkll 1 PZPB Nt 2, tow. Węcławek pokazuje z-ebra.nym nierówny 1 zaokres M esiąca Pogłę na to pytanie odpowiedzieć twiei:
' mem demaskuiaa 111a'2:alki"' -ńbv na m i.e.siac. Z okaz.ii urocz.vsl.vch biania B.rzyfaźni Polsko - R.t;icl.ziQ"
' ollwio11y watek
dzaco..
M. Za.L 1,

Rady ; wskazówki

•

Co jest przyczvnq

Rzeczowy wniosek

T.PPR przy PZPB Nr 2

Str. i

Jak pracuje kol. Marczykowski

Nasza odpowiedt podżegaczom

nad · utrw~leniem pokoju

Pogłębiamy przyiaźn

na jest na niej również ifo~ć
wyprodukowanej
„primy",
ł<tórej W tym miesiąt'U Z i>;:i:r
i;zflatu kol.. }\hrreykowskiego
zeszło 18 sztuk'!
- „Do fabryki pri:yszedlem
1 czerwca 1915 roku. ~ając
18.t .sze:om.aśeie - mówi o sobie kol. Marczykowski.
Uczył mnie mój ojciec, stary
robotnik t.f'j fabryki.
l'o
osmm dnia~h obsługiwałem
już samodzielnie dwa krosn.t,
a po jakimś czasie pruszedłem na tn:~·. •::ieszy mnie knż
dy metr wytworzon!8"o mate
rinłu, kaida sztuka „primy"
Jest to howiem mój wkład
w dzieło utrwalenia pokoju.
l\Tłaśnie dz!!'liaj, w pl'Z<'i!edni•t
SwiatowPgo Dnia. Pokoju pod
pisałem deklarację na człon•
ka organizacji jednoczącej w
swych szeregach setki tysięcy
młodych robotników i chło·
pów - budowniczych nowej
socjalistycznej Polski - twier
dzy pokoju''.

z ZSRR
Zbliża się !Uiesiąe Pogłębie
Przyjaźni Polsko-Radziec
kiej, Miesiąc ten obchodzony
pod hasłem - „Pomoo Zwi·ąz

nia

ku Radzieckiego, sojusz ze
Związkiem Radzieckim, przykład Związku Radzieekiegooto podstawowe źródła naszych zwycięstw".
nabiera

w chlłili obecnej srezególnego

znaczenia.

Walka o pokój gromadzi
przy }>oku Związku Radzieckiego miliony ludzi pra~y na
świecie. Wszyscy doskonale
pojmują rolę państwa zwycięskiego socjalizmu w wal:::e
o utrwalenie pokoju.
Młodzież
polska,
która
włączyła się do ogóinego
w kraju na.~ym ruchu walki
o pokój, winna wziąć : · m.ie~
udział we wszelkich akcjach,
Z\vi_ązanych z Miesiącem Po.
głębienia Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej, We wszysLlcich
pracy i nauki, wszę
dzie tam, gdzie istnieje Towa
rzystwo Przyjaźni Polsko-Ra
dziecldej koła Zw. Młodzieży
Polskiej m'l.18zą dopomóc w
pracy kół TPPR. Trzeba, by
w miesiącu tym w fabrykach
i szkoła.eh powstały nowe ko
la. TPPR. Trzeba, by organizacja ZMP-OWśka wspólnie z
kołami
TPPR organizowała.
odczyty, pokazy filmowe, wie
czornice. przedstawienia i a.ka
demie poświęcone narodom
Zwiiązk:u Ra.dziccldcgo i
ich
wspaniałej,
~~dącej dla nas
przykładem młodzieży
komsomolskiej. Trzeba, by nasze
koła rozpowszechniły prenumeratę radzieckiej prasy mło
za.kładach

dzieżowej
.i mrganizowuły
wymianę doświadczeń pomię
dzy poszczególny.mi kołami

a ZMP na dro.
dze korespondencji. Trzeba.,
by aktyw naszej .organizacji

Komsomołu

zar6wno na zebraniach Z:MPowskich, jak i w indywidua! nych l'tlzmowach nie szc~Jz!ł
wysiłku w celu popularyza::ji
życia.,
pracy
i
osiągnięć
~zku Radzieckiego.
Są,
to poważne zadan1'l.
Przy wypełnianiu ich wiani
pomóc wszyscy aktywiści n:aszej organizacji.
P..zuca.m~, · hasło: Nasza. odpowiedź na napastnicze plany

Młodzież~~ pokoju

,,Młodzież pragnie pokoju'', I narzędziem w rękach podżega"
,,Mówimy wojnie - nie"·- oto •czy wojennych, nie chce im słu
niektóre z haseł Festiwalu i Kon żyć jako mięso armatnie. Obóz
gresu Swiatowej Federacji M~o· pokoju, którego jedno z ogniw
d::ieży Demokratycznej w Buda- stanowi
postępowa młodzie=
peszcie.
świata zorganizowana. w 60·mi.Młodzież wie, że wojna - to lionowej S.F.M.D., jest silny i o
głód, nędza, śmierć, to ::amknię- pokój potrafi walczyć. Prężność
te szkoły i niszczenie dorobku i siła demokratycznej młod::.iei.)"
kulturalnego. Dobrze pamięta· świata szczególnie podkre,ślo;'le
my nieszc:ęścia, jakie przyniósł zostały na Festiwalu i Kongresie
tragiczny wrzesień przed d::ie s ię w Budapeszcie. Przedstaw! ci~le
ciu laty. Nie chcemy, by kiedy· młodzieży ze ws-zystkich zaką
kolwick powtórzył się jeszcze tków kuli ziemskiej, we wszyst
rok 1939.
kich językach św"iata, manifest<:>·
Młodzież
pragnie pokoju. wali na rzecz pokoju i postę ~u.
Młodzież nie chce być biernym
Młodzie~ polska realizuje ha·

sła pokoju s~ą codzienną pracą
i nauką. Młodzież polska wie,
że jej udział w walce o pokój - •
to przyśpieszenie wykonania pła
nów gospodarczych, to stała pra
ca nad podniesieniem ilości i jakości produkcji. Wydajna p~a
ca w fabryce, na roli i w szkole
- oto nasza odpowiedź na wojenne plany imperialistów.
Bitwę o pokój, o trwały, ludowy pokój wygramy.' Entuzjazm młodzieży, entuzjazm
szczerej pracy, walki i nauki
~wycięży.
N-ski

Nazwisko kol. l\larczykow-

skiego stale widnieje na tabli
cy z wynikami współzawodni
ctwa. pracy, omieszczoneli u
wejścia do tkalni PZPB Nr 2.
Obecnie w_ okresie wzm~żo
nej walki o jakość, zaznacz9
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ZMP-owców

-------------------Swiellica I• jej
'
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Godzianowie

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

gospodarz

Zapada Już zmrok. Zgrzyt klucza ka. To radioodbiornik „Aga", uzyska rle pracuje. A za kilka tygodni. kiew kłódkach stodół i spichlerzy daje ny pl"'LeZ godzianowskie kolo ZMP w dy sko1\czą się prace jesienne w poznak, że kończy się we wsi dzień pra nagrodę za wytężoną pracę, umila lu, znów odwiedzimy koło ZMP w
cy.
Godzianów przygotowuje się do
snu. Ale nie prędko jeszcze zaśnie
cała wieś. Bo oto młodzie;l myje się.
przybi':!ra czystą odzież i spożywa ko
lac.: j ę. A i:o kilku minutach s1ychać
p'lśpieszne kroki, dudniące P" betonowym chodniku. To młodzie7. z godz'.anowskiego koła ZMP podąża do
świeUicy. L. dala dobiega nas muzy'X>OQOCXlOOOCO:XlOC1000QCQCxxx:acoooc:xXXX>oao:"""'>000"""'XX>Cooo0ccxlOOOooooooc"""'oooc:xxx1000"""'xo:1000ooc:x>00OO:JXlOOOOOOOOOOOOOO:XXXIOOOoO OOOOOCXXX> X c CC CXXXJOOOOCOOOOOOQOO

Czy

wasze

Kolo tak

pracu1e?

Tworzymy

zespoły

11-1111-1111--1111-1111-1111-1111-1111&1•n-111r-..r1 1.-ur1-1111-11

początkowego

szkolenia

4

czas wszystkim szukającym w świe·
tlicy rozry"•ki I wytclmienla po pra·
cy.
Z okien bije !lilne śwlatlo elek·
tryczne. v\' ewnątrz świetlicy z.groma
dz il a się już ·gn;pka osób. Jedni czy·
tają
gazety: „Pokolenie", „Nową
Wieś", „Głos Chłopski", „Chłopską
Drogę". „Gromadę" i inne. Pozostali

grają

w warcaby lub

„chińczyka".

Świetlica lśni czystością.

