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li ·wszechzwiązkową
Konf
erencią Pokoju
Wczoraj
Moskwie obrady
rozpoczęły się w

~onkGwie przodującej spółdzielni prO"dukcyjnej województwa gdań•
skiego Gnojewo odebrali ostatnio na podstawie wstępnego oblicze.
nia część zboża. na.leżnego im za prz ep.racowane roboczo - dnliówki. Na zd\ięoiu - Władysław Stachowicz przywt>Zi do domu pszeniCę otrzy
maną zaliczkowo za przepracowanie 386 roboczo • dniówek.
·

Bohaterka pracy socjahstycz.nej,
~cielka z Białorusi - Sza.wko, zna że załoga. walcowni rur im. Liebkomity areh:iJtekt z Whlna - Miku- knechta dała kilka tysięcy ton ponad kołchoźnica - Helena Roota ośw:ad
c;zyła:
czanis, przodownik pracy „Dniepro- planowej produkcji.
„Nie boimy się w0>jny, a;lboBudow.nicrwwie legendarnego Sta·
gesu" - Oewierin, stachanow:iec rza
wiem jesteśmy silnł i pewni invekładów tr.aktorowyoh w Olelabiń~ lingradu w liście opublikowanym na
go zwycięstwa. Niena""-idzimy jełamach dziennika „Prawda" stwiersku - Łobanow i inni.
dnak wojny, gdyż jest ona obca
koju.
Mandat delegata na II W~ech· d!Z.ają:
dla tych. którzy wailca;ą, o polep„Pragniemy przypomnieć TruZe wszystkkh republik Związ 1Z.wią'Zkową Konferencję Obrońców
szenie warunków bytu, o rozwój
manowi, Churchillowi, Acbesono
ku· Radzieckiego przybywali do Pokoju otr.zymał pc&Lydent Akadewi i innym podżega.ozom do nokultury, dla tych, którzy oddają
•
ł 1
stolicy delegaci na konfereneję - m :i Nauk ZSRR - Wa.wilow.
wszystkie sity realizacji giga.utywej wojny, grzeszącym zbyt krót
I
W
W całym kraju odibywają się u;ro
robotnky i kołohoinicy, uczeni i
cznych plllillów ' p:r:zeobrażenia
ki} pam~ęcią, poucza,jącą lekcję hi
pisarze, kobiety i pn:edstawiciele rey.ste wiece, poświęcone waJce o po
storii: StaH.ngrad! Opaprzyrody, którzy walczą, o rozwój
PEKIN _(PAP). - Jak poqaje Viet sób wojska ludowe Vietnamu w:rz.młodzieży, by w imieniu miliono kój. W Centralnym Domu Kompozy
nauki i szczęśliwą przyszłość naroska Agencja Informacyjna, Viet WO'liły w półinocno - wschodniej C'Zfł
miętajcie
się
panowie
wYch rzesz ludności radzieckiej torów w Moskwie odbył się wieJ.ki
p· odżegacze wojenni! Nie
swych !Wiecl. Wojny nie pragną nams'ka Armia Ludowa. w toku osta ści kraju ogółem 4 miasta, okuipowa
oświadczyć z trybuny konferen- koncert, ·n a którym wy.konano utwo
również wszyscy prości lu~ie na tnieh ZWYcięski.ch wailk wyzwoliła ne dotych~s pm.ez Francuzów:
z a p o rn i n a j ci e S t a li n g r aejf, źe NARóD RADZliEOKI ZDE ry poświęcone walce o pokój. Mię
całym świecie".
również miasto Nasam. W ten spo- Dongkhe, Caobang, Tha"bkhe i Nad u!"
I
CD>OWANY JEST BRONIC <:IBy innymi wykonano utwory Now:i
sam.
DZIEŁA POKOJU NA CAŁYM kawa, Tulikowa, iMuradel~ego oraz
il\/Iiasto Nasam, IZ.Ilajdujące się po·
SWIECIE.
Dunajewskiego.
między Thatkhe i Langso:n, było jePo prrz.ybyciu do iMoskwy wysłan
Wysłamricy
nar-0du radzieckiego,
dną [Z ważnych baz woj·skowych konicy narodu radzieckiego otrzymali którzy pmybyli do Moskwy, składa
lon:izaiorów fi:ancuskich.
mandaty delegackie. Pierwszy zai-e- ją meldunki o wspaniałych osiągnię
*
*
jestrował się bohater pcacy socjali- cia.eh produkcyjnych setek tysięcy
wspaniałą manifestacją na cześć Frontu Narodowego Niemiec
PEKIN (PAP). "'Prasa chińska
IJty~ej, pastuoh kołehwu im. Stali- rołfotntków i kołchoźników, pełnią Wybory
komentuje obs.zernie wie1kie zwycię
na ob-mdu astrachańskiego - Szerze cych stacha.no.wską wartę pokoju.
Frekwencja w większości okręgów osiągnęła pełne sto procent
stwo Vietnamskiej Armii W~woleń
pin. Tuż po il'lim mandat delegata o· !Delegaci hutników meldują, iż zaBERLIN {PAP). - W niedzielę o obowiązek obywatelski.
trzymał kołchoźnik obwodu ia.mail- łoga 3 pieca ma.rtenowskiego w mamieszkańcy er.tej.
Wszędzie dnio po nabożeństwie
Dziennik szanghajski „Sinwendżiskiego Ukrruńskiej SRR - Korniej- gniiogorsl..-im kombinacie hutniczym godz. Srano na cełym terenie Niemiec panował nastrój podniosły. U.I.:ce szli zbiorowo do urn.
pao" pisze, że to nowe zwycięstwo
uuk. Kolejne mandaty otmymall wytopiła dla uczczenia II Wszech- kiej Republiki Demokratycznej zo- miast, miasteczek, wsi i osiedli ude
100-letnia
mieszkanka
miasta ludu vietnamskiego w walce zbrojpmodownik pracy stoczni w Tiu- związkowej Konferenc.jj Obrońców sti:ły
otwarte lokale wyborcze, korowane były flagami państwowy
mien::u - Biełoborodow, laureat na PO'ko}u 10 tys. ton stali ponad plan i przed którymi zgromadziły się dłu mi, kwiatami i zielenią. Hasła, wid Schwerin w Meklenburgii - Eliza nej przeciwko imperia.ltzmowi jest
.grody stalinowskiej, makomity pi· zaosziczędziła blisko milion rubli. gie szeregi wyborców, pragnących niejące na transparentach , wzywa Koch - wrzucając kartkę wybor- zar~ zwycięstwem wszystkich lu
&ar~ radrz.ieoki Babadewsk.f, nau- Hutnicy Dniepropietfrowsk.a donoStzą, już w ranny~h godzinach spełnić ły ludność do masowego uczestni- czą do ;irny, P~wiedZ;iała: „Głosu~ę dów A'Ąji i światowego obozu demo·
p0k0Jem, gdyz w . cią~.~wego ZJ łtraio „ 1· ~~- · iD zi nnik podikreśla
czenia w wyborach i głosowania na za
eta zmuszona byłam przeJsc 5 cięz~ . VUAOJU•
e
ń
kandydatów Frontu Narodowego - kich wojen".
da~e.i, ze po wy~u~u wojny. korea
szermierzy walki o demokratyzację
skieJ ~ogla się mterwencJa USA
Lokale wyborcze zamkmęte zosta w Vietnamie, jednakże imperi!tlfam
i pokojowy rozwój Niemiec. Przez
ulice przeciągały pochody młodzie ły o godz. 20, po czym rozpoczęło am€rykański musi się liczyć ze wzra
ży szkolnej z fanfarami.
W wielu się obliczanie głosów.
sta.jącą, siłą ludów azja.tycltfoh. •
miejscowościach przed lokalami ·wy
borczymi młodzież spontanicznie za
ciągała posterunki,
w:itając wybor
ców śpiewem i kwiatami oraz wzno
Hanulakturą••
sząc okrzyki na cześć pokoju- i zjed
~
. Juz ?d ltllkµ_ dni :robotndcy ZPB zować nasze śiniałe plany. Zebrani
wania wspa.nia.łych metod radzie noczenia demokratycznego Niemiec.
powstrzymują
amerykańskich
'~· . Dz1~rżrńsk1ego żywo koment.owa potwi.erdmją to grominmi oklae.kami.
ckich prrodowników pracy.
Frekwencja wyborcza - jak wyh list, Jaki otrzymali od stacha.nowTeraz przedstawiciel załogi odcrzy.
I znów odpowiada jej huragan o- nika. z otrzymanych dotychczas mel
PEKIN (PAP). Naczelne do· wielkie straty. Artyleria pr.zeciwlot
!Ów włókienniczego kombinatu „Trech tuje głośno i dobitnie list stachanow klasków. Przemawia przewodniczący
dunków - jest bardzo duża. W nie wódrzltwo koreański.ej A'l'lmii Ludo- nicza Armii Ludowej ze.strzeliła 5
g-0rnaja Man~faktura" w Moskwie. ców ' „Trechgornoj
Manufaktury". koła ZMP ob. Grzegorek. Oświadcz.a których obwodach już po upływie we; w rannym komurakacie [Z dn:a pościgowców nieprzyja.cieJsk.icb.
l..">t ten za1meszcwny w gazetach List znany już za.łudze lecz mimo to że w Zakładach im. Dzierżyńskiego dwóch godzin
W rejonie · Keson WQjska ludowe
od otwarcia lokalu 15 paźdeiernika donosi, że na wszyp~zeczy~ali uważ.nie i dokładnie, głę- wita.ny z ogr-0mnym' entuz.jeimnem. pracuje już 5 zespołów, stosujących wyborczego stwierdwno
100 proc. stkich. fronta.C'h trwają zaciekłe wal odpowiadają na ataki nieprrz.yjacie·
bok~ b10-rl}c &?b1e do serca cenne U· Cenne uwagi i spostrmżenia stacha- metody Czutkicha.
udział uprawnionych do głosowania. ki. Na północ od Keson i w rejonie la nieustannymi kontratalkami i rzawagi radzieckich towr.rzyszy. Walka nowców spotykają srię z bu:mą okla28 gmin.ach Brandenburgii już o wschoc1n.iego WY'ba:eeźa niepr.zyjacieł dają mu ciężikie straty. W rejon:e
" wysoką ~ulturę v.ytwórcz.ości _ sków.
odpowiedzi na ,„„6~ do
Długo brzmią oln·~Y'ki na cześć W
godz. 11-ej rano złożyło głosy 100 "Wl.Sjpierany pmeiz prrz;ewaciające siły W'Schod:niego wybmeża oddtZ.iały Art~ '':'sz:ik nie~ wo~~a droga do pod-• współzawodnictwa 0 kulturę wytwór- wspaniałych prwdownilków prac:v proc. wyborców.
To samo miało lotnictwa i czołgów kontynuuje nani~s1ema_ wydaJnosc1 pr~cy, do zre· czoŚC'i, na wezwanie w'ZJlloionej wal Zwią7lku Radz.ieckiego.
miejsce w wielu· gminach Sa-0bsen- ·tarcie. Odd7iały Armii Ludowej to- milf. Ltldowej rozwinęły uporc.z:Ywe
ahzowarua Planu 6-letruego.
\ki o pokój - wybucha na sal.i jeden
Gdiy cichrul okrzyki przedstawiciel Anhallt, Turyngii i Meklemburgli.
czą walki obronne i sWYmi :nneciw wailki obro!lllle i powstrzymują na- Trzeba będzie odpisać robotni- potężny o.kreyk:
. ad
ikł d
· d '
· teks 1·
uder:zenia.mi zada.ją n:iep:rzy,ja(iielowi tarcie niepmy~aciela.
kom „Ti·echgornoj Manufaktury" .Niech żyje Stalin! Niech ży~e r ;y. zai. a owe~ 0 czytu,Je .
: !.lW obwodzie Seiselltz (okręg
zwracali sic; tkacze i p-rządki do ra- Wódz postępu i pokoju! Niech ży1e stu, Jaiki robotnicy w ~powied~i sta
Jena) orM Friederlichshoehe (o·
dy zakładowej oraz do selcretal'iatu Zwią.zek Radziecki i jego bohater.ska cha.nowcom „Trechgl>'rlloj Manufakt:J
kręg Hildburghausen) foz w 45
podsta:vo~vej ?rga.niza.~ji. .
klasa robotnic~!
.
.
ry" wspólnie ułożyli.
„
minut po otwarciu lokalu wybor
Wsp?lrue ynęc uradwno, ze ~rzeba
Długo brz~ą okrzyfa.. I Jesiz<l'ZC
W liście tym robotnicy ZPB im.
ezego głosowali WszYsoy wyborzorgamzowac uroczyste zebrame ca.. rM wznoszą mę, wywołu.Jąc ukocha- F lik
D . . , k.
.
cy.
wyższych szkół
łej załogi.
ne 1»:zez wszystkich imię WlELK!E- e sa
zierzyns iego przekaz;u.Ją W wielu wypadkach wyborcy zbie
* • *
GO STALINA.
całe swoje serdoozne, pełne miłości '.i rali się w miejscach pracy, ażeby
WARSZAWA (PAP) - Dnna. · 15: W czasie obr~, poświięconych omó
Było niedzielne przedpołudnie. RoZ kolei zabiera.ją. głos robotnicy. przyjaźni uczucia. Opowied:zjeli re.- następnie grupowo udać się do urn. bm. obradował w gmachu &koły wiani.u problemów zwiąizanych z
botnicy Zakładów im. DzierżyńsQ<iego ·:un~~1:w~~~n::iu~tob~~~~l
dzieckim towuzysrom 0 swojej pr~ Tak głosowali m. in. robotnicy i Głównej Plaoowania i Sta.tystyki w wprowadzeni.em oowych programów
podążali dQ fabryki, tak jak się śpie- J'ętych na cześć WieI!deJ· Rewolucji cy swoich przQdownilmch i racjonah pr_acownicy wielkich zakładów che- .wairszawie :.-;jazd pracowników nauko i orga.ndzacji pracy w wyższ.ych 51Jko
szy na miłą i dawno oczekiwaną uro
'
.
.
.
.
m1cznych Leunawerke (Sachsen-An wych WYższych ~ół ekonomioonych łach ekom>micznych, wygłosili ref~
czystość. Powoli wypełnia się obszar Październikowej i Il światowego Z..'-l~h. Dzięk~a.h . z~ zyczh~e. ~- halt)~. fabry~ m~szyn H:igena V.:. Tu z udz.iałem rekt.orów, proirekixYrów, raty.: wicemilni.ster Szikół Wyż.sz;ych
na sala teatralna. Przybyli tłum.nie K~~wi°Ąb~'t:N1'1 ~:~lroNYWA- wagi. Przyrzekli podJąc cenną m1cJa ryngu . i ;vielu mnych . m.stytuc31 i dziekanów i prodzie"kiainów, kierowndi- 1 Nauk Inż. B. Golański, wd.ceprzeci z tkalni, z przędz.alni i ci z. wy- ·NE SĄ Z NADWYŻKĄ. Oto prząd· tvwę stachanowców i dzięki niej pod przedsti.ęb1o~s~. Wypadki grupowe ków katedr otra-z inlnych pl'OOowni- wod!niczac" PKPG minister dr St Je
kończalni. Przybyli, żeby dać wyraz
YK • „
. kw lifik j
\go udawarua się do lokali wybor- \ ków naukowych i uczelnianego akty
.
„ ·~
•
awej wielkiej przyjaźni i miłości dla ka ld~w.. LEObK~DIA. KLIMkCZ
~t:Sc s~oJek a . acl e oraz przy- czy~h :miały milejsoe również
w wu PZPR ze wszystkich wyższych drychowski oraz prof. Władysław
Związku Rad.2Jieckiego, żeby zamani- me UJe, ze zo owiąza'l.le prze roczy. spieszyc wy ona.me P anu.
gminach rolniczych, gdzie bezpośre szk6ł ekonomicmi,ych !kraju.
Brus.
fest.ować swą solidarność z radziecką ła o 7 proc., wykonując bazę w 138 I taik OOTaQ: mocniej zaooierzga się
klasą :tobotniczą, z której d.oświad· proc. Tkac2lka na 6 krosnach tow. r:ić przyjaźni ponriędzy ZPB im.
czeń pełną garścią czerpią polskie LUDWIKA WOJTASIK wykonuje
zw.ycięs łw
bazę w 114 proc. Składa meldunek Dzierżyńskiego w Łodzi. a załogą ramasy pracujące.
członkini młodzieżowego zespołu pra dzieckiej fahryki.
Niedawno w tej samej sali załoga cującego metodą Alek.;;-andra Czutiki-'
ZPB im. Dzierżyńskiego podejmowa- cha ob. LEOKADIA ~;'!EF ANI AK.
'UroczystOść wczorajsza była jeszła Czyn Październikowy. Mówią o z dumą oświadcza zebranym:
cze jednym wyrazem jednoścd i so;i.
tym zdobiące salę transparenty,
.
' •
Iski kl
bo •
których widnieją cyfry mówiącena0
Pierwsza 'lmiana naszego cl arnosc1
po
ej asy ro tmczej z
ilości kilogramów przędzy i metrów
zespołu realizuje pl~n w 127 pro przodującą i bohaterską ' klasą robottkanin, jakie robotnicy wyprodukują
centach, <J:uga .imiana w 128 niczą Związku Radzieckiego. Była je
.lproc., trzecia w 121 proc. Wzy· 1
.
. ,.
WARSZAWA (PAP). - W niedzieI:.ublin - 7.602
Woj. ka.tfYW!i.ckie - 150 tys.
ponad plan na dzień 7 listopaua.
wam wszystkich ZMP-owców do szcze Jednym wyrazem fednosc1 w lę, 15 paź~iernika rÓl.Zlpoozęły
się w
Caęstoohowa. i powiat częstochow·
Kielce - 50 t.ys.
Czyn Październikowy - to jeszcze
pójścia w nasze ślady, do stoso· walce o pokój i soeja.lfam.
całym kra.ju „~ jesienne szlaka
ski - 5 iys.
Olsztyu - ponad 30 tys.
jeden dowód serdecznych i szczerych
Białystok i
mi zwycięstw Armii Ra&ieokdej i
w()j, białostookie
Woj, kraikowskie - 90 tys . .
uczuć, jakie załoga :iJywi dl~ k~aju
Wojska Polskiego" dla uczczenia pa>
W()j, szczeciliŚki.e i koszalińslde - 43.359.
'
zwycięskiej Rewolucji Październiko
J
miętnej bitw;v pod Lenino.
Woj. r:rie.szowskie . ':'"" 61.23'1,
60 tys.
wej, d.<>wód niezłomnej woli obrony
Woj. bydg,osikiie - 78:323.
Dolny Sląsk - 105 tys.
W miastach, miasteczkach i wsiach
światowego pokoju pod przewodem
młod'.ltleż i dorośli masżerowa.li, doku
Chorążego Obozu Pokoju Generaudziału w
mentując nierozerwalną łączność z
lissimusa JóZEFA STALINA.
Z
przemówienia
ministra
Oświaty - W. Jarosińskiego Odrodzonym Wojskiem Polskim, kt6
P.rzewodniczący rady za.kładmvej
re u boku potężnej Armii Radziectow'. Kowalskii zagaja obrady i w kil
wygłoszonego na inauguracji wykładów
kiej wyzwoliło kraj z hitlerowskiej
ku slowaC'h wyjaśnia eel dzisiejszego
Deputowany KPD-Oskar Mueller piętnuje
niewoli, manifestuJąc równocześ.
Wszechnicy ~adiowej
zebrania. Krótko nakreśla obecną . sy
nie przyjaźń i współpracę z bratni·
zb~odniczą politykę Adenauera
tuację międzynarod-0wą. Mówi o bez
WARSZAWA (P.A:P). W dniu szenia świadomości politycznej mas1
cennych doświadcżenia\!~, j~kie zaJ?-0 15 bm. na inauguracji wykładów: uzbraja je do walki klaspwej, przy- mi nał"odami ra.dzieokimi w walce o
BERLIN
(PAP) - W wyniku po- ty okupacyjne przelcroozą
bi,eł. r0
źyczamy od narodu radziec}n-:go, ~~ę Wszecbnicy Radiowej, w 3 roku jeji gotowuje do udziału w budownict- pok6j. ,
lityki wojennej ,,rzą.du" z Bon.n, zmile ku 8 miliardów maa:ek. 3 millardy
ki ldiórym możemy oom:vslme reah- działaln.ości, wygł:(iSil P;Jilemówie- twie socjalizmu. Jest ona jedyną w
Marsze jesienne były również spra n;&.jącej do remilita:ryz.acji Niemiec, ma.rek . pirzeznacwne zostaną ~za
nie radiowe minister "Oświaty W. swoim rodzaju uczelnią ~masową, któ wdzia.nem roa;woju i upowszechnie- warunki bytu ludności Triwnii po- tym na utworzenie trL.w. ainnii poli.Jarosiński.
ra daje obywatelom Polski Ludowej nia kultury flzycznej · objętej wielkim garszają sic;i z każdym dniem - cyjnej.
· Minister zaznaczył, . źe Wszechni- wiadomości konieczne zarówno w Planem 6-lebnim oraz dowodem spra oświadczył na ostatnim posiedzeniu
w Trizonii _ oświ:uk.zył Oska.i·
.,rz~dzie" ·Adenauera ca Radiowa pomyślana początkowo wykonywaniu ich zawodu, jak i w wności fbycrmej, wytrwałości na tru „par1amentu" bonnskiego ~~putowa.ny Mueller - ~noszy siię plaga .bezro·
•
..,
jako uczelnia wyłącznie dla nauczy życiu społecznym i osobistym - w dy i zarazem próbą na Odznlłlkę KPD, Oskar Mueller. M.ihairdy ma· bOOi.a a w Niemieckiej Republice De
BERiLllN (PAP). - Nowy ~ster cieli, pragnących pogłębić swój my.śl wytycrmej Sblina, która gło „Sprawny do Pracy i ' Obrony". .
rek wypo~p~wułe ,~ząd" .Adenaue- mokr~tycznej stale odczuwa sie brak
Sp['aw · wewnętmnych w „11\Ząd!Z.·:e" światopogląd w oparciu o .naukowe si. że istnirje jedna gałąź wiedzy,
Według
niepełnych
jeSllcze da- r~ z lud~osc1. Trizol?-u ~ f~s.owa- rąk do pracy.
Atlenauera, dr. Lehr, jest - jak to podstawy, szybko prZekroczyła swo konieczna. dla WSTYstkkh specjalis nych frekwencja w teg ·ocrmych me noweJ WOJDY· Nic więc dziwnego,
.
Dep:iito:van~ M~eller .wyi·az.ił prze
się okazało - starym hitlerowcem. je pierwotne ramy i Óbjęła ponad tów z każdej dziedziny - „a jest marsza.dh jesiennych przedstawiała że ludność ta cierpi nędzę.
konanie,
ze
Jedyme
sohdaa-na
walka
Szereg duenników niemieckich 120-tysięczną rzeszę słuchaczy, któ- nią
m&Tksistowsko - lemn.owska się następująco:
Deputowany doniósł, że w wyniku przeciwko „rządo·.vi." Adenauera poprzypomina, że dr. Lehr, mąż zaufa rej trzon stanowią robotnicy i mlo- nauka 0 społeczeństwie, 0 prawach
Warsmwa l woj. warszawskie - decyzji Anglor..-isów zwiększenia od- trafi zapewnić ludno ści Niemiec Z.
nia cięiildego pmemysłu, już w roku j dzież rotiotni~.
j działów interwencyjnych w Niem- chodnich pokój i odpowiednie wal9D
1932 na.wiązał bliż.sZY osobisty konWszechnica Radiowa przyczyniła rCYZWoj!l budownictwa socja.listycz· 87.128;
ta.kt z Hitlerem.
sie w osromnym stopni•t do podno· nego i o zwYclęstwie komunizmu". Poznań i woj. po.znańsk.ie - 15.165 czech Zachodnich do 14 dywizji, kosz ki bytu.
MOSKWA (PAP). W Sali
Kolumnowej Domu Zwią,zków Za
wodowYch w Moskwie rozPoCzę
ły się w 'poniedziałek, 16 paidziernłika, obrady II Wszeohzwiąz
kowej Konfe.renoji Obrońców Po·
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manifestacj-ą przyjaźni