Panuje tu
i porządek. Na ścianach widnieją
rozmieszczone hasła: „Przez oświatę
i wspólzawodnictwo do Polski Socjalistycznej". „Zetempowcy - chlubą
SP" i „Zetempowiec jest uczciwy,
prawdomówny i walczy z nełogami".
Na frontowej ścianie umieszczono
godło państwa oraz portrety dostojników państwa, a obok godło 1 prawo ZMP. W dwóch rogach stoją szafy z książkami. Biblioteczka koła po
siada około 650 tomów, utrzymanych
we wzorowym porządku.
Gromadka młodzieży skupiła 1łę
rrzed jedną ze · śdan. Czyta ona ścien
ną gazetkę koła „Nasza Praca",
w
której zamieszczone są artykuły z
życia wsi I koła. Z :iamieszczonych
artykułów wynika, że koło żyje zag11dnieniami najbardziej nurtującymi
wieś.
,
Tak wygląda śwtetllca koła ZMP w
Godzianowie. Opisałem świetlicę, a
nic dotychczas nie powiedziałem o
pracy całego koła. Lecz o jego po·
czynaniach obecnie trudno było by
coś powiedzieć. Wszyscy ZMP-owcy
zajęci są pracami w polu: siewem, oraz kopaniem kartofli. Ale chyba wy
starczy, jeśli przytoczę znane przysłowie: ,,Jaki dom taki pon".
$wietlica - dom młodzieży, tak
pr7ylulnie wyglądająca, mówi nam.
wiele o samym kole, jako gospodarzu. Koło jest niewątpliwie dobrym
qN:podarzem, czego właśnie dowodzi wygląd świetlicy. W świetlicy
można się przekonać, fe koło dziel·
łatl

Nową forDl4 szkolenia., którą
Zadania zostały przydzielone
Zaznajomić
członków koła
poprzez indywidualne rozmo- wszystkim członkom zarządu ko·
wprowadzamy jest zespół począt
kowego szkolenia,
kierowany wy z tokiem pracy w zespole.
g) Lepiej organi.7..ować zebrania ła.Czy w Waszych kolach również
przez
Zarząd
Koła.
Fakt
szkolenia masowego; uczyć
prowrufaenia zespołu szkoleniowt:- na tych zebraniach piosenek i ~tał - .:wypracowany 4Ud plan
go przez koło nakłada na a.ktywi wierszy.
pracy?
stów ZMP poważne obowi:µ.hi. „ ........„ ..•••...••„ ...........................„ ........~···········••ff<'
Dlatego okres przygotowaw-.!Zy,
- to zwielokrotnienie Ilości
który bezwzględnie winien poprze
członków TPPR, to pogłębie
dzić założenie
zespołu,
wymaga
nie pnyJaźni ze Związkiem
przodują
starannej
i
systematycznej
pracy
Ra~eekim.
A. N.
wszystkich członków koła.
W Piotrkowie odbyła się uroczy wice otrzym-ały w nagrodę sprzęt
W jaki sposób przygoto:'lltjc s:ę stość wręczenia nagród, ufundowa sportowy.
Kilkudziesięciu junakó\V i juna..!
jedno z kół ZMP-owskich do zl!- nych przez Wojewódz.1rą i Powiato
czek
zostało udekorowanych odl łożenia zespołu, jak sobie 'ra1l7.i 2 I wą Radę NRrodo~ą. ·hufcom „~P"
•
napotykanymi trudnościami?
które wyróżniły się w pracach znakami za przodownictwo w pra
~~
Za.rząd Koła na swym ostatnim trzydniowych na t.erenie powiatu cy, nauce i 'tlt-yszkoleniu.
Hufce SP powiatu i miasta
l(llQ
'J,11 zebraniu uchwalił plan uracy, w piotrltowsldego.
Piotrkowa
zajmują pierwsze miej
którym
uwzględniony
został
okres
W
uroczystości
Z7 bm. o-v.vYta się odp-raioo. ck.;;e;,tej uczestniczyli
nicowych '1istruktoróio oświato przygotowawczy do założenia Z'-'· I przedstawiciele władz, partii, orga sce w województwie łódukim w
tvych w Zarządzie Łódzkim ZMP, społu. Plan wygląda następ'..lją.c::): nizacji oraz liczne delegacje juna dziedzinie realizacji prac „trzydniowych".
tta której omówiono akcję walki z
Dnia 6 paroziernika zwołać ków i jun_aczek z powiatu oraz
analfabetyzm.em. Na odpraicie tej
zebranie koła i przedstawić za miasta Piotrkowa.
Nasi łkores •rrtondenci piszą
~ostały ustalone dalsze eadania, w
dania zespołów szkoleniowych Przybył także owacyjnie witany
tej dziedzinie w okresie jesiemwZe. zwołanie zebrania odpowh:dz.ial pl"Le<}:>tawicieł młodzieży australi.i
ftmowym.
sltlej, który przekazał zgromadzo
W październiku odbt;<kie się ny jest sekretarz koła.
Zakupić podręczną bibliote~z- oym pozdrowienia od postępowej
Ogólnolódzki Konlcurs Zespołów
W pełnym zrozumieniu znecze dnich funduszów. Dzięki jednakSwietlicowych. Do konkursu teao
kę koła do dnia 8 październi • 'i młodzieży australijskiej.
nia akcji współpracy miasta ze że wydatnej pomocy organizacji
zglosllo się 112 zespołów, które ka.
·
Junaczki i junacy hufców SP po wsią Koło ZMP przy Centrali Od- ?art}inej wszystkie przeszkody
obecnie czy>iiq przygotowan·i a do
Skierować kol. kol. Jasińskie wiatu i miasta Piotrkowa wvkona padków Użytkowych w porozu- zostały pokonane i pe·wnego dnia
wy.stępów.
go i Skrzydlaka na kurs kie- li plan prac „trzydniowych" w mieniu z miejscową podstawową rankiem przystrojony czerwonymi flagami samochód wyruszył z
W 08tatnim tygodniu odbyly się rowników
zespołów
szkolon:o. 129.5 proc., przepracowując 65.616 organizacją partyjną PZPR, poCOU w kierunku wsi Dęby Wolwe wszystkich Dzielnica.c1ł od1,ro~
wych.
junako-dniówek.
stanowiło nawiązać łączność z jed skie.
wy de'legat6w na
Konferencję
.
.
•
Komenda. Powiatowa SP-Piotr ną z wiosek, lE!żących w woj. łódz
Miejską ZMP, Po rozpatrzeni/.(, za- ·:x>oO~
Dęby Wol~k1e, ~o nm.yii;lka, h
ffHM~
ków jako nagrodę otrzymała ra- kim. Wykonanie tego zamlerze. cząca około MOO n:-1eszkancow wio
dań ~ojących przed •Jrganizacją
ZMP-owską 10 tym olcret.ie, delega
nia napotykało na liczne trudno- .ska ~ pow. łaskim ?ddalo.na od
października
dio.
Huf ee Gminne SP z gmin: Lę- ści związane z uzyskaniem środ Łodzi ~o. km. Zam_1eszkuJ~ ją
ci -zaznajomią; ~ ~tstalonymi wytycznymi swe lwła,
na rzecz pokoju kawa, Uszezyn, Golesze i Bogusła ków komunikacy~nych i odpowie- prze~azn1: mał?rolni chłopi. P~
prze.ai;;aniu !,pierwszych lodów
v...
!'.>OO łącznosc naw:ązan;t .z.ostała bar.
------------------..--------------------------

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

Hulce SP z po . piotrkowskiego
w 3-dniówkach
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Zespół młodzieżowy

Jak jui

donosiliśmy,

ZMP-owcy
pracujący w Wydz:ale Ewlde.:icj1 n·
tworzyli własny zespół. Nowy 7-my
riespół (gdyż ta kl numer on otrzy rnał)
przy.stąpil odr:u:u do walki o p ·:>'lnie~ienie sprawnośc~ 1 wydajności
pe acy.
- Dotąd Ir'Jodzie2 we wszystkich
zes,połach była raczej s-.łą pomoc.n!ezą mówi sekretarz orga:i!z3cji
pod.$tawowej PZPR przy Wy1z.. Ewidencji tow. Marczyńsk:! - tec.a:z:
tworząc oddzielny rtespól młodzieżo·
wy chcemy dać jej możność wyhieia •1~ i pokazan:a swych umiej?t·
noścl. Nowy zespół jest jak aailepazej myśli ! ma zamiar zająć pl~rw
sze miejsce we współzawodnictwie
międzyzespołowym.
Przygląda.my s:ę
t:eSI>ołowi przy
pracy. Zespół młodzieży załatwia in
teresantów, ~ających nazwis~a na

Wery S. Sz ! $. Praca .1est tu dQbrze

mamfestujemy

--------~

a:o szybko. Zwrocih~ID;Y sZ<:ze:
golną .:iwagę na In:łodz1ez, :zorgaru
zowahsmy zebranie. Przewo~!licząca nasz~g~ Kola kol. ~il:pczak w krotk1eh, ~łowach mow1ła
o celach i zadaniach ZMP.

wWydziale Ewidencji

walczy o podniesienie

wydainości

i

na pewno pn:ekona-

duje lepszą
swej wsi.

przyszłość

dla siebie l

t••········ .......„ ....•„„•••• „••• ' •••. -••„„•••
Udany start
Rozwói sportu wpow. wieluńskim
K. M.

Jeszcze nie cab młodzie:! zrozumia
ile przyjemności i pożytku zapewnia sport. Nie można się zresztą temu dziwić, sko~o starsze społeczeti
stwo często bywa do sportu niechęt·
nie usposobione. Nie oglądając się
jednak na trudności, młodzież będzie
dążyć U!ilnie do umasowienia sportu
szczególnie na wsi.
W powiecie wieluńskim liczba ze~poł6w sportowych
ciq.gle wzrasta.
Obecnie mamy )oż 3() takich zespoła,

Mw

wieJ~kfch. Z pomocą tłpiesz4

!m

Powiatowa 'Rada. Sport.u 'wiejskiego,
Powiatowa Rada Narodowa f ZP
ZMP. Nfodawno przekazano cztery
komplety sprzętu do siatkówki LZSom w miejscowo8c!acb Wydrzyn, żyt.
niów, Czarnożyły t. Kopydłów.
Pokazem osiągni~ć Ludowych Ze·
spotów Sportowych pow. wieluńskiego
były igrzyska sportowe, zorganizowane przez LZS w Skomlinie. Była to
rierwsza impreza sportowa tego rodzaju w nRszym powiecie, a udała stę
nadspodziewanie. Program był bardzo
b~gaty (ponad 10 występ6w). WieM
o naszych udanych zawodach rozesz·
la się po całej okolicy, zdobywając
wsz<3dzie nowych miło&nfków sportu.
Aleksy Błaszczyk.

•
Nawiązujemy łącznojć ze ws1a

3

2

Godzianowie

my się, że dobrze ono pracuje i bu·

pracy -

zorganizowana, każdy ma sw.Sj dz.!ał
i ściśle wykonuje swe obowiązki. Za
łatw;a się tu sprawy,
związa ~1e ze
zmianą miejsca zam!esz.kania, meldunkowe Hp. Wszystkie prz-'!proT
wadzki, zmiany meldunków, zmiany
stanu cywilnego, zawodu itp., są tu
odnotowywane w specjalnych rejestrach.
Taki rejestr pos:ada kaidy obywatel Łodzi.
B!uro Wydziału Ewide.n cji v1Vdaje
także na podstawie posladany.~h da ,
nych obywatelom Uasl[ego .ni asta '
tymczasowe dowody osobiste i ~nne
potrzebne zaświadczenia. ZMP-owcy 1
załatw:ają
do 200 interesantów
dziennie. Zakres ich pracy jest
rozległy. Młodzi pracownicy s:i j~dJuhacy hutca SF przy SrednleJ Szkole Tow., Salei.jańsklego z. Inicjatywy
nak jak najlepszej myśli i wie !zą, ZMP-owców powzięli zobowiązanie p rzepracowanła 3 dnt 1 przeznaczeże ·wszystkie
trudności
po~t·)·,13.ją,
niem zarobku na Odbudowę \Varsza wy.
przyc:z.yn~ ając s i ę do usprawnien:a } Na zdjeciu wl<!zimy junaków, pracujących nad nponądkowa11tem terenu
l nodniesienia wydajności pracy. W_
fabryki im Oiiar 10 Września 1907 _>

1

Mł-0dzi mieszlkańcy Dębów Wolskich słuchali z zainteresowaniem,
a po skończonym zebraniu 13 z
nich zgłos i ło gotowość wstąpienia
w szeregi naszej organizacjL
W toku koleżeńskich rozmów
młodzież miejscowa wykazała duże zainteresowanie życiem miasta.

6t

INic
mem

więc dziwnego, że 2.

er1tuzjaz..

przyjęto nasze zaproszenie.
Goście nasi przybyli do Łodzi. w
kilka dni później. Po wspólnym

obiedzie

i

:r:wiedzeniu nasze"o

zakładu pracy pokazaliśmy ga°ś

ciom łódzkie ZOO.
W na.5 t ępną ni'edzie1ę k orzystając z zaproszenia znów wyjechaliśmy, by wra:i; r. naszymi kolega„
mi z DębÓ\V Wolskich wziąć u·
dział w gminnych uroczystościach
dożynkowych w Szczercowie. w
części artystycznej uroczystości
obok zespołu koła ZMP z Dabrowy Rusieckiej wystąpiły róWnież
nasze koleżanki, które wykonały
ki:lka tańców ludowych, po czym
nastąpiło uroczyste wręczenie le.
gitymacji członkom nowozałożo„
nego Koła ZMP w Dębach Wolskkh, dokonane przez przedstawi
ciela Zarządu Powiatowego ZMP.
Przewodniczący
nowego Kola,
kol. Bogusławski przejął od nas
przywiezioną w darze bibliotecz-.
kę, składającą się na razie z 18
tomów.

Marian Maj

„

Kronika Pabianic

O[ U

~

P A I I X 1' I •

·~

Szybka ·i uprzejma obsługa klienta
regulaminu mspółzamodnictłva
pracowników biurowgch i handlomgch

O-

wewnętrznego.

Straż Pożarna

Nowy regulamin współzawod
4 - PZPR
nictwa indywidualnego wprowa6 - Kom_. „Służby Polsce". dza jednol'tą formę i organ izacię
10 - Pogotowie Ub. Społeczn. we wszystkich centralach handiu
23 - PZPB
zobowiązuje
wewnętrznego oraz
63 - Komisariat M.O.
organa związkowe do specjalnej
66 - Zarząd Miejski
troski o rozwój współzawodni
Dworzec Kolejowy
. 91 ctwa i pogłębianie jego form.
·Regulamin kładz:e szczególny na
112 - P.C.K.
cisk na sprawną, szybką i uprzej
143 - Zarząd Miejski ZMP.
mą obsługę klientów. Specjalnie
213 - Te~egraf
punktowane będą pomysły uspra
wniaj ące pracę pod względem or
ganizacyjnym, handlowym i techKIN A:
nicznym.
Kino Robotnik wyświetla film
współzawodnictwa
Regulam:n
prod. czeskiej pt. „Dni Zdrady".
Film dla młodzieży dO!Zwolony.
Kino Polonia w ramach festiwalu filmów czeskich wyświetla film
produkcji czeskiej pt. „Trójka
trefl".
Redakcja „Głosu
- Armii Czerwonej

Komunikat

MIEJSKIEGO ZMP
Miejski ZMP w Pab'.awszystkich
n icach zawiadamia
swych członków , że w dniu 1 paź
Pabianic": dziernika o godz. 17-ej w lokalu
19, tel. 287. przy ul. Bagatela 8 odbędzi e się
zebranie. Obecność obowiązkowa.
ZARZĄDU

Zarząd

"'a.si '4oresnondenci

Młodzież
...

piszą

między centralami oparty jest na wej Przemysłu Odzieżowego. Spe I Na podstawie nowego regularni
regulamin nu z dniem 1 października br.
doświadczeniu cjalny nacisk kładzie
dotychczasowym
współzawodniczących między so- na zwiększenie obrotu towarów i wszystkie centrale handlu wekosztów handlo- wnętrznego przystąpią do współbą: Centrali Tekstylnej Przemy- zmniejszenie
zawodnictwa.
słu Skórzanego i Centrali Handlo I wych.

Zacieśnla się

24 września br. w II-giej Jedenastoletniej szkolę TP:Q odbyła
$:.~ urQczysta ;ikąrlemia paświęco .
na odbudowującej się_ stor.cy. ·
Już od samego rana panował w
szkole uroczysty, miły nastrój.
Rzucała się w oczy piękna fotogazetka „budującej się Warszawy", którą wykonała kol. Symakówna z kl. X c. Na korytarzach
rozstawiono stoły, okryte zielonym suknem, na których leżały
pisma warszawskie, które młodz'.eż czytała podczas przerw. Na
ścianach , wisiały plakaty mówiące
o książkach pisanych o Warszaw :e. Wreszcie odbyła s : ę sama
akademia, którą zorganizował samorząd szkolny ze współudziałem
ZMP i ZHP.
Na akademię złożyły się wiersze i pieśni o Warszawie. Młodzież po prostu „szalała" słysząc
wiersz pt. „O murarżu zakochanym w Warszawie" - w recytacji kol. Jachówny z kl. IO a. lub
1,Pozdrowienie kolumny · Zygmunta", który wygłos~ł kol. Wlazło
z 9-a. P iosenki „Warszawa, ja · i
ty" i „ Walczyk SP" w wykonaniu
chóru szkolnego były nagrodzone
długo niemillpiącymi oklaskami,
aż wreszcle powtórzono je ku ra
dości wszystkich obecnych.
Na akademii zostały odczytane
prace konkursowe, bow~ em przed

Ożgwić życie

Wycieczka do teatru

Zawodowy Samorzą
dowców w Pabianicach organizu·
je 5 października br. wycieczkę
,
pogorąco
Górny
Tow.
do Teatru Powszechnego w Lodzi
dziękował za serdecme przyJę·
cie i obiecał pomoc przy organi· na komed:ę Michała Bałuckiego
zowaniu świetlicy i biblioteki pt. „Klub Kawalerów". Role głów
maszynowego. ne odtwarzają: A. Dymsza i K.
ośrodka
oraz
w Adwentowicz. Bilety wstępu, łącz
interweniować
Przyrzekł
sprawie radiowęzła w Polskim 1nie z kosztami przejazdu wynoszą
Radio. Po długiej przyjemnej od 165 do 365 zł. Zgłoszenia przyj
rozmowie robotnicy wródh do muje sekretariat Zwi'ązku SamoPabianic z zaproszeniem na po~ rządowców.
Związek