i solidarności z bratnimi narodami ZSRR

Wszechnica Radiowa
przygotowuje do

budownictwie socjalizmu

Klęska

bezrobocia W·Trizonii
w

Hitrerowieć - „ministrem„
w

•
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A. Duąlnodl

do walk•i 111a Kocei -'
egłosili się pl'!Zeważni• sami generałowie hit-

:Podca..u we:ribunlru och<Yt:ników

w i.aoon -

Gosp o darka radzie·c ka

po 33 latach istnienia socjalistycznego
W lelka

oda lię, kapdtaliśei troszczą się rao rw.yna1a.ziki technicrine, służące
do nisze2en:La łudZ:, ~omby atomowe itp.).
W ZwłąaJkiu Ra·dzlec1Wtl p011tę.p
l"
...a . - n. celu uł-„wlenle
teclmlczny ..._
"'~
d1Jimn .P'Eacy, zwiększenie jaj wydaj
noścl. l'O'JaZerze.nle produkcJi w celu
całkowitego zaspokojenia potrzeb
narodu. Dlatego też pos.tęp tecbniczny w ZSRR nie .1est sprawą jednostek - wynala'.l:ców, lecz żywotną
sprawą wiszysiiklch ludzi pracy,
W c!ągu jednego tylko 1949 r. wykorzystano w pnzemyśle radrdeckim
ponad 450 tys, WYJJ3.}iwków l udoskona.leń technlcruiych, !Zaproponowanych przee robotników, in~ynierów i techników. W tymże roku
pmemysł rozpoCJZął produlkoję ponad 300 nowych typów ma.szyn, opracowanych pm~ ·radzieckich kon
struktorów.
Przemysł radz::ecki produkuje nie
naraędzia śmierci i ooiszczerria lecz
środki wiodące do polepszenii.. tycia ludzkiego, Nowym wymownym
świadectwem pokojowego charakteru ekonomik: radtzieckiej są uchwaly mąitu radzieckiego o budowie na.j
większych na świecie nowych elektrownl na Wołdtze1 oiłmiymiego kanału w Turkmendi, urządzeń hydrotechnicznych na południu Ukrainy i
na Krymie.
Miniony rok był ok.Tasem nowycb wielkich sukcesów rolnfotwa ZSRR. Szereg republik i
obwodów rzameldował już Wodzowi
narodu, Jórzefowl Stalinow!, o przed
teND'inowej realdzacji pia.nu d-ostaw
zboża dla państwa,
Wzrosły rznacznie dochody chłop•
stwa lk:ołoho1.Z·owego, ponieważ wzrosły obszary ~siewów, zwiększyła
się wyda.jność hodowli bydła. i innych gałęzi rolnictwa., Znaczy to; że
kra•j ra®:iecki będzie jesrz.cze lepiej,
niż w roku ubiegłym, rzaopatnzony