Robotnicy z wizytą u chłopów w Wygiełzowie
hucznymi oklaskami przez licznie zgromadzonych chłopów.
W dyskusji głos zabrał ob.
Rosiak Ignacy, sołtys wsi Zapolice. Proponuje założenie koła
TPPR. Prosi o zorganizowanie
we wsi świetlicy i biblioteki.
Skarży się na brak jakic:::~ol·
wiek imprez artystyL\~nych na
Wygiełzów.
wsi.
Na wsi czekało ich serdeczne
Następnie zabrał głos ob. Jg„
przyjęcie. Na zwołanym zebraniu nasiuk Piotr, sołtys Wygiełzowa.
ob. Górny w obszernym refera- Mówi on o wielkim zniszczeniu'
cie omówił dolę chłopa w ustro- wsi w czasie wojny, o wytężo
ju sanacyjnym i wykazał zmia- nej pracy, która pozwoliła dziś
ny zaszłe na korzyść' wsi od na normalne życie. Wvraia
1945 roku. Nawoływał do walki wdzięczność robotnikom za ich
z plotką i wrogiem klasowym, chęć pomocy.
który głęboko zapuścił swe koDyskutanci skarzą się na zły
rzenie właśnie tu, na wsi. Wy · rozdział nawozów sztucznych,
jaśnił stosunek Państwa do kle- który odbywa się „po kumoterru i religii. Zakończył swe prze · sku", to znaczy, że bogaci chłomówienie propozycją zorgani· pi otrzymują zawsze nawóz,
zowania Koła Gospodyń oraz dla biedniejszych zaś już nie
Polskiej. starcza. Proszą o zradiofonizoZwiązku Młodzieży
Propozycja ta przyjęta została wanie wsi.
W odległości 3 km. od wsi
znajduje s i ę radiowęzeł w Nowym Mieście. Wszyscy zebri:!ni
deklPrują swą pomoc w wkopywaniu słupów i przecląi:;aniu
przewodów.
Młodzież skarży się na odleg·
łość do szkoły. Chcą się uczyć
dalej, a nie mogą, gdyż we wsi
nasza kocha swoją Stolicę.
Zebrane pieniądze zostały złożo jest tylko 5-klasowa szkoła„
W Zduńskiej Woli !lle ma
ne w Banku Ladot'"''m 1la konto
• J
M'.ejskiego Komitetu Odbudowy \bursy, w której by mogli zamie·
G. F. szkać.
.
Stolicy.
W ubiegłą niedzielę, dnia 25
bm. wyjechała po raz pierwszy
ekipa robotnicza z PZPB w skła
dzie ob. ob. Górny Ignacy Rada Zakładowa, tow. Kulawczyk - Komitet PZPR, tow.
Walterowa i Chabielowa z ra·
mienia Ligi Kobiet oraz kol. Jachacz z ra:rpienia ZMP do wsi

junaczek ze Stolicy

dwoma tygodniami zespół wycbo
wawczy ogłosił konkurs na wiersz
Juh opowia~anie o Warszawie. Ja
ko pierwszy nagrodę otrzymał
kol. Brzozowski z 9-a, ks '. ążkę Ja
nusza Meisnera pt. „L-jak Lucy"
z autografem autora, za wiersz
Warszawa".
pt.' „Niepokonana
Drugą nagrodę otrzymał kol. Lachowicz z · 11 kl. bum. album „No
wej Vlarszawy" za wiersz pt. „No
wa Warszawa".
Z II Jedenastoletniej szkoły
TPD dwie junaczki F:ksówna i
Szymanówna brały udział w odbudowie Warszawy, były one w
I-szej żeńskiej brygadzie SP. Jed
na z nich opowiadała <' życ:u i
pracy w brygadzie, w której pracowały wspóln:e z międzynarodową brygadą młodzieżową nad odbudową Warszawy. A na zakoń
czenie akademii kol. Dębski, uchy
lając rąbek ta~mnicy o czynach
naszych junaczek, odczytał artykuł 37 numeru „Razem", w którym opisany jest moment wręcza
ni;;t nagród naszym koleżankom.
Tak bardzo urozmaicona akade
m ·a podobała si ę wszystkim.
Szczere uśmiechy młodzieży, ja
kim darowała swoich „artystów"
zep : ęknie recytowane w iersze,
brane w dniu tym 4.370 zł na od
budowę Warszawy świadczą n :ezbicie o tym, jak bardzo młodzież

Rada Zakładowa PZPB zakupi
ostatnio 2 przedstawienia w ki
nie ,,Robotnik" na czechosłowacki
sportowy film pt. „500 cm". Ogó
łem 1.300 osób korzystało z ułat
wionego kupna biletów. Pożądane
by było, aby pi~lma inicjatywa
Rady Za,kładowej PZPB skłomła
Rady Zakładowe innych zakła
dów do pójścia w ich ślady.
Jas.

sojusz robotniczo-chłopski

nowną wizytę.

····;;;~·~;;·;~;;;··;i·;·;··;~~iiii~~i~i..-··1
na rok 1950
placówki RSW „PRASA"

przyjmują

Rozdzielnia RSW „PRASA"
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„
„
„
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„
„
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Biuro Reklam i Ogłoszeń,
Rozdzielnia RSW "PRASA"

szkolna pomaga w odbudowie

Wrażenia

dla robotników
ła

najważniejszgm pun~tem
W tych dniach odbyła się nara
da Głównego Komitetu Współza
wodnictwa Pracy Związku Zawodowego Pracowników Biurowych
i Handlowych, w której wzięli u··
komitetów
dział przedstaw:ciele
wszystkich
współzawodnictwa
central handlu wewnętrznego.
KOMU WINSZUJEMY
Zebrani zatwierdzili regulamh1
Piątek, dnia 30 września 1949 r. '
współzawodni
indyw:dualnego
Dziś: Hieronima,
ctwa w centralach handlowych
oraz regulamin współzawodni
ctwa między centralami handlu
.WAŻNIEJSZE TELEFONY

· Sea·nse kinowe.

I

„
„

„

„
••

,.
„
„
„
„
„
„

Łódź,

Piotrkowska 200 .
Piotrkowska 288
N oworoiejaka 2
»
Łódź, Piotrkowska 65
Zgierz, 1-go Maja 14
Kutno, Narutowicza 1
Pabianice, Armii Czerwonej 19
Ozorków, Rynek 2

„

Końskie, Małachowskiego

„

16

Rawa Maz., Rynek 2
Tomaszów, Żymierskiego 21 .
„
Piotrków, Słowackiego 26
„
Wieluń, Królewska 26
„
Brzeziny, Mickiewicza 6-8
„
Radomsko, Reymonta 39
.,
„
Zduńska Wola, Łaska 14
„
„
Łowicz, Bieruta 4
„
„
Skierniewice, gen. ~wierczewskiego ~
„
„
Sieradz, Rynek 1
„
„
Opoczno, Pl. Kościul!!zki 3 ·
„
„
„
wszystk!e księgarnie Sp. Wyd. „Książka - Wiedza" tak w Łodzi
jak i na tereni~ województwa
oraz
Centrala Klubu Międzynarodowej Prasy i Ksiłżki - War!Zawa
'
Bagatela 14, PKO 1·8270 i jego oddziały:
Wa~·szawa, Żoliborz, Mickiewicza 27
Wrocław, Świerczewskiego 89
1595-K
Łódź, Piotrkowska 98

•••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l!I•••••••

Ryby i przetwory r!}bne
będa dostarczane coraz sprawniej przez rozbudowanq sieć punktów Centrali Rybnej
Ryby i przetwory rybne coraz czy~ski, a także. kutn?ws~\ -:-- I Brzezinach i Łęczycy. Wszystkie cia w wyznaczonych terminach. Od

stają się pozycjami w jadłospisach n.e tylko w miastach,

bardziej

ale i w gospodarstwach wiejskich.
Dowodem tego jest ustawicznie
ryby
wzmagający się popyt na
świeże, wędzone, a także konserwy we wszystkich, istniejących
placówkach Centrali Rybnej w
województwie łódzkim.
Aby móc pokryć wzrastające za
potrzebowan;e, Centrala Rybna
prowadzi w terenie szereg włas
nych sklepów hurtowych i detalicznych, a także rozprowadza ry
by za pośredn· ctwem Państwo
wej Centrali Handlowej. Ponadto
Centrala Rybna współpracuje ze
trzy
zaopatrującym
„Społem",
okręgi, a mianowicie łódzki, piotr
kowski - powiat konecki i opo-

P~-:S-_Y

zaopatl_'uJą

społdzi e1~1e· własne p~.mkt~ sprzedaży Centra- szybkiego przeprowa~zenia tych
!1 Rybn~J pos . adać będą baseny 1robót zależy, czy ludność naszych
i chłodme, co zapewni przechowy miast i wsi będzie jeszcze na jesieni mogła korzystać z taniego
wanie ryb w stanie św: eżym.

w1e1sk1e w .tere.n~e . Sklepy, zarow
no własne Jak ·1 mne, zaopatrzone
są w as~rtyment artykuł?w ryb~y.ch, ktor.e są <l:o na?ycia wszęazie po te1 sameJ cenie.
Centra_la Rybna prowadzi sklepy detaliczne i hurtowe w Sieradzu, Tomaszowie, Piotrkow:e, Pa
bianicach (tylko detal). W tych
dniach uruchomiony zostaje sklep
w Zduński ej Woli (przy Placu

Centrala

zimy we wszelkie artykuły
rybne.
Szczególnym popytem ciesza
się śledz: e i ryby (żywe i śnięte).
Zapasy śledzi są bardzo poważne
i ceny na nie, n ·e będą ulegać żad
ny;m wahaniom. Duże zapotrzebo
wan ie istnieje na ko!'lserwy w ole
ju. Zastępują one w gospodarstw;e domowym potrawy mięsne
służą do omasty kasz i z i emnia~
ków.

Do. końca p:iźdz:ernika powstanie w terenie szereg własnych
placówek Centrali Rybnej, miano
wicie: w Wielun;u, Zgierzu, P:otr
kowie (drugi punkt), Radomsku,
Skierniewicach, Ło\x,iczu, Kutn:e,
Końskich, Opoczn Łe; Ozorkowie,

kulturalne Pabianic

zaopatrywać zakupu tych produktów.
W Białej, pod Zglerzem, urucho
łódzkie w

c:ągu

Zwyci ęstwa).

.