Październikowa Rewoluo.fa Soojallstyczna wyzw:olila
narody Rosji spod ikap1ta1łstyomego
i reuda.lnego uclslw, utorowała im
drogę do nlebY'W3łtlłl'I> rozkwitu.
P.
l
klll'llnęły wszelkló d ciosamik l'ewolucji
. e przesz ody, ja e kaipital zm
stawia na drodze do :rozwoju sił wy•
twórczych: .prywa:t«ia własność śr-Od
ik6w produkejl, wyzysk mas p,racujących, anarchia produkcdl. kryzysy,
bezrobocie, Robotnicy, chłopi i inte·
llgenoJa p1·zeistoczyll się w fOli,poda
rzy całego m.tlmia społCC2lll~ t.f, za
częli pracować dla siebie, dla calego nairodu. W kraju radzieckim zro-

Cllej

"

„...

dzlło się wsp6łzwwodnlctwo sooja~l- ,

styc.zne na ~lu pracy, cały narod
za<YZą.ł toczyc walkę o coraz to nowe
.
sukcesy J!rodukcyjn~.
Anarchię produkc1i riastąp;.fa gospodarka planowa. Wszystk1e dziiedziny ekonomiki rzace;ęły się rozwijać ~o~e rz ~ozywlstymi J?Otrrzebanu społecrzenstwa. Do udrLiQ!u w
produkcji wciągnięto wszystkie wold'Zięki Cllemu
Ile _ręce robocze,
wzrosł stan zatrudnienia, a tym samym za.cz~a wzrasta~ ?rodukcja.
W~ystik1e te ~y;nniik1 iza~ły
szybkde polepszenie slę sytuao.11 ma.·
~erialnej mas ludowych oraz rimwóJ
1ch kultury,
ała historia Zwiąalku Radzieokiego to historia. ciągłego szyb
kiego postęp.u. _w · w~u ogólnoi;ia-;
rodowego wspołzawodructwa SOCJal:ii
sty_oznego realizuje się !Z nadwyżką
gospodarcze.
plany
panstwowe
P ier:vszy plan ?ięcioletni w~konano
w caągu 4 lat 1 U:ze~ mies;ęcy. W
taiklJltl l!lamym terrrume wykonano
r?wni~ i drugą pięc~olatkę. Gdyb'y
me >yo1na, :i;>Til'.edtermmowo .rzostał~b;y i:-iewątp;hwne wyk-0nana i trrzec:a
.
.
p1ęc10la~ka.
Poi:iysln:y prz~b~eg m:a real:lz~cJa
p1ęc10Iatik1: _ t~s~ące
POWl>J~~
przeds1ęb10.rsiw wykonały Ją JUZ w
roku ubiegłyni. W końcu 1949 roku
miesięcflila
produkcja
prrzeciętna
o 53 proc. poziom
pmekroc.zyła
p.rrzedwojenny, podczas gdy plan
5-letni prrzewidywał, że w iroku 1950
rozmiarów
nastąpi ~ekroczenie
produkcji przemysłowej o 48 pcoc.
w porównaniu z rOIC.em 1940.
Najwa:im.iejszym C'l.ynn:ikiem i1tałego wrzro.s tu produkcji w ZSRR jest
ol~ r00J1Dach budownictwa inwestyeyliltego. Romniary i tempo robót inwestycyjnych w ZSRR pnzek·raczają wszystkie os:ągnięcia krajów kapita11styoonych w najpomyśl·
niejstzych okresach ich .roZ\vojtI.
w latach 1928-1940 rz.budowano w
ZSRR około 9 tys. wielkich pl'l'ledsiębiorstw praemysłowych, wyekwipowanych w nowoc1.Zesny spnzęt
techniczny.

C

w tywno.tii i surowce rolnicze,
SUkcesy pr.tetnyslu i rolnfotwa
przyczYilliłY się d·o da.lSzego wzrostu
dObrobytłiu ludnośel ZS'Rll.
Wzrost dobrobytu rzmajdufe \vyTaz
'
" ib y zakupow
· ..,cq,
:iJ syste
we W!l:roś c;.e
rnatycznej rzmiżce cen towarów. Po
wojnie 1mzykrotnie llliliżano w ZSRR
ceny wszystkich towarów konsum·
cyjnych. W wyniku pr:z.eprowadrzon.ej rL dniem 1 marca Db. !Zniiki cen
.towary potaniały pu,eciętnie 0 21
proc,, wskutek ~o w:irosła znacznie siła na.b~ ludności, co z koIe! wpłynęło na zwiększenie zbytu
towa.rów. Talk np. zbyt towarów
korulumcyjnych w pierwszym kW1lrta.le roku bieżącego, w pwównaniu
z ana.logiC7lllym okresem roku ubiegłego, muósł przedętmle o 1J3.
Już w iroku 1935, omawiając rznaczenie Rewolucji Paździiernikowej,
.
'11owarzysz Stalin m6wił:
„Nasza rewoluoja. jest jedyną,
która. nie tylko rozbiła ka.jdany
kapUallzmu 1 dała ludowi wolnoeć, al" zdołała prócz tego dać
ludoWV. waJrunkl materialne do
dostartniego życia." *).
Każdy c1.dowlek radzieekl odczuwa w swym osobistym życiu dobro1lz1ejstwa Wielkiej RewoJuc.tl SocJal:isty~etJ. W m1arę rozwoju pafistwa ra.dzie.ckiego cora.z
wyraźniej dają się orlcmć il.bawienne re:z.u1taty tej rewolucji, która rzapocriątkowała nową erę w hi.stor:-:.
ludzkości.

33 roczntcn. Rewulucjl zbiega slę
z zakończeniem ostatniego roiku puwojennej pięclola;tkl. Naród radziecki. z uzasadnioną dumą spogląda na
drogę przebytą pod kierownictwem
Pa.rlii Bolszewickiej i Wielkdego Wo
dza, J6z:efa Stalina. w ubiegłym ruku odniesiono wliele wspaniałych

c e ,.

okresie powojennym irozm:ary i tempo budownictwa inwestycyjnego .Jesricze bardziej wruosły. w cią.gu 4 pow1J1jennych lat w

, __ bieŻ"C"ffi no'bUJ"em•• dalW roWLl
J
„ J'
&y wzrost rozm:!arów robót inwe•
kwartale
II
w
np.
Tak
·nych.
cy
Sty 1

J~e wdększą

energią będą wal-

c.11y6 o nowe sukcesy PNXtukcyjne, o
całkowite zwycięstwo

komunimiu.
Wielkie zadania. ja:k le stawiają so
bie masy pra.cuJące ZSRR, to uda·
polwjowego,
budownictwa
nia.
W twórczej pok1>jowej pracy, w
trwałym p11koju na świeC'le ~intere
sowa.ile są też fywo masy pracujące
wszystkich kradów. Jedynie reakcyj
ne kliki 1państw iDQ>eria.Iistycznych
dążą do \WJbudzenia nlenawiśtl- mię
dzy narodami, do zab0<rezych wojen,
które 01JDaczaiją dla ka.pl.talistów nowe zyski, nowe kolonie i rynki zbytu. Wraz z innym.i narodami, naród
radziecki toczy i będ!lie toczył zden1ep:r:zejedinaną,

cydowaną,

przeciwko fmperialistom cwm wojennym,

walkę

Werbunek SSpecjalistów

podźega

Pokói - najwyższym celem ONZ

Przemówienie min. Wy sayńskieg·o
NOWY JORK (PAP). - Komisja
PoJi.tyczna Ogólnego Zgromadzenia
ONZ zakońcrz:yła dyskusję generalną
nad sprawą t. rz.w. „wspólnej akcji
na rzecz pok(}ju". W toku dalsriych
obrad Komisj: pr~emawiali przedstawiciele Ieraeła, USA i Związku
Radzieckiego.
Przedstawiciel Izraela - Eban podkreślił konieczność porozumienia
5 stałych członków Ra.dy Bezpieczeństwa. dla 11trzymanla miętlzyna
rodo--vego pokoju t b~ieczeństwa.
W związku z tym mówca poparł. pro
jekty rei'iolucji, wniesione przer. delegację ZSRR, a wzywające wielkie
mooarstwa do wzajemnej konsultaej!, zgodnie z art. 106 Karty ONZ,

w celu podjęcia akcji koniecmej ftla
utrzyftlanla pok1>ju i bezpłeczeń•
stwa, jak również do poczynienia
kroków, które by umoż1iwilY jak
najrychlejsze wprowadzenie w ży•
cie artykułów Karty, prnewidują
cych oddanie prnez członków ONZ
swych sił zbrojnych do dyspozycji
Rady Bezpieczeństwa.
Nawiązując do projektu rezolucji
7 państw, prrzedstawiciel Izraela
oświadczył, że jego delegacja popiera w zasadzie ten projekt, lecz proponuje szereg poprawek.

oddziałów,

us

.&

.i.

•
w i rn ea•o

ZAKŁ~r;,~ i~~~

ubiegłego.

•

~I~

Komisji Politycznej

dyskusji - stwierdiził min. Wys2yń
ski - udzielono niemało uwagi argumentom delegacji ZSRR i propozycjom, wniesionym przez tę delegację, jak równieź innym propooycjom, krorym delegacja radziecka
swój
wnosząc
udzieliła POllarcia,
wkład w wielką, sprawę utrwalenia
pokoju i bezpieczeństwa.
&zef delegacji radzieckiej rzatrrzymał si.ę nad wystąpieniem przedstawic:e1a Boliwii, piętnując jego wysoce niewłaściwą formę i stwlerdza;ąc, że pod względem merytorycrznym stanowi o.no naigrywanie sill
nad faktami i fałszowanie histor:i.
Mówca analie:owal również szczegółowo przemówienia autorów projektu rewlUcji siedmiu państw i je] obrońców, poddając krytyce oświad·
cizen.:a przedstaVvicieli USA, Wlelkiej Bry.tanii, Francji, Kanady itd.
oraz prriedstawil stanowisko delegacji radzieckiej wobec wszystkich 11:asadniCfl.ych kwestii, wysuniętych pod
czas dyskus1i. ogólnej. Znaczna część
mowy tnin. Wys'Z.yńskiego poś wi~co
na była prawniczemu \.\7.asadmeniu
uprawnień Rady Bezpiecrzeństwa, określ<mych prrze'L Kartę ONZ orat1:
s:ozgr'aniczeniu kon'lpetenoj!. Rady
Bee.piecrieństwa i Ogólnego Zgroma
ckenia.
Na zakończenie szef d!lfegacijl
ZSRR wezwał Komisję J>plity,cmą,
by rozstrzygnęła omawla.ne zagadnie
nie ziodnie z podstawowymi zasada
mi ONZ i w duchu jej Karty, aby za
pewnie w ten sposób slrnłeczne popar
cle sprawy pokoju i bezpieczeństwa
narMJ6w.
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Q
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w czasie obrad

nowe zobowiqzonia październikowe

Tyisiącaml

!!1:-si:~!::~~:m!:!°ytelkich

~lęmv na polu pracy. Sltladoml
łych mvycif!lłtw, lucbłe rad~leoo)' 2

lepiej - taniej

Bez przerwy

Nota protestacyjno rzqdu rumuńskiego do przewodniczqcego

gó\nego

która ·~akazu_je ~arodom Zjednoc~nym mieszania .się w spra"".ł', nalezą
ce do wyłączneJ kompetenCJ~ poszcze
gólnych państw.
Dobrze wiadomo _głosi dalej 110ta _ że właśruie rzad USA i inne
państwa które wniOsły na sesję
ONZ tz~v. spi".!Lwę -praw czrowi'.eka,
depcą w swoich własnych krajach i
w krajach przez silebie uciskanych
najbardziej elementarne prawa. l
wolność narodów, osadzając w więzieniu bojowników o pokój i demokrację, stosując dyskryminację ras&wą, pozbawiając organizacje robotni
cze i zawodowe pri.ysługujących itn
praw. Próbv rzadu amei""kańskiego
.„
' w - roli obrońcy
praw
występowania
człowieka S" sz<::zególnie oburJJające
"
ze względu na
w swoim cyniźmie
wta'rgnęly do
USA
wojska
że
fakt,
Korei· 1· że rz"d amerykański, lekce"
ważąc najbardziej elementarne zasady ludzkości, rozkazał swym s~łom
zbr'O}nym masowe mordowanie spookojnej ludności koreańskiej.
·'
.
.
N ota przypomma
t.e
nas tępme,
rząd rumuński, wykonując po~ta<noczynił
wienia traktatu pokojowego,
1
· r esztek
~· ·dowanm
·
wszystk·o dl a z1·J.,.,.,vi
· iz'-~d
·· 1· dla umes
f aszyzmu w R umunn
11<v
h kto'
ty
t
l' · ·
1W1em~d grułyp ~rrorysłus .cbi:ny.c • .; z ie impei,a..
re znaJ owa się w
i·istóW ame:ryk·a ński.ch 1· angt·e1sk1·ch·
·ł0 · "'- d0 wzmoen1·enJila.
p
rzyc.z.ym saę ""
sił pokoju, krzyżując plamy prze.
k:s,z.tałceni.a Rumunii w bazę agi·esji
'-'· 0 d
Rząd· trumun""'i
impe.rialistycz.nej.
·
·
· · · · k
mgeren~Ję
ą
rzucił JUZ, J8· ·o oczyw1s
ń 1 -I ·
R
t
um11 S.l\. eJ
v: sprawy wewnę rzne
Republiki LudoweJ· pretensJ·ę rządów
'ł
USA w· lk. . B _.;.n . • k..... ,
ie ·ieJ Iy'....·nn,
i
te o
k .core us.1
ły -'-· l.f.1
z...,. wa i l rowkac Jla o lpo~adk~
wa
r.~e pI'aW człowie a eadga ile is1-u :1,
podejmowane przez wł ze rumun· te
· l
· '·
k.
s ie przeo1w"-<> spis cowcom 1 rrory
sbom oraz próbował wykorzysta6 tę
sprawę do wszczęcia spoo:u na temat
interpretacji i stos.<>walllia t1"1akbatu
pokO'jowego.
. ł
·
,
R d
zą rumunski domaga się zdjęc a
z porz1!dku dziennego sesji ONZ tzw.
sprawy „przestrzegania praw człowicka i podstawowych swobód w Buł
garii, na Węgrzech i Rumunii" i
oświadcza, że nie uzna żadr.ej lichwa
ły Og_ólnego Ziromadzenia vr tej

Olbrzyim:i rozmach budown!l.ctwa
inwestycyjnego jest w warunkaoh
socjaliZJlllU rijawiskiem rz.upehrle naturalnym ~ uzasadnionym. Tłu.ma·
CflY się on faktem. że dochód narodowy ZSRR iiltZie nie na bogacenie
się !ka.pita.listów, lecz na rozszeiw.e•
nie produkc~l i ?Jwiększenie osobiMIĘ
stych dochodów mas pra.oojącyoh.
Olbr.zymie, stale
·
•
·
·
rozmiary robót inwestycyjnych rzaprod.ukeji we
wzrost
pewniają
wszystiki~h gaJęziach gospodarki narod«YWej. Już w okresie pl'l'ledwojen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Jskł i ml
nych pięciolatek ZWtiązek Radciecki
I tak jak kiedyś walld atra.fko
gularną walkę z rewolucyjnymi
Czerwone plakaty i szubieni~ po e ze e na wscho.
stwo~ył potężny pmemysł i flJlloder
w lasach lipskich we i demonstracje, Bereza I wlę
oddziałami.
ce miały wzbudzić lęk wśród polć
"ar· go s pou
· "kie gałEJ21e
ł ws.zys.
·
tr front szły jeden za dru. dni
ruzowa
czy parczewskich, w miet:how- Aenia 11&nacyjne były twardą
&kiego społeczeństwa, miały by
gim ansp0rty broni. Pod Sta.... • "e·k
kd narod owej . ·w rokru 1947 LrW.ą...
szkol•
walczących o
ski·m na ż~'Mierzy
groźnym przypomnieniem, że fa
ludzie radzieccy toczy
lingradem
· -·"""e
. na pie~
. __,_, wysunął Silę
„ hartuj„,..... niezłomnych bo
U1il
„~
IZ1t:V<Uo
a
d
R
jownłków KPP, tak w latach woj
wolność i społeczne W)'zwolenie
szyun wszelkie próby oporu
li historyczny bój o wyzwolenie
ględem
d
·
ny z niemieckimi faszystami, w
zbroJ·nego utopi w krwi, miały
I wolność narodów, udręczonych
W1J
miej sce w Eucop1e po
0 braterski sojus:ii ze Związkiem
.
,
f
j
rorzmlarrów produkcji pl'!Zemysłowej,
zmaganiach klasowych rosła. świa
czyhał p0dwójny
Radzieckim
odizolować Polską Partię Raboarzmem aszy2mu. Pod Warszakrótki
.
wą najlepsi synowie ludu, żołnie tniczą od mas, które mobilizowa wróg - faszyzm obcy i rodzi my. domość i hartowały si"'"' szere'"
ego
wyprzecirzi,wsrzy w ciągu
a•
czasu Ang\lię, Niemcy ii Francję,
Polskiej Partii Robotniczej l jej
Zdrajca narodu polskiego, Bór ła do walki. Ale potworne mor
rze Gwardii Ludowej, zbrojnego
·
t
d
oddziałów.
zbrojnych
niszrozkaz
wydał
Komorowski,
polskich
na
dokonane
derstwo
RobotniPartu
Polskiej
oddziału
roJU
us
·ar.cz.a
gospo
Ale potęga
bojownikach, na rewolu~jonis- czenia „wywrotowych" ugrupocze.f, uderzali wroga na zapleczu,
s;połe~nego wyraźa się nie tylko w
tych, zasłużonych
oddziałów
. p o d B orowem Wymord owa w Zwa.lee
nie załamało wan.
tach - patn·otach
bu·
tory,
powietrze
w
wysadzali
lecrz;
produkcji,
poziomie
osiągniętym
rodzimym
z faszyzmem
.
i w tempie jej l"O'ZWOju. w ciągu 0 •
którzy u
żołnierzy,
z
obcym,
i
im.
GL
oddział
cały
bestialsko
no
Gwar
Robotniczej.
Partii
Polskiej
żołniepomagając
rzyli mosty,
_ 1949) produklat (
statnich
1929
20
dia Ludowa. odpowiedziała na. Kilińskiego, NSZ _ współdziała boku Armii' u-dzieckt"eJ· szli do
rzom Armii Oswobodzicielki w
ZSRR ""'""Sła 8 ~
ia· p-""""ysłowa
•'4 słuszn"· n~jkrót•
W
terror zaostrzeniem walki.
walce z faszystowskim najeźdźcą.
c • 'ł '·-otnie
uc•u
oJ"czyzny jedynie
J·ąc śc1·~1e z okupantem - un: daW Stanach(862 proc.). """'v
„
„„
Warszawłe, Krakowie, Kfolcach i
12 pa~dziernika 194Z roku na
Po.ed·=·"ocrzonyclt
sz~ drog<> przez Lenm·o""' wyrosło
wał w" ręce hitlerowców działa„~~ost produkcJ·' wy
'
""
ą,
Radomin padły na hitlerowców
murach stolicy ukazały się po raz
~
„~
ZJ "'
granaty, oddziały Gwardii Ludo- czy lewicow.vch, napadał znienac silne ramię orężne Polski Ludopierwszy _ tak często wiclzłane
niós~ w tymże okresie 59 proc., w
ka n a oddziały Armil Ludowej, wej, Polski sprawiedliwej, budu.. - 42 proc. Tak więc pro·
które juź od wiosny 1942 ro
wej,
Oku
plakaty.
czerwone
potem
Anglii
wyrosło Woj
J "CeJ· socJ"a.Iizm dopuszczał s1·ę na wz1"ętych do
•owa zeo:oo ""'r~""
dukcja Prrzemys"
pant, nie mogąc dłużej ukrywac, ku działały w terenie, .,,rzechodzl
""-'"'-~ „~
n iewoli żołnierzach okrucieństw sko Polskie.
"
o 20 proc. roczme,
stała ,pl'IZeciętnie
co•
skuteczniejszych,
coraz
do
ł~
mu
zada.je
Ludowa
Gwardia
że
nym·
SA
1
Zwyciężyła idea reprezentowanie gorszych od tych, jakie storaz śmielszych akcji.
coraz doikliwsze straty, widząc,
- o 2 proc. 1n
pro dukc j a U
Na na w czasie okupacji przez PPR,
sowano w lochach gestapo.
ze idee głoszone przez PPR ogar
słowy Plf'Zemysł radziecki rozwijał
Opór r;brojny kierowany przez wracaJ·a_cyeh z akcji przeciwko zwyciężyła idea jej rewolucyjnej
amerykańnliŻ
-e•
nla.ją coraz szersze masy, postarazy SzybCl "
PPR, coraz większym płomieniem hitlerowcom boJ·owników zaeza
wy.mowny doOto naJ·bard"~ej
-. 10
KPP, które
poprzedniczki nowił otwarcie uderzyć w na.j""
Ski
obejmował kra.,f. Gwaraia kLudo-i jały się zbrojne oddziały reakcji, swój program oparły na nauce
•
wód przewa.,,.; socJ·alirzimu nad kapigrozniejszego dlań wroga - w
~"mem. „.
Lenina i Stalina, które Wi"-zały
strzelano do rannych„.
wa wa1czy1a w Warszaws im
Polską Partię Robotniczą.
.,...„
„
c2erwone plakaty obwies2cza. Lubelskim
""ągni<>to
W ogniu walk wyzwolei1czych, wall<ę narodową. z walką o socja
S i Klelec
• Krakowskim
„.., da1'sriy ""'W roku 1950 „,
tężny wrz:rost pmemysłu, Wykonano ły, źe komuniści wysadzili w po- kim, w Łódzkim, na. ląsku. Jej . kierowanych przez Polsk.:. Partię llzm.
żołnierze brali w obronę chło- Robotniczą, w ogniu walk o nie
wietrze Unię kolejową koło War·
I l!ladiwy:żką ·p!Ian piec\Wl'lego półroZ tradycji rewolucyjnego rupów wysiedlanych z Za.mojszczyz
- ć ł
t
„
""a, IPrrLY czym w d.,..,.,.,_ •-„a""'nJe
b t ·
h
p0dteglość i sprawiedliwość sp0S7.&Wy, „e za o p1ę dz esięclu z
• ..,,,J!lu "'w „ va
' "''
nich zostanie publicznie powieszo ny, odbijali więźniów, zabierali łecmą coraz jaśniejszą, coraz peł c u ro o niczego w Polsce, z tra
produlkoja wzrosła 0 21 ·;proc., w pobwność okupantowi i rozdziela niejszą stawała się wśród p0l- dycji, które stworzyły trwale pod
nych„.
równaniu a. anaiogicrznym okresem
skich mas ludowych świadomość stawy naszej nlep0dlegloścl, czer
li Ją biedocie, rozbraja.li faszysNa warszawskich szubienica.eh
b
k
plemy dziś siły do walki o pol
.
d dzi ki
oddalł swe życie za wolnośc' i lud tów, paraliżowali transp0rt. Do
·
h
rowu u .
kój I socjalizm. W walce tej pa
koi1ca 1943 roku wysadzono w z ra ee ej ro11 po !tycznych uażną specyf!crzną cec ą socJa·
powietrze około 200 pociągów grupowań burżuazji polskiej. Je' mlętamy 0 tych, którzy Zycie odzahahrtotwanł w walkach klaso·
listyC2nego sposobu produknaprawd„" da' li :r..a p o 1s k ę Ludową, Polskę
zeli Polska ma bvć
owwrzysze z K:PP. Na. war
wyc
n-n~.,,n techniczny.
·est stały """''._
••
"
wojskowych
CJ1 3
niepodległa t sprawiccUiwa, to socjalistyczni',, 0 towarzyszach,
···
szawskich szubienicach zawiśli
w warunkach kapitalWffiu jedynym
W miarę wzrostu i konsolida- nie ma w niej miejsca dla wyzys którzy przed ośmiu laty bohater
młodzi towarzysze, którzy wstąpi
bodźcem postępu technicznego jest
cji obozu postępu i demokracji kiwaczy i obszarników, dla zdraj sko zginęli z rąk fasz.yst 6w na
li do Polskiej Partii Robotniczej,
żądrza rz.ysku, Kapitail:sta nie tro.srzczy
aby pod jej sztandarami bić się wzrastała wściekłość reakcji. Od ców narodu polskiego sprzymie- warszawskich szubłenłcach.
się w najmniejszym stopniu 0 intedzi~ły londyńskiej delegatury, rzonych z wrogiem, z międzynao niepodległośó ojcz~y i o 10·
resy społeczeństwa. Wprost prrzeciw
l. Kucsewska
zbiry NSZ-owskie rozpoczęły re rodowym taszyzmem.
cjallzm. , ,_ ,_ .
nie, w pogoni iza ryinkami rz,bytu i
_'sprawie.
!
_
koloniam:!, jako źród~em :W©bogace· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Następnie zabrał glos przedstawi·
John Foster Dulles.
ciel USA "') „Zagadnienia leninizmu". Wyd.
jak rz;wykle atakował Dulles
„Książka" 1949 r .. str. 461.
5 stałych
jednomyślności
zasadę
~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c•złonków Rady Bezpiec.zeństwa.
Dulles zawiadomił Komis;ę, że au
ę
torzy projektu rezolucji „siedmiu"
gotowi są opracować nowy projekt
rezolucji, kt<>ry uwzględni niektóre
poprawk~ innych delegacji i ,1usunie
napływoJ'q
wątpliwości", wypowiedziane w to·
ku dyskusji co do propozycji w spra
rzobowią
prrzykład
na
Boja.ńczyk
kam
WARSZAWA (PAP). - Obok li lot, pracujący na chodniku, melduje
wie utworzenia komitetu rz.al'l'lądzeń
cznych meldunków o wykonaniu o przekroczeniu swego postanowie" zał się WYszkol:ć 1 uC'Lnia na pełno
tc.biorowych.
zobowiązań, podejmowanych na nia o 40 proc. Nową normę realizuje wartościowego tokama.
ZAŁOGI PPB „KAM" WYGOSPO·
Następnie dłuższą mowę WYgłosil
apel httty „Pokój" w dalszym on w 180 proc.
DARUJĄ PONAD 11 MIL. Zł...
srz:ef delegacji radzieckiej, minister
ciągu napływają setki nowych po SUKCESY tlUTNIKOW SLĄSKA
W hucie „ZYGMUNT" o pełnej re Załogi budowli Państw. Prlleds. Bu Wyszyó!lkl, który ueasumował dystanowień wzmożenfo. wydajnośćl
praey i ulepszenia produkcji. 33 alizacji postanowień meldują załogi dpwlanych „KAM" w swli.cy zgłosi sktisfę· ·ogólbą. Podkreślił ·ort, że· oma
rocznicę Wielkiej Rewolucji Paź- dwu wydz!ałów, które rziwięks-zyly ły 53 rz.obowiąrz.ania rz.biorowe, podję wiane 1.Zbgadnienie głęboko interesu
dzlemlkoweJ ł Il Swiatowy Kon- przy tym ti:nacznie wydajność pra- te dla uczczenia 33 rocznicy Rewolu je wse;ystkich, ktÓl'IZY istotnie uwagres Pokoju masy pracują.ce Pol- cy. Realizacja rz.obowiąrzań tych wy- cji Paźdtziernikowej. Os.zC2ędności, żają, że 23dania i cele ONZ polega•
ski pragną uczcić nl>wymł zwycicf działów dała gospodarce narodowej które dadzą podjęte rz.obowiąe:ania ją na zapobieżeniu groźbie nowej
stwam.l w walce o realizację Pia 8,5 miliona !Złotych dodatkowych on wyniosą 11.600 iys. zł. LicZJba uczest w~jny, na utrwaleniu pokoju l bez•
nlcrzących w zobowiąizaniach stanowi płecuństwa na·rod6w.
nu 6-ldnłego t o pl>kój na całynt czę<iności.
Wśród meldunków kilkudziesięciu 43 proc. rz.atrudnionych w przetlsię
świecie,
W toku tej obszer.n.ej l donioSłej
zespołó·N odurtiałoWYch huty „SOS· biorstW!e.
244 PROC. NOWEJ NORMY WY- NOWIEC" na crz.oło WYSUJWajl\ się
meldlunkl stalowni oraz dwóch inKONUJE BRYGADA OCHONIA
.
gdriie robotnicy w
ron ponadplanowej pro nych
"
łJ~
--,;
dUlreji uczc.zą śląscy górnicy 33 rocz pełni rz.tealioowaH j\16; swe 11:obowią•
n
nicę Wielkiej Rewolucji. Swietnyml Zan.iii
Wewnętrzne
. .
re21ultatam! w walce o wzmożoną
86 MILION()'W ZŁOTYCH WYGO·
SPO ARUJE
wydajność pracy szczyci się ~łoga
nZifr.
kopalni „MIEcHowrcE", w ictórej
·
zobowiązania poojęło 228 górników.
(PAP) - W związ-1 ną do przewodniczącego Ogólnego
BUKARESZT
Srrereg fl.oi)owiąriań indywidualna sesji ONZ spra Zgromadzenia i do sekret.&'Za geneomawian:iem
z
lffi
pracown::podjęli
grupowych
i
hych
Ochonia.,
Jana
ścianowa
Brygada
która postanowiła wykonywać 220 cy ZW ANN w 'roruniu. JMen tylko wy „przestrzegania praw człowieka ralrtego ONZ.
Nota stwierdza, !!e omawianie tej
proc. normy, systernaty~e uzysku dział w tych izakładach wykona do i podstawowych swobód w Bułgarii,
końca rb. ponad plan pracę wartości na Węgrzech i w RumunH", wicepre- &prawy stanowi niedopU11zczalnfł inje 244 proc.
mier min. Spraw Zagranicznych Anna gerencję w sprawy wewnętrzne Ru~
Twórczy izapał 1 energia spriyJają 86,5 mil, z;J,
~wYl!ięskiemu reali:zowaniu zobowią Pmodujący robotnicy ZWANN po \Pauker, na IJOlecenie rządu rumuń- muńskiej Republiki . Ludowej i oczy·
rŁBń w kop. „WUJEK". Wilhelm Pi· djęli wbowiąrz,ania SIŁkole-niowe. To- skiego, skierowała notę pr<>testacyj- wiste pogwałcenie za.sad Kuty ONZ,
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lerowscy.
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S. Tltaren•o