Rybna

będzie województwo

l województwieich przywozu stwarza
terełódzk im

konieczność
·1 ÓW północnych

..El •

CZYTAJCIE

Wieści Z

ZSRR

JUBILEUSZOWA

SESJA NAUKOWA KU CZCI
IWANA PAWŁOWA
Niedostateczne jest natomiast
zaopatrzenie w ryby rzeczne i je
25 września w mosk:ewskim Doziorowe. Brak jezior rybnych w mu Uczonych kontynuowała prncę
z

naszego kraju.
Popyt na te ryby jest duży.
Wszystkie, mające powstać w
Niejednokrotnie już porusza· Radę Związków Zawodowych, wystawa ta zostanie zorganizo· stów boc' · .: ~m do dalszej TlT<'
a spotkałaby się ona na peV:'tlC'I paździ erniku sklepy Centrali są w
na była na łamach „Głosu Pa· które wiele mogłyby w tym kie wana.
Dlac:i:ego jest o tej sprawie ci z żywym zainteresowaniem r•11.· stan\e remontów lub kapitalnej
bianic" sprawa ożywienia życia runku zrobić. Wiemy dobrze,
nap ' ętnoNależy
Danego przyrzeczenia trze bliczności. Wystawa, którą in· przebudowy.
cho?
org.1·
w
przeszkodą
poważną
:i:e
miast,1„
naszego
kulturalnego
leżałoby zorganizować - to wy wać opieszałość przedsiębiorstw
Niestety, nie w.iele się na tym nizowaniu rozrywek w posta;;; ba przecież dotrzymać„.
Na terenie Pabianic zamiesz- stawa artystvc:mej fotografii. ' budowlanych, podejmujących pra
odcinku dotychczas zrobiło i koncertów czy przedstawień tedla Centrali Rybnej , ponieważ,
stan taki trwa w dalszym ciągu. atralnych stanowi bra:\t odpo- kuje kilkanaście osób uprawict- na tym pulu kilkunastu pabia· .ce
można stwierdzić np. w Wieak
i
artystyczne,
malarstwo
iących
orobkt:
swvm
niczan ma w
d
Pabianiczanie wciąż są pozbaw:e wiedniej sali na terenie miasta,
luniu, Kutnie czy Zgierzu - biu
,
Uważamy, że można by akcję bądź to z amatorstwa, bądź też V..'1.ele ci ekawych i oryg1'nalnyJ: rokratyczne traktowanie i odkłani imprez i rozrywek kultura!nych. Pozostaje im jedynie ki · kulturalno - oświatową popro ·• z zawodu. W tym kierunku osiągnięć, z którymi należałoby danie robót, opóźni a termin otwar
kształci się także kilku młodyd1 ::apoznać szerszy ogół. Na cde
·:, · no, dlatego „Robotnik" i „Po· wadzi~ także po innej linii. Ma· zdolnych Pabianiczan. Czyż -:.=c
wystawowe nadają się: sale Mu,:f lonia" są stale przepełnione i my tu na myśli przede wszyst- należałoby zorganizować wysta zeum
.Miejskie~o oraz świetlicy
. :·.' kwestia -otrzymania biletu, to
,,, · _często sprawa dwu lub trzygo- kim organizowanie różnego rn· wy ich pracy, by zapoznać og ··ł PZPB. Inne świetlice równie~
'f2.11lh? dJ!fł '.
ł ł!l?ł
.,.,_ pzinnego wystawania w kolej..:e. dzaju wvstaw. Pisaliśmy kilka mieszkańców Pabianic z ich chętni e widziałyby takie wysta· . (.~
twórcrością, która, jak nam w:.l wy w swych lokalach. Zrealizo· V
lf'U,,m ~1
"~· l Dwie czy trzv przejawiające tygodni temu o potrzebie zorga
• - aktywną działalność świetlice nizowania wystawy obrazóv~ domo, jest ciekawa i stoi na wanie tych projektów wzbov..~dość wysokim poziomie?
ciłoby i urozmaiciło życie kultu- UWAGA! KOŁO TERENOWE -~ ; fabryczne starają się zapełnić te nieżvjącego już, znanego arty·
GÓRNE
(el)
arty·
dla
byłaby
naszego miasta.
ta
ralnr.
Wystawa
' braki jak mogą. Koncerty orkie sty-malarza, pabianiczanina, Eo·
r. w lokalu Komi30.9.49
Dnia
·
t
' stry Związku Zawodowego Ml! 1lesława Nawrockiego, spoczy- Kii!iWWW&:&&!LS!W&W:LC:Wi:WU!
LllLllłfiiSl!iLtW!GIJi t!ii!f• 'Whld&GiA.,""!
" =r · te u M1eJ'sk1'erzo
..„w____,,,~ ·---" - - · · · - - --··
__......._..,,._......
. PZPR w . Pab1'an1·
-~
-:~~
--:::Z"..!'.'.::~7'i::.-:""'~-:""-~=-~-~:i:z::
-<-::...:·~•
·
-~
zasłuż··
zyków, cieszące się wielką fte· wającego na cmentuzu
,~ cach przy ul. L1manowsk1ego, od
? kwencją są zbyt rzadko urządza nych w Warszawie na Pową4;·
:b ę. dzie s : ę zebran·e koła terenoII
ne. Poważną część winy za istnie kach. Jak dotychczas nic nie s!v
Wego. (Górne). Zehranie rozpocz-1
,., jący stan rzeczy spada na Refc- chać, by w tym kierunku poczy
n;e si ę punktualnie o godz. 18,30.
Ze względu na ważność spraw,
• rat Kulturalno • Oświatowy Za niono jakieś kroki. A przec1 :z I roznowszechniajcie l i
obBC>nn._"/. nhowiazkowa.
___gadu. l\liejskie.2:0 i Ppwiat°"'V-'l . .§.ły_szeliśmy przyrzeczenia. ie _

1

miono już magazyny, które pomieszczą ponad 80 ton żywych
karpi.
Jeśli Centrala Rybna zrealizuje
swe z_apowiedzi, w ciągu całej zi
my będziemy mogli spożywać ry
(Sigma)
by.

GŁOS

I

•

t'!1

jubileuszowa sesja naukowa, paświę
eona setnej rq~lcy urodzin wielkiego fizjologa rosyjskiego, członka
Akademii I. Pawłowa.
· Profesor G. Zielenyj w swo-.m referacie przedstawił wyniki dośwład·
ezeń w dziedzinie usuwania c:t~ści
mózgu u psów drogit chirurgiczną.
Profesor S. HaJ.perin omówił wyniki
badrnia wyższej działalności nerwów mózgu. Prof. S. Aniczkow mó· ł a.nlu nowych substancji
w1·1 o d zia
.
leczniczych-na system nerwowy. Badaniu wyższej działalności układu
nerwowego człowieka, był poświęcony referat profesora B. Stroganowa.
Profesor D. Bir!nkow w swym referacie wykazał śclsł" łątizność nauki Pawłowa z nauką l\Uczurina. W
sposób najbardziej jal!lkrawy przejawiło się to pny badaniu wpływu
otaczającego środowiska na działalność wyższego układu nerwowego ·
u zwierząt.
llOllOllCllOllOlłc:::>llOllc:::>

Złóż ofiarę

na Odbudowe Warszawy
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Książki
,,Książka i
arcydzieła

sq coraz tańsze

Wiedza". wydaje masowo
literatury polskiej i obce;

W dążeniu do uprzystępnienia dob re j kŚią:i.ki Jak najszerszym masom
czytelników - wydawnictwo „Książ
ka i Więdza" - wzorem „Trybuny
Ludu" __:_ przystąpiło do masoweg o
wydawenia arcydzieł literatury poiskie j i obcej - po cenach naprawdę
niskich. Z te j serii u k azała się j uż
•.Placówka" Bol esława Prusa - w ce
r.ie 150 złotych, wydana na wspanid
łym papiei zc - oprawiona estetycz·
:r.ie i trwale. Podobnie wydano słynną powieść Ili! Erenburga „Upadek
Pa ryża" w cenie 2.50 z łotych rów·
nt 0 ż w trwałej oprawie.
„Ksi~żk a
i
Wiedza" przystąpiła
również do wydawania słynnej „Hilitorii \V ~ półczesnej" Anatola Fran·

kosztuje tylko 145 złotych. Książki
Anatola hance'a - to prawdziwa
ucz ta dlił czytelników, którzy chwytaj ą w lo t kaidy nowy tom. Dowoc!em tP.go jest już prawie zupełne wy
czerpanie „Gospody pod królową gę·
~ią. nóżką' , „Zbrodni Sylwestra Donard" l „Thais". „W cieniu wiazów"
powieść o wyższym duchowień'stwie
brncuskim - jest dziś bardzo „na
czasie" - jeżeli tak można się W'l·
rn i:ić .
·
Po ,,Arlamonowie I jego synach",
p·:> „Ma.lee" i „9 stycznia " otrzymali·
t my n ową kole j ną książkę Gorkiego
pt. „Moje uniwersytety", a „Książka
i Wiedza" zapowiada jeszcze w
tym roku nietJnmacz()nego dotąd na
;~~yk P?lsld
„MikołnJa Koiamlakfna ". „Zycie Klima Samglna" I wybór
nowel sztandarowego pisarza rndziec
.kl!~go.

P „\ŃS'l'\VOWY

Sportlód zhi

ce·a. Pierwszy tom tego cyklu powie

ściowego pt. „W cleniu wiązów'' ......