Rewolucja· Paźd ziernikowa
stH1orz1_1la

Wie~·~ej P~ż~zienti
Z~clęstwo
owej RewolucJ1. SocJallstycz-

ne~::.ta. wprowad~~1e

dyktatu~y

tu w RosJ1 oznaczały.. ze
11rln
m ęła bezpowrotni~ epoka n1epo:
demokracji
dzielnego pan<>wan1a
burtuazyjnej i r01.poczęla._się nowa
epoka .- de1mkakrdemokracJ1
t
. l" proleta•
..
riack.
iei.. , .emo acJ.1 s~Ja ts ycznej,
.~a \~1e~c o. e;wyc~ęstW1.e ~ewol:-iCJl .Pazdziern:kowe~ burzu~'Lja i Je~
SOCJaldemokratycz:ru sługus.i zac-zęl1
dowod;z;ić na tysię,c:mą modłę, że dyktatura. ~;~k~et::idriatu . mad mekko~?
raCJl,
.....1 w1 i owame
oenaczac
d ktaturaemoroletaie demokracja
.

,

.

~

P

.

r .atu, to .po1ęcia
bprzeciw·
d · c iakoby
Stawne • n ie aJą e s i ę z so ą pogodr.dć. Stróże niewoli kapitalistycznej
usi1owal1 i usiłują popl'Zeć to kłamliwe twierdrten:e argumentem, jakoby demokracja nie mogła mieć charakteru klasowego.
W rzeczyw!sto!_c;i zaś dem ok.redacja
b y 1a zawsze I n..ua pozosta1e ~ ną
z form dyktatury te1 czy inneJ kłasy. Demokracja but'Żua:zyjn.a jest po
prostu maśoką politycmią dyktatury
wyrz,Yskującej mniejszości wobec wy
2yskiwanej więk'SZośc!.

1

~bh~rl~~ R~~uW
eałkowkle demetkrację burżua.zyjną,
cja SOQJali&tyczna.

żniszczyła

zamia.St niej nową, proletari.aoką demokrację radzieoką. Od
·u
pierwszej chWl powsta.nfa państwa
radzieckiego li steru władzy stanęły
klasy uciskane przez ika.pitalizm: robotni'Cy i biedóta wiejska. Po ra:i
deJ>ierwlilZY utworzono na
morkl'Mlję dla mas, dla ludzi pracy,
dla robotników i chłopów.
.
Ra.dy, które uks~tałtowały się jako rezultat rewolucyjnej działalnośct mas, okazały się najbardziej de·
mokra.tyczną formą ustroju państwo
wego, ja,ką kiedykolwiek znała Iudzkwć. W pO!ftaci Rad powstał nowy
aparat państwoWY, aparat składająey się !Jl przedstawicieli ludu działa,ją.cy w służbie ludu. Rad~ - to
org-anizacJe maso.we o najbardziej
poWStechnym charakterze, jedno.
c~e wszystkich ludzi pracy i 0 •
~lera.ją.ce przed każdym eztowle·
kłem nieograniczone perspektywy
sa·modzielności i inlcjatyWy w spra•
wowa.niu mąidów w !Państwie, w budowie nowego, soajalisty-OZDego porzl\(łku ~Yoia 8JJołecznego. P<>prsez
Rady, Jako bespośrednie ol'1JQDkacje
samyeh mas, zd<>łał rewolucyjny pro
lete.riat ~ągnąó do dzlałamoścl
państwoweJ cał:Y' narid, pozostające
dotąd poza nawiasem życia politycz
nego. tnaay ludowe.
n11g dy
Demokiracja burżuazyjna
nie wykraczała poza nmy formal·
nego, ustawowego ue.nal!lia wolności
i r6wnośc.i obywateli wobee prawa,
nie mówiąc już o tym, że nie ma 1
nie może być tówności rtliędrz;y sytym i głodnym, m\ędlz.y wyzysldwattem i wy.zysldwanym.
d płerwsze,j chwili wła.iliia. ra~
d.7.ieeka pr()lkfamowala, jak1>
-clówne swe za.danie oba.lenie, zgniecenie wyzysldwaózy, zlikwłdowanfe
wszelkiego wyzysku 01:lowleka przez
człowieka., zbudowanie Sllołecień.iwa socjalistycznego.
W tym właśnie celu władza ra•
dziecka zlikwidowała obszarniczą. i
kapitalistyczną własność prywatnll,
nal'IŻ~l S środków produkoji, upafi•
stwowila fabrylld, ziemię i kópalnle,
koleje i banki, które stały rię mienl&m cli.lego narodu.
W tym ceiu władrz;a rade1:iecka u•
myniła pracę obowią'zkiem wszyst·
kićh obj".\l'ateli republiki w myśl
ir:a!lady: „kto nie pracuje, ten nte

tworąo

świecie

0

je".

radziecka e1:likwid0Wała
przez wielowiekową trał'lapew
d)ICję .niesprawiedliwość rti!a równou·p .rawnienie kobietom.
J'll~ w il'. 1919 w artykule poświęco•
nym drugiej roC'Z!Ilicy Rewolucji Paź
dziernikowej, Lenin pisał:
„ W cią..<r\l dwóch lat na terenie
~dnego z naJba.rdtteJ za.cofanyclt
krajów w Europie wla.dza ra.dlllecka zdziałała dla. sprawy wy.
zwolenla kobiety i zrównania Jej
vt pra.wach z „silną" płcią tyle,
lle w ciąfU 130 la.t nie zddałały
wnrstkie razem wzięte przodu311,ce, ~wiecone, „detn()lkta.tyczne"
republiki całego śwlaita".
Dzięki władzy tad.ziecil dej rz ustroju uci~u 1narodowegQ i dysk.rynii ·
nacji narodów nie pozostał kamień
na kamieniu. Reatl.ie;ując niet1gięcie
leninowsko _ sta1!nowską polityk~
narodową ~ politykę róWiiloupraw·
ni~nia narodów, wła~a. ra.d2'lecl<a
pod kierownfotwent parth bolszewie
klej sprawiła, ie między zamieszka·
łym1 na nłezmierzmtych obszarach
Związku Radzieckiego licznymi narodami, zar6\ivno wielklnti jak ł ma•
łymł, za.panowały stosunki bra.tniej
przyJałnł i dobrowolne.i wsp6h>racy.
Kwestł11. 11arodowa, która zawsze by
h i nada.I pozostanie dla wszyst!kieh państw burżuazyjnych węzłem
l'OrdY'Jlklm, zoeWa przeż demok.ra•
cję rMWieckl\ rozwłą.za.na w myśl
wielkich zasad proletarlaoklero in·
Władza

uświęconą

~maoJonalłzmu.

farą

wartoścl WM:el
są pr.zede
ł duchowe de>

prawdziwej
M
k!ej dernok-racj1
ws!Zystki.m ma.terlalne

'bra, które demokra.Gja ta wolna jest
za.pewnl6 szerokim masom ludowym. Burżuazja nie szce;ędz\ła nigdy s-zumnyoh frazesaw na temat
swobód demokl'atyCTLnYeh. Córt jed•
nak ukrywało się 11:a tymi dźwięc,z·

den1ohrację

nym! frallesaml? Bezl~tosny Vl'.yzysk
lucW.1 pracy. Pf'.Zerl. ka~1tał, ucisk rz~
strony .ka~1t~lis~ycznych m~nopoh,
usprawiedhWleme bogactwa 1 !Zbytku na jednym biegunie, nędey i niedoli mas - na drugim.
Swiatowo - historyczne ma.czenie Rewolucji PaźdzlernikoweJ· pOle
ga na tym, że rewolucja ta, likwidu
jąc porządki kapitalistyczne, dała
maso~ pracującym zarówno swobo
dy polityczne, jak i warunki stałego
wzrostu dobrobytu i rozwoju kultu
ry.
„Nasr.a rewolucja - mówił tojest
warzysz Stalin w r. 1935 nie tylko
jedyną, która
· d ł arozbiła
k ·t li
k jd
a any ap1 -a. zmu 1 a 1udowi woll!ość, ale zdołała prócz te
go dać '"ludowi warunki materiał
ne do dostatniego życia. N& tym
polega siła naszej rewolucji, to,
oo ją czyni niezwyciężoną". *)
l.edną. z najwi!lkszych zdobyczy
demokracji radzieckiej jest zapewnienie wszystkim obywa.telom
radzieckim prawa do pracy l do r6wnej płacy za równą pracę.
Już sły1my francuski socjalistautopista, Ch. Fourier, mawiał, że
prawa
bu
do pracy wszystkie pozostałe prawa
nie warte są złamanego szeląga. De
mokracja burżuazyjna, która głośno przechwala się swymi „prawarzeczywismi" obywatelskimi, w
tości nie jest w stanie nawet na krót