Ha odbudowę Warszawy

·bierze czynny udział w wielkiej manifestacji na rzecz pokoju
sp 0 r t zaw Odrodzonej
Polsce
taelu I sprawiedliwości społeczrej
Sportowcy łączą si~ dzisiaj
ca·
zadanie
szej Ludowej Ojczyzny. Sport wresz
ze wszystkimi

się
do podniesi enia
spravm?ści fizycznej i

md
przyczynić
zdrowia, sił,
odp orności du

nll

łvro

spoleczeństwem,
narodami miłującymi

<ie ma dac wytchnienie i rado ść pł y
n ttce z up rawiania ró żnych jego dy·
scy plin spo1towycb w c~wilach wo!·
nych od ptacy .
Tym sposobem sport sta1·e aię po·
t~ ż n ym prze jawem życia młodzieży
i mas prncujncych.

pokój, w walce
o za chowanie pokoju świata.
W dniu $wie.Aa Pokoju sn.nrtowcy z całej Pols kl wezm:i,
* ... "'
d
·in h
ny, mascwy u zial w ogo yc ma·
W dnlu JO września 1949 r. 0 godT..
nifes tac.iarh mas pra cu • "cycł> na 16 "'O
b · k
KS B
rzecz pok cJ·u.
„
.v
na 01s ·u
„ awcłna" przy
ul Onrodowej 30 odbędzie się sen·
O impr ezach sportowych . jakie od G<icyjne spotk.mie piłka rskie pomięh~dą r,;ę w ty m rlniu w Łodzi już pi· <lzy Co?ntrolnym Zarządem Pna.m •rsłu
si;li~ m y. Pra gni e my tyl ko nadmienić, Oci7ie żo w0go a Centralą
Handlową
że odb ędą siq one wszystkie pod jecl· Przemysłu Odzie/.owego.
nym wsnólnyrn hasłem , które jedno
\\'. wyżej wymienionych drużynach
czy dzi5ia i Cilły po~tqpowy świat. a atnh poprcwadzą: naczelnv dyrektor
hll r.łem tym jest: „Niudy więcej woj·
Kołacz i T:an11lny rlyr~ktor Och·
0

chowej na wszelkie trudy mas pra·
cujących.
Sport ma wychować tysięczne rzed b
b
"k ·
d
s~e. 0 ryc ~raco~ i ·o'!", ~rzo ow·
mkow pracy. Sport ma p rzymeś_ć wal
r.ą pomoc w przy gotowanm silnych
.• •
1
0 pokój, 0 mozhwość spo·
i nieu stępltwvch w walc" obroócóiv I .\'\alka
.
~
ko ine j od budowy i rozbndowy kraju,
wvlka o l epszą przy szłość m~odego
pokol e nia nie może być obojqtną
Z ostatnie; chw.ili
tł1111011łtłt1Ultlł1Ułfł1Ułlllłłłłl111UllU

Zmiany wreprezentar. ·1ach
!.J

SkarbowcówiRSW Prasa"

c;yn-

~ pNtowcom .
Sport I sportowcy

marginesowym
00

2

·Dzisiaj o godzinie 16.30 odbędzie
mecz piłki nożnej na boisku b.
Zjednoczonych przy ulicy Kilińskie·
90, róg Tymlenleckiego, pomiędzy
PZZP Pasmanteryj nego Łódź Po·
łudni e a PZZP Dziewiarsko-Galant
Nr 4.
Całkowity dochód z Jmprezy pneznaczamy na odbudowę \Varszawy.
si~