Na~qo u~~le~a

ki okres odpędzić od ludzi widma
bezrobocia, bowiem kapitalizm z sa
jest z ismej swej istoty
armll
lnieniem stałej rererwowej
bezrobotnych na rynku pracy.
W oparciu o ekonomikę socjali
styczną, demokracja radsiecka
upewnia realne prawo do pracy.
„Prawo do pracy _ głosi art. 118
Konstytucji ZSRR _ jest zabez
pieczone przez socjalistyczną organlzację gospodarstwa narodowego, nieustanny wzrost sil wytwórczych społeczeństwa radziec
kiego, usunięcie możliwości kryzysów gosi,odarczych oraz zlikwi
dowanie bezrobocia.".
Jednocześnie Konstytucja ZSRR
radzieckim
zapewnia obywatelom
prawo do odpoczynku, do wykształcenta, do zasiłku na czas choroby
lub też na wypadek utraty zdolności do pracy itd.
Proklamując zrównanie obywateli
w prawach, Konstytucja ZSRR zapewnia jego realizację przez faktycz
ne zniesienie wszełkiero wyzysku.
Głosząc swobody demokratyczne,
Konstytucja zapewnia je ustawodawczc, oddając do dyspozycji mas
pracują,cych oraz ich organizacji dru
karnie, zapasy papieru, C"lllacby pu
bliczne, środki łą.cznoścl Itp.
dem.o·
gemokracJa radzleeka kracja socjalistyczna, 'ma charakter )lOwsr.eehny, ogólno - narodo
wy. Podstawową jej zasadą jest uznattfo r6wnouprawn\en\a obywa.teli
we wszystkich dziedzinach tycia JOi
podarczego, państwowego, kulturalnego i polłtyczno - społecznego, nie
zaleinte od rasy, naroilowoścl, wyznania, cenzusu wykształcenia, pocbo

związany

•) J. Stalin. Zagadnienia leninitmu. Wydaw. „Książka", 1949 r.
str. 461.

noUJeqo tqpu

dzenia społecznego i działalności w
O stanowisku i znaczeniu ~ażdego czlow}eka pracy w s~
radzieckim decydu.1ą.
łeczenshvle
wyłącznie jego zdolności osobiste,
jego praca.
Demokracja radziecka umożllwia
. . . s Ię na wY"„yny samowzrues1eme
d:delnej twórczości nie garstce wynarodowi.
branych. lecz całemu
Tym się tlumaczy niebywała w dzie
jach aktywność produkcyjna i polityczna mas, która znajduje · wyra-z w
masowym współzawodnictwie socja1·1,st Ycznym, ty1~ s i ę tłµmaczy II!a~o'"Y wzrost hczby przodowmkow
przemysłu i rolnictwa' coraz szerszy udział mas pracujących w rząk lt
•
d
d h
r;.c ' w pracy na rotwoJem u uwielka życiodajna siła demokracji radzieckiej znajduje WYraz
nie tylko we wspaniałych sukcesach
budownictwa komunist~cznego w
ZSRR, lecz również w fakcie, że ma
sy pracujił(:e krajów demokracji lu
dowej w szernklej mierze przejmują od narodu radzieckiego doświadczenia walki o socjalizm. Również
\v tych krajach zaob~rwować może
my
t~cznej i produkcyjnej mas, ich dą
żenie do zbudowania nowych, socjalistycznych form życia.
Olbrzymi, coraz bardziej WZ\'asta
1m
cieszy się
autorytet, jak
JiłCY
Związek Radzieckl, tłumaczy się je
so sukcesami w dziedzinie budownictwa gospodarczego 1 kulturalzag:ra
nero. a zarazem jego
niczną.. Władza radziecka zrodziła
się pod sztandarem walki o pokój
między narodami, o ich wolność i
niezawbłość. w ciągu 33 lat swego
isin1enia państwo radzieckie ani na
chWilę nie ustawało w walce o pokój, w walce przeciwko podżegaczom wojennym.
Państwo radzi~ckie, stojące na
straży żywol'1ych interesów mas pra
cu.iących, już z samej swej istoty nie
może żywić jakichkolwiek agresyZwiązek
"vnyc}l celów ~borczyc~.
Radziecki jest zyw<o zamteresowa.ny
w. tr_wałym ?o.k~ju,. w zacieśnianiu
w1ęzow przyJazm między narodami.
Narody wszystkich krajów przeko
nują się coraz bardziej, że burżua
zyJna demokracja kapitalistyczna u
l~gła zdegenerowaniu, pr~eistoczyła
s1.ę w ohydny parawan d.a wszelkic~ agresywnych, barbarzyńskich
WOJen, pr.ow~dzonych prze~ mocarstwą ~apit.(l.listyczne p:r:zecrw slabym 1 mały.m narodom, w płaszczyk, i:iaskuJący rozpasaną dyktatu
~ę kapit~!u. m~n°?,0hstycznego 1 fiansoweJ ohgmchu.
tle całkowitego bankructwa
ze
burzuazyjnej
demokracji
uwy(>ukla
!l<:czególną wyrazistością
słę wielko§ć i moc zrodzonej w ogniu Rewolucji PaZdzłernfkowej ra
dzleckiej demokracji socjalidyczZwi~zek Radziecki 'taskarbłł
nej..
sobie zasłuzoną sławę nłezmordowa
ncgo bojownika o po'kój i przyjazń
między n11:rodami. Zwll}zek Radziec•
kl trwa niewzruszeni~ na stra~y in teresów na1"9dowych 1 wolności na. . .
:rodów.
W ~rzemowieni.u, ~gł?sz~mym z
okazji 800 roczmcy 1stmema Mos•
przeszłości.
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kwy, wlelki wódz i nauczyciel n aro
dów, Józef Stalin, w następujących

świato-

słowach scharakteryzował

wo - historyczne maczenie demokra
cji radzieckiej:

„Mo~kwa stanowi obecnie ni~
inspiratorkę budowy 0 noweJ
tylko
r 0d
demłlkracji radzieckieJ· kt,
'.

·

•

•

„„ ~''·a

t

.:.~

a

~:1ca ,zarowno .Po~redn,1~ Jak 1
tel~posrednią merowno~c obywa
•tle ra~owym 1 narodo!
wos~ owym, ktora zapewni~ pra

ra

:i~c/ z:r~:~:.,rap~ic„ doMr!swnkweaj
'"
"' sztandarem
· · Jednocześnie
wal
Jest
ki wszystkich ludzi rac na ca
„
I! Yuc1snio· · wszystkich
łYtn św1ec1e,
·
·
h
n~c ras 1 narodow, o wyzwołe!I-ie spo~ ?anowania plutokracji
~'l~p.er~al~~u. .„.~sługą Mosda.~ ~!~ • 0 'tze n:es e :"!l.a1sztanrwa ~ po. OJ przyja·· · . r~

1

w=~d ";,~~e~~w~:r;0~~:~~:!8':d:

nowej wojny".

Na.~ładem ,,Ksaąż!ci i Wiedzy" uka.zał ~ie już w druku dziewiętnasty
Radziecka demokracja socjal.łsiycz tom ?zieł wszystkich yv. I. Lenina. Po bomie J.ym i XJV.ym je~t ito jtU
na stanowi wielki wzór dla całej truci z kolei tom Lenina - wydany w osbatm.im czasie w języku polskim.
przodującej ludzkości, która walczy . Tom XI~ .z.ao~atrzonw YJO.Stał "! liczme portrety orMJ odbitki ręko:'
0 lepszą przyszłość.
p1sów. Faks1m1le Jednego z rękopisów - zamieswzamy powyżeJ.

~~y w~oot~~wn~ci ~~ -----------------------~-~--~~----~~===~~==~-
Franciszek Grochal-·-·
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Ra.dy narodowe, 1>rzekszta leone ustaiwą z dnia 20 ma.rea 19!10 r.
na terenowe organy .jednolitej władzy państwowej, m&Jją przed
sobą. rozległe zadania. Działając w oparciu o przepisy prawne i
instrukcje R;~dy Państwa oraz Rządu, ra.dy narodowe utrzymują
stałą ł~zno.s~ z masa.mi pracują.cym! i wszechstronnie wyko<rzystują. ich imcjatywę, w szczególności przez rozpa.trywa.nie postulat6~, życzei1 i zaż.aleń ludności., ~rzez przycil\fanle <>bywatell do
wspolpracy w kom1Sjach ł do udziału w maso.wych akcjach społecznych, przez odbywanie publicznych posiedzeń i przez •kłada
nie publicznych sprawozdań z działalności.„

W celu

wykonania

tak

rorzle-

rady narodowe
głych ri:adań,
pow?łują sw~ organy, którymi, są
·k omis.le radzieckie i prezydia,

jako

władza wykonaw~a.

Skład

i zadania komi•;i
rad narodowych

Kornisje iradrmeckie
częściowo

składają się

11: cizłonków

rady,
:innych ptzedstawł·
cieli świata pracy, powołanych do
komisji przez radę. Komisje mają
obowiązek pracować w okresie mię
dzy sesjami rady 1 ri: jej ramienia
sprawować nadzór nad organem wy
kona.wczym rady, i. j. prerzydium
oraz nad podległymi radzie unęda
mi, zakładami, przedsiębiorstwami
i t. d. Nadto komisje przygotowują
watniejsze projekty uchwal rady,
S}lrawtijl\ kontrolę sp<>łeczną nad
całoks7itałtem zyc4a publicznero na
terenie dzJałanla rady, · utrzymują
stałą i ścisłą wJęi z masami IJracującyml, współpracują. z prezydium I
mobilizują
wydziałami fachowymi,
inicjatywę ma.11 pracujących i przyciąga.ją je do współdziałania w dzie
dzinie rządzenia kra.jem.

częściowo ri:aś

ri:

----------------„

ot~arta! __
wciqż
,_________________________

ideologicznej sprecyzowane. Barświatowe.!. Zarówno ko·
wnie i żywo kreśląc swe wraże•
niemieccy, jak ich towanla, autor daje się często porwać
rzysze bron\ z innych krajów, nad
malowniczym odrębnościom 'krąj.
którymi również zapadła noc faszyzm u, miel! pełną i krzepiącą obrazu i folkloru, dramatyzmowi
pewnych sytuacji, na niekorzyść
świadomość tego, że front hiszpa1itak ważnego, politycznego meritum
ski jest przedłużeniem i kontynuaspraw opisywanych. wymagających
cją ich własnych ojczyźnianych
dokładniejszego komentarza i o.
frontów antyfaszystowskich, że od
mówienia. Bredel napoczyna wie·
wyniku starć pod Madrytem czy
le wątków. które stanoWiły polina brzegach Ebro zależeć będą . tycznie i społecznie tło wojny
przynajmniej na czas najbliższy przeważnie ' jednak
hiszpańskiej,
losy tamtych ruchów oporu.
użyW"a ich w jakimś efektownym
Zrozumienie tych współzależności,
znajduje częsty wyraz na kartach literacko momencie, nie rozwijając tematu w śposób, zaspakajają
ksiązkl Bredela i przeWija eię raz
cy bez reszty ciekawość czytelnipo raź w słowach i rozmyślaniach
ka. Te niedostatki tłumaczyć mo·
Republiki
obrońców
żołnierzy „Dla nas Niemców zna w pewnej mierze okollcznoś~
Hiszpańskiej.
„na
ćią, że książka pisana była
- antyfaszystów - mówi dowódca
gorąco" w ogniu walk frontowych,
batalionu Schorsch - jest to tylko
dalszy ciąg wojny, którą prawa· w okresie gdy Republika Hiszpań.
dZlmy już cztery lata, czy to nad ska zmagała się jeszcze z nawałą
rodzimego 1 obcego faszyzmu.
Szprewą czy nad Ebro, nad Mandoku·
nad Ebro"
zanares, czy w Zagłębiu Ruhry. Są „Spotkanie
mentuje i utrwala w świado
to tylko różne odcinki frontu tej
wojże w
czytelnika,
mości
same j wojny".
nie hiszpa11skiej - po dwóch stroPoczucie solidarności międzyna
nach frontu ~ brały udział dwie
rodowe.i i sympatii dla udręczone
go ludu hiszpańskiego, żołnierze kategorie Niemców, jedni - ci z
batalionu im. Thaelmanna manife. legionu „Condor" i podobnych formacji faszys towskich, i drudzy s tują nie tylko ofiarą krwi i czynem zbrojnym. Gdy batalion skie ci z brygad międzynarodowych, ko
rowano na dłuższy postój, do ja- muniści, demokraci I antyfaszyści,
którzy, broniąc .R epubliki Hiszpań
kiejś małej . zapadłej wśród stepu
wioski. żołnierze - z inicjatywy skiej walczyli o własną wolność
dówództwa doprowadzają tu do po- i dla tej wspólnej sprawy oddawali krew i życie.
nądktt zaniedbane domy i zabuOto - w streszczeniu konkretny
dowania gospodarcze, napraWliają
dokumentacyjny, który
materiał
drogi, zakładają szkółę i świetlicę,
wspomnieniom Bredela przydaje
czynią z tej nędznej
słowem wagi i znaczenia.
Torralty małą oazę ładu i kultury,
Bolesław Dudziński.
Mówiąc o ksiązce Bredela trzeba
jednak również stwil!rd7Jić że „Spot
•) Willy Bredel. Spotkanie nad
kanie nad Ebro", tj. wspomnienia
Ebro. Przekład autoryzowany Maautora o wojnie hiszpańskiej (do·
prowadzone do letniej ofenśywy ro! Leloniewskiej, Warszawa, Pańnad Ebro w r. 1938) •• do•ta· 1twowy Instytut Wydawniczy, 1950,
teczni• upolitycznione I w treści str. 216.
dowej i

Polskie przekłady utworów takich
pisarzy niemieckich, jak Fryderyk
Wolf, Anna Seghers, Willy Bredel,
świadczą, że w parze z porozumieniem politycznym pomiędzy Polską
Ludową a Niemc:aml Demoktatyc:t·
nymi idzie zbliżenie kulturalne
dw6ch sąsiadujących 'l sobą narodów, które teraz dopiero, po wielu
ClęŻkiCh i bolesnych doświadcze
niach dziejowych, we!zly na drogę
pokoju, postępu i budownictwa socjalistyczne90. Wymiana dóbr kul
turalnych jest tu, oczywiście, obustronna: W Niemie ckiej Republice
Demokratycznej tłumaczy się wybitniejsze dziela współczesnych au.
torów pol!ikich, a sukcei; sztuki
Kruczkowskiego (,,Niemcy") w teatrze berlińskim dowodzi, źe twórczość polska spotyka się dziś wśród
niemieckiej publiczności z zainte·
resowaniem i u:tnal'!iem.
Willy Bredel (autor ksl~żki bio·
graficznej o Er1:1eśde Thaelmannie),
jest znanym pis zetn antyfaszystowskim, który lala hitlery2'Jllu
zmuszony był spQdzić na emig1acji.
Podczas hiszpańskiej wojny domowej, Bredel. jak wielu innych komu
ols tów l demokratów z całego świa
ta, znalazł się w szeregach wojsk,
Republiki i pełnił funkcje komisarza
politycznego batalionu im. Tbael.
manna w jednej z brygad mię~y
narodowych, Wtedy to właśnie
ksiązka pt. „Spotkanie
powstała
nad Ebro", będąca zbeletryzowa·
nymi pamlE:tnikamt autora z owych
brzemif!tmych groźbą powszechnej
zawieruchy czasów.
Willy Bredel, jego rodacy 7: ba.talionu im. Thaelmanna i w1zyscy
w ogóle bojownicy z brygad mię
dzynarodowych, zdawali sobie dokładnie sprawę, o co właściwie toczyły się te pozornie „peryferyjne" hiszpańskie walki, jakie je1t
ich •naczenie w skali międzynaro-
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kobiet i mlodzie•y

Dużą usterką składu

osoboiwego
naszych 'komisji rad je&t ni·
kły odsetek kobiet i młodzieży, Na
ogólną ilo ść członków komisji w po.
'wi atowych ;radach narodowych na•
szego wojewódil.twa, wyrażającą si•
cyfrą 1311, jest zaledwie 279 kobiet.
A kobiety stanowią przeciet ponad
połowę ludności. Szcizegó:1nie ni.kły
Komisje są jak>by prsedłułentem Ud'Ział lkobiet w ~otnisjach 1 radach
ra.mienla rad na.rooowydt, d~ała~,„ widzi.my na wsi. A tym~em koi'o'ie
cym s.tale i mającym pod opieką o- ta, wciągnięta do pracy w radacb,
kreślone odcinki pracy państwowej. rośnie w sensie l!połeC7..nym i poli•
Dliała'1nością koml.sdi objęte są tycżnym 1 Aitllnowl Wielką łiqę, po·
włęc wszystkie łptarwy tego tererw, moC111ą ~Y real1izacji 2adań naszej
połltY'ld państwowej. Jest 'Wi~ irze-który obejmuje rada narodowa.
ozą koni~ną wrunóc próe6biowy
BetZ apra~o ~a~lmia lk.oml.śji udt.łail koblei w radach l kOUlłsJao1ni• do pomyślenia jest nailetyta pta- ·r ad.
ca rady narodowej 1 jej ortanów.
!
.ł
,r
G~Y'bY ltonUśde p02.ostawafy ' b~ ,,,,.
czynne, rada narodowa nie mlałaby .a rzeba wcł._1•~ do w•p61·
możllWQści w~lądu w najżywotnie-j•
pracy hezparty;n,ch
sze spt'awy .swego terenu i śtałaby
się czymś w rodrtaju organu dorad·
&1ety r6wn1ez Ewtócić uwag4
C'lego pre1tydium, k16re z kolei nie
ina zbyt niski udz.łał b~par
się w swych poczyna- tyJnych w komisjach. Jest to bardzo
różniłoby
niach nll"Lym od dawnych wójtów, poważny brak. Komisje winny mo·
starostów, bunniistirzów luib woje- bllirzować najszersze rn1uy pracuj ą
wodów.
ce, zarówno członków Partii jak i
Jedinak odpowdednia praca komi- bezpartyjnych. A do bet.partyjnych
sji rad moiiliJWa jesit tylko w peW· czasem łatwiej trafi i przekona ich
nych określonych warunkach. Jed- uświadomiony bezpartyjny robotnik
nym z nich jest właściwy skład oso lub chłop, Uświadomieni bezpartyj•
bo.wy komlsJi. Rady 111arodowe są n L robotmicy, chłop i, kobiety .i mło
organem władzy ludowej, powoła d2ież umieją równi eż społecrz.nie pra
nym do wypełniania na oodzień za- cować, a w Związku R adzieckim
dań klaso.wej polltykl robotniczo - mamy całą ma sę przykładów tego
chłopskiego pań~wa. Te same iza- rodzaju owocnej pracy. Wytworzyło
dania wypełniają również komisje się tam nawet pojęcie bezpa.rtyjne•
rad, każda w sw1>im zakresie dzia- go bolszewika - crzłowlek a, stoj~ce„
łania. Ale poUtykę klasową l!'obotni- go ramię w ramię ot t1pa1rtyjhionyml
ków 1 • pracujących chłopów wpro• w wypełn:ianiu 11:adaft pańsbwowych.
wadrzać w życie może tylko organ o Mus4my więc pójść po linii doświad
takim składzie osoboWY'n'I, który o• czeń radzie1.1kich i umożlil.wlć na.j leprobot oników szym spośród bezpartyjnych po11y•
właśnie
bejrnowałby
oraz mało i średniorolnych chło tywną pracę w radach i komisjach.
Skład sorjalny n aszych r ad i ltopów.
m isji radzieckich mus i uleg ać stałej poprawie, poni eważ t ylko tą dro
Klasowe oblicze komisji gą
Ol'ganów
będzie można rt tych
s·twornyć czynn1k, mobilizujący maemisje rad powołane do życia sy praouj ące wokół zadań gospodarw inaszym wojewOdł'ltwie po czych i politycznych, wprowadzareorgani.zacji terenowych organów nych w życie przerz; r ady narodowe
w~adizy pańsbwowe'j, w pewnej mie· pod kierownictwem Partib.
rze Spełniają postulat wciągani.a do
pracy robot n1ków i pracujących
Komisie a prezydia rad
chłopów. Należy jeclnak stwierdzić,
że ,na tym odcinku pozostaje jeszcrie
bok s.kładu osobowego niewątduzo do 7.ł'obienia. Istnieje w terep liwy wpływ na pracę kominie, a.równ:iez na siz~eblu wojewódiz sji rad~ieckiah ma stosunek do nich
kin: te ndencja do zbiurokraty.zowa- prezydiów rad na.rodowych, Prezy.
nia komi;;ji. Dla przykładu kilka d ia r ad n arodowych i ich organy
wojewódii- obowiązane są udzielać koirnlsjom
cy~: Ogółem -mamy w
tw1e 1311 crzłonków komis.ji powiato w ich wys iłkach wszecbstrił'llnej powych rad narodowych, w tej liczbie mocy, Tymcrz;asem C2:ęs·to tak nle by„
jest 302 robotników, 180 chłopów, wa. Są jeszcze i takie pr ezydia,
829 pracowników umy.słowyoh i 13
'ZWłaSżC'ta na najnlUzY"m s-tc:zeblut
innych zaw<>dów. Cyfry te mówiti uchylaj ące się ód obow.iitzk.U .Spie.o:
same :za siebie. Stan ten winien ulec szenia komisjom :z pomocą. Jest t01
krańcowej rtmlanle. Muszą najrychWys<>ce niewłaścliwe. Prezydia te nie
lej nastąipić przesunięcia na ikOTzyść rozumie.j ą seh$u Wielkiej refocmy
pracującego
klasy robotniczej t
ustrojowe j i popełniaj ą rznsadni czy
chłopstwa.
Po prostu usiłują nie dopuś cić
błąd.
mas pracu jących do rządizeinla pań
Wblc:tm' ~ niebe~pieczeń. stwem. Ten rt'i~dopus.zcizalny prze•
jaw musi być energicznie zwalcza.stwem zbiurokratvzo.
ny. Stare nawyki wójt6W czy
wania pracy
wszechwładnych sekretarzy gmin~
pmy dużym udziale elementu nycb winny bezpowrotnae mlkn~,
urzędniczego w komisjach <Za- a ich miejsce niecltaj zajmie pełne
chodizi obawa łeb zbiurokratyzowa- współdziałanie u społeczeństwem
nia, rutynlaTstwa, pat>ierkowej robo właśnie za pośredndctwem ko-misji
ty i gnblnet<>wego gadulstwa.. A komi radzieckich.
sje - to organy władrty które mają
Prezydia terenowych rad narodo·
i muszą działać wśród tywych ludzi
I przez tych ludzi wlnny rozumieć wych winny pamiętać, że Zlldna porobotnika I ważniejsza spraiwa nie moie być za.•
kłCJPoty oraa: boll\C'Ł'kl
ohłopa i umieć podejmować kroki łatwiona bez udziału komisji ra.d.
1mier-zające do ich usunięcia, NajleClzynne komisje -- to pełny
piej potrafi to fll'ozumieć ten, kto
udział mas pracują.cycb w rząd.ze
sam odce1:uwa owe kłopoty i bolącz
ni.u państwem, to pogłębienie d~
ki, a wii:c robot:nik i chłop przy faiwara~
mokratyza.cJi nasze(o
chowej, pomocy oświatowca, technipańsiwoweg~
ka, l•kana lu.b inne~o epecja•l ist1.
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Truf!nq proceder