przes tali być
zagadnien iem w ży -

c~in~n~a·~
-re---~-cl_oc_~_ó~s~~~~-~~~n_v~!··~~~~~~~~~-"i_~~~~~~~~-

~~ :~ ::,:~~~~r::~ ~;~~~~~r;J~,r~f~~.:~:!as~~~~~~!~etyki

'l'EATR

Uk>lzaly się równie/. w tych dniach
„Osobliwe przygody Dyla Sowlzdrza
la" - Karola de Coster w tłumacze
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 dramat Juliusza riu Przecława Smolika z pr:redmową
Słowackiego pt. „Maria Stuart" w no !{omaln Rollanda . Jest to .iuż -Orugie
' \·ej inscenizacji Iwo Galla, z ilustra- P<> woj nie wy danie tej pięknej książ
stanowiacej trwałą poz ycję w
c j ą muzyczną Waldemara Maciszew- ki żdyru sezr,nie le k kłl ::i tle~ r r.zn y m l<·pr!l· zawsze bodźcem d<) 1i11 J~ 7 ej prn.cy.
lileraturze świiltoweJ.
akiego.
· wc'łzi:rnP. m prac y i ko!tCO'l'l'.)'nt e;; vi m · W ta.heli brak szereg11 naszyeh ezo
W „Bibliotece pisarzy polskich I
Z chwilą rozpoczęcia przedstawie·
nia nikt nie będzie .ia salę wp11sz· ohcych" ukazała się dawno nie druł•. wych lekkoat.letów
j~k Jarac·.uiw·
Je ~zcze kilk a. imprer. o d1n ralrtcrte
kowana powieść Józefa Dzierzkow·
rzony.
~k iŁ' go, Dych.to, Owcz.arlra, Sosnow~kie
lokalnym lub międ ~ ymill!t o wym tylko
p A~STWOWY
.skłego ,,Salon i ulica". Przypomn ie r.n.r.nni o n nie n
w~·n iki najlt:p· go i in nych, ale w to mi ejsce wzboTEATR POWSZECHNY
ricnie czvtelnik!:Jm au.to~a, :ictó_ry sto
~zydt Jckk<•n!let6w Okr~gu ezy P ol•!d . g:i cila sl ę ona o mfod1.:eż, na której
.
lat temu malował dob1tme zyc1e pol·
11 ~1st?pada 21 - tel. 150-36
J skiego społeczeństwa w tzw. Galicji
Zn.mieszc zona dziFiaj t.n.bcln. dzfosi ę przecie.i. bazu jemy i która je1Jt przy·
Codziennie o godz. 19.15 doskonała - zapisać należy jako dodatnią poe'u najlep~zyclt lekk r.:i tlc tóiv Ok r~!?'' s7ło śc: ą na!"l:ego ~n rtn wyczyn<Jwego,
komedia M. Bałuckiego ,,Klub kawa- zycję.
"t.\Jil zki ebo jest nie ofi cjalna, <'h oli ta- Qhlopcy szesnasto czy r;siemnutolet..
Jerów" z udZiałem Ireny Grywii1skiej
wiem. ona w,-. 1 y~tk: a wvni ki u 1.Y8k:rno ni ~ta nnwią. w obrc. n~·m sezonie czo·
Z
działu
poezji
&atyrycznej
zanoKarola Adwentowicza i Adolfa !lymp rzez nns zyr h · lekkoa tlc :ów n~ boi· łó\~kę lek koatletyk i łó d zkiej: Kozłriw Wdowczyk, k14 -y p.Opra.wil <iwa rekor
tować nall'ży dwie książeczki „Weeszy.
skach w ł... odzi i w P ol~·ce. Nie pokry ski, G~rn c arczycy.' 87.c !!:~p~niak'. Ma~· dy Okręgu w biegach na 400 mtr. 1
kend mister Smitha" - Wiktora Wo
*
'":i. się jec1nnk z wy nikami J>ruwad zo. czew1'k1 1 K :iwalsk 1, St9pHl!1 Ga:JCwsk1, 400 mtr. pnez płotki oraz jest jedy.
roszylskiego i „Przejrzyste 11l11zje" W ramach akcji na rzecz Odbudo- Antonieqo Marlanowir:za.
nym i 11r zez ł,OZLA, a. to dlatei;, , ;(.e f:lłaLy, Jno >o.. Grab ~ w1~lu innych. nym zawodn!kcni l.-Od.zi w Reprozen.
wy Warszawy pracownicy Pań
o rgan i rntou~· imprrz nie 73.WR~ e 7d'\ Pakt ten kazdei:;o m iłośnika !ro;tu tacji POl~ld: Prywer po osią.gnięciu
Wydawnictwo „Książka 1 Wiedza"
stwowego Teatru Powszechnego w
Ni~bywałe zainteresowanie, . jaki,; pev: n ia ją. ioobi e obrn d ę ~ęd ziow1<k ą. p o lck!'~a t1etyczne~~ . na-pn,lra6 poinmen r~kordu z:r~ wwC'go w pchnięciu kulą
Łodzi postanowili pracować w dniu przystąpiło równie.ż - tym razem do
n . e~tety, nn i k~ boi~a. Biegi krótki~,
budzi w całej Łodzi sobotni mecz pil t rzrln1 :,_. do za.t~i erdzenia .\":yr1ik r\w, na.iw:ększą. rndosc11J..
wolnym od zajęć, tj. w poniedziałek, wydawnictwa popularnych i tanich karski pomiędzy RSW „Prasa" a lnh te?. nie pr z y~yłn j'). ~praw nd ań z
Do najb:trdziej rewel:lCyJDych '~ to <iornena dwó ch mlc d zi~'ów Ant ono·
dnia 3 października 1949 r.. da}ąc książek naukowych pt. „Nauka i ży· Skarbowcami, no I odpowiedzialność oclhyt:·ch imprez do Zvl'iązku, wyrzą- w-cdników b!eżą.cego sezonu na.leży w!cza i Kozłowskiego, a sądząc z ich
przedstawienie pod tytułem „Klub ka c;e", Pierwsza książka z tej nowej '\\·c;hec tych tłumów. ~tóre w sobotę
f ormy powinni jeszczo w sezonie b:e
Tabela 10 najlepszych wyników w naszym okręgu
walerów". z którego całkowity do- serii - D. Jarząbka - „Skamlenia- dn. t października zaleją boisko heżą.eym zeJ~c p on ;żf'j 11 seklJ,l!d. W b:e
łNici"
omawia
ostatnie
wyniki
na
chód przeznaćza się na Fundusz Od9 ) Pas:kowski - Ch. - 56,4
· ~:1 na 400 mt;. Wdowczyk zdecydowa
zmus.Ua kierownictwa 100 mtr.
uki
o zamierzchłyr..h cznsach uanP.j lencwskie hudowy Wal'llzawy.
10) Jei>i<>nek - 'lw. 66,6
n10 o J ::unąl Sl\! od teszty zawodnic.bydwócb drużyn do wzmocnienia 1) An tu nor.:cz - Wł. - 11.1
zlemi.
A więc w poniedziałek, dnia 3 patswvch składów.
ków, eho ć i na tym dymansie stawka
2)
K e< llłO W!<ki Ch.
11,2
800
mtr.
H.
Rdntc!d
dziernika br. o godz. 19.15 wszyscy·
Skarbowcy :r.mlen!li niemal ca.tą je 3 ) Wdowczyk - Ch. - 11,3
jest dość wyrchrnnn:ł.. 800 i 11500 mtr.
spotykamy się w Teatrze Powszech·
1 ) Gajęw~ki - Wł. - 2,06,8
clenastlcę. Wyglądać ma ona następu
opnnownli r~łkowicie j'..ioi orzy i nie·
-l) Knn - Pabj. - 11,4
nym na doskonalej komedii M. Ba2 ) St'tpień - Ch. - 2,07,S
jąco:
bramkarz
Gruszczyński
mal . z.a każdYJl!' st artem pc..prar. i a.ją
5) L :powski - AZS - 11,4
łuckiego ,Klub kawaler6w" - dorzu3) Dern-inius (Nacz. t Urzędu Skarbowego); lewy 6) ,T11-1mt - Zg. ~ H : ł
Wł. f!,OP,lł
~nil;:1 2,06_ G.nJew.:i~:cgo i 4,~0 lforral
cając jeszcze jedn:i ces:iełke do odbuobrońca-Grzybowski (Nacz. II Urz~·
4) P11~ikor.ski - C~. - 2,0!1,3
'.<Ktego uv; azać nulezy z:i. bardzo do7) Tułecki - W1. - 11,ti
dowy naszej Stolicy.
5) \\6jci'k du Skarbowego): prawy obrońca Ck. - 2,10
bre, n -po pięta.eh depezą im stale Po
8) Bie.lek Zw. - 11 ,!I
6 ) K or."-1•1<.i - Ch. Lewicki (Nacz. III Urzędu SkarboweZ,10.6
selt, Strpicń, Dem-ining, Pa„ikows!•i
TEATR LALEK ,.PrnOKIO" TPD ·
9) Oberbck - Sp. - 11 ,
go); środkowa pomoc-Boczek (Nacz.
'i ) Grab - 'Wł. - 2112
Slaby i Grab. W rzutach i konknrei{
PIĄTEK :ttJ WRZUNli
Nawrot 27. tel. 135-74
IV Urzędu Skarbowego); prawy po- 10) Dobi !"u..-~ki - Zg. - 11,6
8) Soba.]Ą - Ch. - 2,16
ejach technic7.nyc.h. miłą. niespcdzian·
Codziennie prócz poniedziałków
14.15 Koncert 101istó„. 14.50 (L) mocnik - Wójtowicz (Nacz. V Urzęfi) .fan'o - Wl.. - 2,16
kę obc>k n:.tynoW"ancgo Pry'l'l'eta i Kn
godz. !>.30, w niedziele i święta go.
Komunikaty, 14.55 (Ł) Rytmy tanec:i: du Skarbowego) 1 lewy pomocnik
~O mtt'.
10) Skąty'!1ti - nies.t ow. - 2,22
źm fokiego
zrobili W of.n '. akowski w
dzina 12-ta „Wilk, koz:i i koźlęta".
ne. 15.10 (Ł) Kalendarzyk imprez Rybarkiewicz {Nac_z. VI Urzędu Skar
1,500 mtr.
trój~koku i Guncarzyk w skok.u o
sportowych. 15.15 (Ł) Aktualności howego): lewe skrzydło - Wandelt 1) Kun - Pabj. - 23,5
tyrzee.
1) Xcrrral~ki Ch. 4,20,7
łódzkie. 15.25 Program dnia.
15.30 {Kier. Kasy VII Urzędu Skarbowego); 2) Wdowczyk - Ch. - 23,IJ
W hir . r.h T•>zstawnych rywalizują
2) Stępień - Ch. - 4,'.!3,2
Skrzynka techniczna. 15.4!l Muzyka lewy łacznik - Bliziński (Nacz. VIII 3) ,Tama. - Zg. - 24,1
3) Ktmdrik - Sr. -4-,24,8
ze ~obą zo ~ m : ennym SZ.CZ{'~Cil'm LKS
ludowa. 16.0fi A•1tiycja historyc:r.na. U1zędu Skarbowego); środkowy na- 4) Tulecki - \Vl. - 24,!?
4 ) Posclt Zg. - 4.:'.?5,3
Wł6kni11rz, Unia -Chem ia. i ZR Spój5) Różycki - Ch. - 24,3
ADRIA (Stalina 1)
113.15 S!a'zynk.a. PKO. 16.20 (Ł) Kwa pastnik - Michalski (Nacz. IX Urzęfi ) Grab WJ. - 4,26,7
nia.
O) Szczepaniak - WL - 21,7
„świat si~ śmieje"
C:rans muzyki roz?"ywkowej. 16.31) (L) dn Skarbowego); prawv łącznik 6) Sł:thy - Ch. - 4,26,8
godz 16, 18, 20
W audycji Tow. Przyjaźni Polsko-Ra.- Pietrzak (Nacz. X Urzędu Skarbowe-, 7 ) Tarnacki - Ch. - 23
'i)
.Jasiaiak
Zg.
4.~s
Przygoda 8 ) 'l'roeha - Tom. - 26,1
Film dozwolony dla. młod?.. od la.t JO dzieekiej - felieton retl. J. Sokolirz- qo); prawe skrzycUo G t.. OS
S) J'a.nio - m . - 4,28,2
~o db 1 ~!~k~ - Cb. 26! _
BAŁTYK (Narutowicza 20)
Wroczyń!!kiego pt. ,,.Aktorzy i teatry (Nacz. XI Urzędu Skarbowego).
Or~an ł..6d7.lde1:0 Komitetu I WoJe·
9) Szewczyk - Wl. - 4.:lO ·
wódzklt-ito Komitetu Polskiej ZjednoKapitan drużyny RSW „Prasa" lOJ }, okw1 ń~k1 - Tom. - -6.:i
„Ali Baba i 40 rozbójników"'
polskie w Rosji". 16.50 (Ł) Rozmowa
]:)) Oslohki - Wl. - ł,30,1
czonej l'arttl RobotnlcuJ
Film w natnra.1.nych k()l<>T&eh
z przewodniczącym Zarządu Główne.. stary intemacjonał dyr. Pegza zmie. ne da i: u Je:
!5.000 mtr.
godz. 17, 19, 21.
go Zw. Zaw. Włóirnfarzy ob. J. Ku- nił jedynie prawoskrzydłowego. Na
•
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
Film dozwolony dla. młodz. od .la.t 1 bial...iem. 17.00 I ó.iennik popołudnio pozycji tej zagra najprawdopodob1)
Krz-emińsk!: Pabj. - 16,SS
Wydawca RSW „Prasa".
100 mtT.
BAJKA (Franciszkańska 31)
wy. 17.15 Koncert dla przodowników niej_. Hipolit Smutny.
Adr. Rt'd.: 1.6dt, Plotrkowsk:i !5, llI p.
2) Otmlólski Zw. - 17.11,8
Ostateczny
skład
RSW
„Prasy··
Druk.:
Zakł. Graflc?:ne lt!!W •• Prasa"
wy
pracy. 18.00 „Bierzemy udział w ru~2,3.
„Rzym miasto otwarta"
l) Wdowczyk - Ch.
3) Xv'l'rnk - Wł. - 17,25,fl
Ł6dt, ul. 2wlrkł n, tel. 20$-4?.
chu spółdzielczym" - audycja słow glądać ma następująco: bramkarz
2) Kundz.ilr. - Sp. 54,2
godz. 18, 20
4) Wronowski - Wł. - 18,10,1
Te Ie fony:
film dozwol. dla młodz. od lat 18 no-muzyczna. 18.l 5 „Porozmawiaj- Kajmers (Dyr. Biura Ogłoszeń); lewy 3) JamA - Zg. - 54,6
5) Urbaniak - Łow. - 18,38
F.:edaktor naczelny
!tt!-lł
r.;y" - audycja Biura Studiów. 18.20 obrońca - Kapruziak (Dyr. Finanso- 4) Sysak - Sp. - 54,8
t;DYNIA - (Daszyńskiego 2)
6) Sodufa Zasto;pca red. naczelnego
Wł. 19,50,9
211-:23
wyt;
ptawy
obrońca
Kry~zewski
Sekretarz
odpowiedzialny
219·05
5) Bartosik - Sp. - 54.ł
„Program aktualności krajowych I „W rytmie tanecznym". 19.00 II dzien
110 mtr. plotki
Dział partyjny
254-25
nik popołudniowy. 19.15 Koncert sym· (\.Vice·dyrektcu- Delegatury); środko· 6) Kubiński - Zg. - 55,9
zagranicznych Nr 42''
wewn. to
1) Du.rajski - Pabj. - 11!,8
wy
pomocnik
Kempa
(Kierownik
'i) Wof.niakoW6ki - Wł. - 56
g odz. 11, 12, 13, 16; 17, 18, 19; 20 foniczny. Transmic,ja z sali „Roma".
Dział kore~pondent6w robot~ ) Pu:łowshl niczych I chłopskich oraz reWl. 17,:l
i 21
2tl.OO Opowieść o Chopinie A. Czart- Ad•emy): prawy pomocnik. - Miel- 8) Pa.wlowski - WŁ - 56,4
daktorów gazetek ściennych 219-42
H.EL (Lcgion6w 2-4) - dla mlodz. kowskiego (41). 20.15 D. c. koncertu ży1iski (Kierownik Komisu); lewy pl)
3) Tulecki - Wł. - 17,2
Dział
mutacji
22:'.-29
symfonicznego. 21.00 Dziennik wie- mocnik - Mizera (Kiero,•mik Raz·
,,Klatka słowicza"
Dział miejski I sport<>W3
234-21
Przypominamy, że bilety są do na 4) Szmytke - Pabj. - 1$,1
dzielni);
lewe
skrzydło Ochocki
wewn. 8 I 11
czorny. 21.40 Fr11.l.rment powieści St.
godz. rn, 18. 20
bycia:
5) Maciaszczyk - Wł. 19,3
Dz1ał ekonomiczny
223·29
Strumph-Wojtkiewicza. 22.00 (Ł) Ilu ~edaktor) • lewy łącznik - Ostrow·
MUZA (Pabianicka 173)
W Klubie Międzynarodowej Prasy 6) Przybylski - Ch. - 19,4
Dział fabryczny
ski
(Kie1
ownik
Transportu):
środk'>
2is.i9
ntoreska B. Karbowskiej pt. „Mój zna wy napastnik - Pegza
„Ulica graniczna"
Dział rolny
254-:U
(Kierownik l K~iążkl - Piotrkowska 98.
jamy". 22.13 (Ł\ Omówienie progr. AdministrMji); prawy łącznik - Nogorlz. 18, 20
wewn 9
Biuro Ogłoszeń „Prnsa" - Piotr- 7) Sohieraj - Ch. - 19,6
Redakcj I D()Cn.a
172·31
film dozwol. dla młodz. od lat 12 lok. na jutro. 22.15 Koncert orkiestry wak {Kierownik Kolportażu); prawe kowska 55.
S) Woźniako'ITiki - m. - 19,7
·
Ko Jp orta t.
tanecznej. 23.00 o.-,tatn!e wiadomości. skrzydło -- Hipolit Smutny.
POT~ONJA (Piotrkowska 67)
Rozdzielnia pism „Prasa" - Piotr· 9) Sasin - WJ. - 1:.1,S
Ł6dt, Piotrkowska 70,
tel ~22-22
2:uo L. Ganne: Fragmenty z operetAdmtnJstracja
„f>OO ccm"
260-42
charakterze konferansjera wy- kowska 200.
10) Zawadzki - Pabj, - 20,2
Dzlal ogłoszeń: l.6dt, Piotrkowska 53
ki „Linoskoczki". 23.50 Program na stąpi popularny sprawoi.dawca Polgodz. 17, 19, 21
RozdzlE>lnla pism „Prasa" - Plac
tel.
.
111·50
I
llł-75
Wyniki pozosfałych konk11rcncji po
film <i-nwolony dla młodz. od lat 14 jutro. 24.00 Zakończenie audycji i !kiego Radia red. Szumłewskl. Sę· Reymonta 3-ł oraz we wszystkich
Hymn.
damy w następnych numerach.
PRZF.DWJOśNJF. (żeromsk. 74-76)
kasach Urzędów Skarbowych.
d:dować b~dzle Adoll Dymsta
D-05248
.,Boki;erzy"
godz. 16, 18, 20.
- Ąloszeńka, jak długo mogłam, milczałam, chcia- Al?sza?. Na pewno nie przeżyję tego"... Nie słyszysz?
273
Film .dozwolony d:la. młodz. od lat 1 "ł..T. Ażaiew
łam zaoszczędz ! ć ci zmartwienia znów krzyczał Gre- „Nie w iem co teraz począć. Ból mój jest bezgran:<:zROBOTNIK (Kilińskiego 178)
czkin. Wciąż czekałam, aż przyjdzie wiadomość, która ny" ...
„Dni zdrady"
obali poprzednią. Ale nic więcej nie przyszło, więc nie
godz. 16.30, 18,30, 20.30
_ . -:- Ale~, c~ słyszy;iz m.nie? Obe.cnie w każdej romam prawa dalej ukrywać iprzed tobą. Wszystkie twoF i-111' dozwolony dla młodz. od la.t 14
a~m1e panu]~ mesz;zęście. Nie chcę cię pocieszać, jedyie listy otrzymałam ..• Dręczyłam się i przeżywałam za
l?OMA (Rzgowska 84)
ni~ p~ag;ię c1 pomoc, abyś znalazł. w. sobie siłę. Pamię
„Kwiat miłości"
Z zapartym oddechem, w różnych miejscach trasy,
ciebie„. Ojciec zaś twój nieraz mówił: „napiszcie mu t~J, me ]esteś sam, z tobą są
przyJac1ele, wielu przyjaganz. 18, 20
ludzie słuchali przy selektorze rozmowy Greczkina
prawdę, m iJczeniem nic się nie da naprawić". Więc pr'~ół - odezwał się Załk ind z Nowińska i ci, którzy go
film dozwolony dla młodz. od lat 16 z Kowszowem. Selektor milczał. Nawet aparat Morseszę do Ciebie. Byli tu towarzysze stamtąd, w ' ęc opowiesł~szeli, cieszyli się, że w imieniu wszystkich powie'Q.FK<lRP (Rzgowska 2)
go !Przestał pukać.
dzieli •.. "
rlztał to, co potrzebne było w tej chwili.
„TrZP.ci szturm"
- Nie upadaj na duchu, mój drogi, bądź mężny,
N i e słyszę, powtórz ! - krzyknął Aleksy, kiedy
Aleksy. siedział długo obok aparatu. Na linii w obytlla m~odziE>b ~o~z. 15.30
Aleksy - rozległ się nagle głos Beridzego.
Greczkin przerwał, ażeby zaczerpnąć oddechu.
„Tr:::g-iczn~ po!'ctg"
~
Znajdował się wówczas w Konczelanie i zbliżył się
dwóch kierunkach rozlegał się szum. Nad Aleksym stał
gnĄ„ 18, llO
,. d
t
. b
. B t
G
k'
- Pisze: ,,Przybyli stamtąd ludzie, więc opowiedziE- ~arp_ow! który dręczył się straszliwie, pragnąc ulży.ć
film dozwoiony dla młodz. od lat 18 ~lkapł a.rabuł. azed y z!wezw~c a manowa. re~z inł ~li
powtórzył Greczkin. Zinie udało się wykonać c1erp1emom towarzysza.
"l''YJ.0WY (Kilińskiego 123 )
nu · i
Y. za. owo ony, ze w .rozmowę .wnuesza ,&ę
zadanie
bojowe
i
nie
powróciła.
„Samotny żagiel"
Jerzy Daw1dow1cz. Ale Ale~y .me zapomniał o drugnn,
- Trzymaj się, przyjacielu. Nie załamuj się! - szep„Ona i jeszcze czterech. Zrobili wszystko, ale zgi- ttl
dla młodzieży godz. 16
jeszcze nie przeczytanym liście.
nęli. Próbowano ich odszukać i uratować, ale nie udało
„Baryłeczka" godz .18, 20
Czytaj! powiecfaiał ,_ nienaturalnie spokoj- Aleksy wstał i jak pijany włóczył s i ę po ulicy.
film dozwolony dla młodz .od lat 18 nym głosem.
się •.."
Nie chciał nikogo widzieć. Odszedł od Karpowa, TopośWIT (Bałucki Rynek 2)
- Co? - pytał Aleksy, .który nie mógł przepuścić
- Przyślemy ci list. Poczekaj, Alosza - prosił Grelowa i Tani, chcieli biec za nim. Przeciął tereny pod
„Za wami pójdą inni"
na,vet jednego słowa.
czkin .Obawiał się, że list ten przynosił może towab_udowę i znalazł się w tajdze. Karpow dogonił go i po- Nie udało się ich uratować - z.ginęli .
&:odz. 18, 20
rzyszowi jakieś nowe zmartwienie.
ciągnął za rękę.
film doz~olony dla młodz. od lat 12
_ Nie dręcz mnie, czytaj, bądź przyjacielem! Głos Greczkina wyczerpany codziennymi rozmowa- Dokąd idziesz? Nie puszczę clę, idź do domu.
TĘCZA (P1otr~owska 108)
o 'ł K
szow - To J"est list od Ziny matki. Musz<>
mi przez [elektor, brzmiał jak sygnał zwiastujący nie„żelazny dziadek"
P~ Sl • OW
•
•
Nie przeszkadzaj m~ Iwanie Łukiczu! ~~uszę być
szczęście.
godz. 16, 18, 20
wiedzieć.
.
sam, krótkt> i twardo powiedział Aleksy.
- „Jesteśmy osieroceni, najdroższy. Nie masz wi ęcej
film dozwol. dla młodz. od lat '1
Nastała cisza , którą zmacił i.akiś kobiecy -płacz. pożon:v. .:i ia nie mam kochanej córki.
Co teraz ooczne,
TATRY - Dziś kino nieczymie
tern ws~yStko ucichło.
c. n.l.
mt.
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