Szkolenie partyjne na nowych torach

Każdy wykładowca
dnie wnioski.
wizytowany przynajmniej raz
wykładowców. Tow. Jeziorski, wy- w miesiącu. Od czasu do czasu urzą
dzaliśmy pokazowe wykłady, na któ
kładowca w Zakładach Weigta, nie rych byli obecni wszyscy '}'Ykładow
właściwie referował sprawy związa cy. W żywej dyslcusji omawiano na
ne z powstaniem Niemieckiej Repu s~ępnie swe. SIJ?strzeżeni3: ~raz wy:
Na skutek I <'Jągano wmosk1 ~~ .swoJeJ dalszeJ
. bliki Demokratyczne".
, pracy. Ten stały i sc1sły kontakt z
. J
•
tego oraz mnych Jeszcze wypaczen wykładowcami pozwalał nam likwi
ideologicznych, musieliśmy usunąć dować niektóre błędy w zarodku.
Praca z wykładowcami
go nie tylko ze stanowiska wykła- Tak był? np. w Biurze S~dycyjnym
- czołowym zadaniem
z szeregów Partii. CT, gdzie w porę usun~lismy b~ę~y
p:i:zede wszystkim zwróciliśmy u - dowcy' .·ale. nawet
u wykładowcy - roboc,arza, uswia
.
wagę na zagadnienie ja.kości na Tow. C1es1elski, wykładowca z ZPO damiając go, i specjalnie zwracając
uczania i odpowiedniego poziomu im. Próchnika, prowadził wykłady na niego uwagę na kursach samoCo dwa tygodnie
kształceniowych.
Doświadczenie nau- systemem szkolarskim„ nie wyjaśnia
wykładowców.
wykładowców
dla
seminariach
na
zagareferowanych
słuchaczom
jiw
czyło nas, że tam, gdzie wykładow
stwierdzaliśmy w jakim stopniu pra
podnoszą i
jak
sobą,
nad
oni
cują
im
wpajając
mechanicznie
a
dnień,
poziom
odpowiedni
ca wykazywał
uświadomienia ideologicznego i po- suche formułki i nie łącząc refero- rozwijają swój zasób wiedzy.
W naszych oczach rośli młodzi
litycznego, potrafił wJązać zagadnie wanych zagadnień teoretycznych z
tow.
- robociarze nia teoretyczne z praktycznymi oraz życiem. Oczywiście, szkolenie takie wYkładowcy
Nałęcz, z Zakładów Wcigta, tow. No
dobrych wyników, wacki oraz tow. Ślot z ZPDz. im.
zainteresować słuchaczy swymi wy nie przynosiło
kursy rozwijały się po- zniechęcało słuchaczy, wpływało na Buczka.
kładami Wzmóc kontrolę
osłabienie frekwencji. Ponieważ mi
mysl.tlie przy dużej frekwencji i mo
kilkakrotnych upomnień Dzielni
szybkich postępach słucba,czy. Ta- cy, tow. Ciesielski nie zmieniał swe
ze strony podstawowych
kim wzoroWYin wykładowcą naszej go stylu pracy, zmuszeni byliśmy u
organhacji partyjnych
Dzielnicy była tow. Maszerkowska, sunąć go ze stanowiska wykładowNa
Co utrudniało nam pracę?
·która postawiła w Zakładach A-21
wy
tutaj
tueba
miejscu
pierwszym
·
cy.
szkolenie partyjne II stopnia na wy
Trzeba przyznać, że Wydział Pro mienić zbyt sła.be zainteresowanie
sokim poziomie. Jeden z absolwen- pagandy naszej Dzielnicy starał się sprawą szkolenia partyjnego za stro
tów tego kursu został sekretarzem lwntrolować pracę wykładowców i ny kierownictw pcdstawowych ortamtejszej organizacji podstawowej!. \vyciągał w razie potr~eby odpowie- ganizacji partyjnych.
Na skutek
tych zaniedbań oraz niedopatrzeń
ze strony Dzielnicy, nastąpił całko
wity brak kursów szkoleniowych w
1949 r , w ZPW im. 9 Maja, zupełne.
zobojętnienie dla. sprawy · szkolenia
partyjnego, ze strony podstawowej
·organizacji w ZPO im. Próchnika
Wydział Propagandy KD starał się
Nie potrafił jeusuwać te braki.
t ...„ ........................„ „............,„„„...„ „......„ ......„ „ „....
dnak przeciwdziałać im w sposób
zdecydowanie energiczny, gdyż na
e~ieł 1.002 uczestników szkolenia tylko
700 przystąpiło do egzaminów koń:1J
cowych.
Mieliśmy jednak yyypadki poważ
prz~
błędów, popełnianych

Organizując tego roku kursy szko
lenia ideologicznego, przeprowadzidogłębną
liśmy przede wszystkim
analizę wyników szkolenia w ub. o
kresie. Dzięki temu mogliśmy dokła
dnie ustalić nasze osiągnięcia i uja
wnić błędy, a na tej podstawie opra
cować nowe lepsze metody.

nych

był

Co nam daje

Plan 6-letni?

3,5 krotny wzrost

produk~ji C

·

stoją

Jakie zadania
teraz przed nami

Proceder ludobójstwa, tale zachęcający dla imperialistycznych gangstenie jest bynajmniej sprawq
1·ów USA i ich atlantyckich paclwłków łat«:"l. Przekonali się o tym osrotnio socjaldemokratyczni awanturnicy, któr:y na stano1.uislcu ministrów francuskich. wysługują się interesom złodzi$
:: Wall-Street i oprawców z waszyn.gtofr.skiego Krwawego Domu oraz ameloka.je panów
rylcańslciego Departamentu Stanu. Panowie ci, a raczej z USA rozpętali, jak wiadomo, brudnq wojnę w Vietnamie, ufni, ie ich
uzbrojonym zgrajo11~ bandyckim (głównie odd::ialom legii cucl:ozi.emskich)
uda się szybko podbić i zawojowdć ,,nędzny, kolorowy" lud Indochin.
Jednakie pragnienie wyzwolenia narodowego i społec::n ego jest w Viet, ·
nam ie tak silne, iż wojska imperialistów francuskich ponoszą klęskę po
klęsce i stoją dziś w obliczu generalnej przegranej. Fakt ten stwierdz4
sam Guy Mollet, socjal-demokratyczny mi1iister francuski, pr:yznając się
Nie da.my rady do {tompletnej „niemocy" na froncie viet11amski1*. powiada Mollet - musimy się zwrócić o pomoc do Stanów Zjedn.oczonych.
Adres, trzeba przy:m.a.ć, właściwy. Na kogóż bowiem liczyć dziś mogq
b<U1kruci francuscy, jak nie na centra.lny przytułek i „kasę zapomogcm;ą" dla
międzynarodowego gangsterstwa w USA? Słusznie więc mówi G. Mollet:
jak przegrana - to do Trumana. Truman: to worki dolarów dla zbrodniarzy wojennych, Truman: to pomoc marslmllowska (we wszelakiej broni
i amunicji), Truman: to bazy wojskowe na Atlantyku ... Tylko, że psiako§ć
- (nie pomyślał o tym minister lłlollet) - że worki z dolarami, armatr.
i ka.rabiny tudzież bazy wojskowe to jeszcze bądź co bądź nie wszystko„,
Same worki z dola.rami przecie nie „wybuchai<J,", bazy zaś t1·zeba obsadzić
ludźmi. A na tym odcinku sprawa „pomocy" b. źle się przedstawia. Wiadomo przecie, że jeśli chodzi o napaść na Koreę Trumanowi własnego żoł
nierza nie starczyło, lecz musiał wyszantażować ludzi od swych satelitów.
l że chociai rzucił na Koreę całą chmarę imperialistycznej, uzbrojonej po
zęby szara.liczy, to przy stosurvku sił 1 (żołnierz bohaterskiej Armii Koreań
skiej) na 10 (zbirów z USA, Anglii, Australii itd.) „waleczne" oddzroły
Mac-Arthura brały tęgie cięgi i były o włos od katastrofy. Że dopiero
„uratował je" stosunek 1 do 20 i że nawet przy dwudziestokrotnej przewadze liczebnej idzie zbrodniarzom amerykańskim w Korei jak po grudzie
(blisko 60.000 strat w za.bitych, rannych i wziętych do niewoli) .••
Pytanie: skoro cała 11U1china wojskowa USA została. rzucona n.a maleń
ką, pokój miłującą Koreę i mimo to na.potyka. ona na b. ciężki do zwalcze·
nia opór, c:zy:i nie będzie trudno Trumanowi okazać pomocy zbankrutowanym sojusznikom w Viet11amie? A przecież z dnia na dzień wzrasta siła
ludów azjatyckich, uzbrojonych w oręż nie do pok01umia: w pragnienie
woLiości i wyzwolenia. od ucisku, w głęboką wiarę w słuszność swej sprawy i zwycięstwo.
Wczoraj 'Korea, dziś Vietnam, a przecie czeka.iii na swq chwilę równieł;
Indonezja., Filipiny, Indie, Mafuje..•
Ośmiornica imperializmu ma liczne macki, ale pierw czy później macki
te jedna po drugiej będq odrąbane przez miłującą pokój i wolność ludzkość.
E. TAM.
.

Dziejl ten jest wolny od
tyjnego.
wszelkich innych zebrań i odpr_a w.
Dzięki temu uczestnicy kursu nie są
w dni szkolenia odciągani od innych
mogą
zajęć, a przedstawiciele KD
łatwo sprawdzić frekwencję, poziom
wykładów, i następnie omówić braki oraz usunąć je.
Organizując kursy II stopnia poło
żyliśmy nacisk na pl'Zeprowadzanie
z kandydatami indywidualnych roz
mów. W ten sposób odbywało się
wyznaczanie kandydatów w Fabryce Zegarów, w Centrali ZPB im. Re
wolucji 1905 r., w Zakładach Lin i
Powrozów, gdzie frekwencja jest obecnie· 100 procentowa.
Natomiast przedstawicielka KD,
tow. Olesiak, nie dopilnowała prueprowadzenia rozmów indywidualnych w innych zakładach, jak np.
w ZPO im. Próchnika., ZPDz im.
Ofiar 10 Września.
Na te zaniedbane odcinki kieruje
my obecnie całą naszą uwagę, stara
jąe się jak najrychlej postawić szko
ll'nie na odpowiednim poziomie, a
za.razem wzmocnić istnieją.ce tam or
gauizacje partyjne.
Obecnie na Dzielnicy naszej działa. już 45 kursów II stopnia. W myśl
zaleceń naszej Partii dążymy do tego, żeby w bieżącym okresie szkole
niowym jak najbardziej usprawnić
podnosić
działalność tych kursów,
dyscyplinę,

i

zlikwidować

błędy,

które popełnialiśmy uprzednio. Pra
Ca. z wykładowcami, szukanie nowych form szkolenia, wzmożenie
kontroli ze strony KD, oraz egzekutyw podstawowyeh organizacji partyjnych - oto podstawowe zada·n ia
naszej Dzielnicy w bieżącym okresie na odcinku szkolenia..
Dzielnica nasza musi wypełnić obowiązki, które postawiła. przed nią
Egzekutywa. Komitetu Łódzkiego,
musi przysporzyć łódzkiej organiza
cji partyjnej kadry nowych, wyszko
!onych ideologicznie i politycznie bo
j@wników w walce o pokój i socjalizm.

zadaniem w
czołowym
Zobowiązania Październikowe
okresie szkoleniowym jest
tak zorganizować szkolenie, tak czu
wać nad jego przebiegiem, tak podnosić jakość nauczania, aby jak naj
na
towany~ zapisanych
więcej
kursy końozyło Je z dodatnim rezul
taflem.
Celem wzmcżenia kontroli obariedną rodzinę
czyliśmy odpowtedzia1nością. za szko
.
lente całą egozekutywę KD oraz
Po ś:·od1."U tran.siparentro. umiesz- re z krosien należy dziś zwrócić
Cze_rwieni się las choo.•ągiewek,
wszystkie egozekutywy podstawobaczniejSiZą. uwagę, no, i nie dopuszbryg~dy czony Jest emblemat ZMP.
wycb 1 oddziałowych organizacji za.tk111.1.ęo/ch .na krosnach
Wśród tkaczek młodmeżowej gvu- czam do postojów.
ZPB im.
partyjnych. z polecenia KD egzeku , młodz1ezowe1 w tka.lni
Dzierżyńskiego. Niewiele dn1 upłyn.ę py p-anuje ożywienie. Po-śpies.zin.ie
- Może teraz kt6ra z Iro<leżanek
tywy podstawowych organi2acjl o- ł.., od u.roczy&teg-o zebrania, na któ- kończą p!racę, zalkładają r1malkii, za. nam poiwi.e - mówi <!alej pT.zewo<li li
ostatJeszcze
licznika.
stan
piSJUją
ja·
z.obowiąz.ań,
liCZl!lych
wśród
pracowały dakładne plany szkole· rym
dla.c.wg-0 nie wyi.lrona..cio;ący ZMP nia. Egzekutywy WYSUnęły Viykla- kie 7iał-0ga po<1jęła celem uc.zczen.ia nie słowo, ~amiieruone z tkaczikaintl z łt\ swej bazy? - Młode tkaooki spo
dowców w swych zakładach, tak, że ·33 roczn.icy Wie1kiej Re.wolucji Paź- drugiej v:miany i już oała zmfana. glądają na siebie na.wzajem.
„Produkcja cegły wzrośnie przeszło trzy i półkrotnie w lltosun·
w bieżącym okresie prawie każdy d-zi.ernikowej oraz II światowego podąża na swą. pierwszą naradę wy
..:..... Jak miałam wyk<>nać mą norzakład posiada swego WYkładowcę. Kongresu Obroń'Ców !'lokaju, padło twórczą, ziapo.wliedz.ianą na dziś.
ku do 1949 roku i osiągnie w rokii 1955 poziom 3,7 miliarda sztuk".
mę, kiedy majstler nie umiał z.repe* • •
(Za WYjątldem ZPW im. 9 Maja o- zobowtlą:~anie młodzieży, która IJOSta
(~ referatu tow. Minca na V Plenum KC)
rować krosna i z tego powodu nastą
- Wzoru.jemy się na metodziie pił dłuższ.y postój - odzywa się z
~az oddziału II ZPB im. Rewolucji iil10wiła irorgam.izować zespół pracują
1905 roku, które nie potrafiły wy- cy metodą Ale'kSlan<h·a· Ozu.tkicha - ma.jstra mdziecikiego, tow. Czutkicha żalem ob. Libertows..lca. To jest mło·
Pociąg sunie zwo1na, z trudem !Pnąc się na wzniesieniia pagóroświadcz.a. przewodniczący ZMP,
a już zobowiąz.ainie w•sitało wykona Dlatego bęttzie- ci.y majster, po prostu nie mógł SO·
ne. Zespół praou;je j!Uż „całą parą". t<iw. Przewod.ek. ków. Po obu stronach toru rozsiadły się schludne wioski i miastecz·
chować sobie wY'kladowców).
naprawą.
Sbao.'.Sr&e tk:aczki, pir.zechodząc głów my zbierać się co tydzień, oma.wia- bi-e dać rody z
Dziękl temu wykładowca znając
ka. C.rerwone dachy jru;;krawo odbijają się od soczystej zieleni
D!ie zapisał
majster
mnie,
A
pracy
w
złe
co
a.
dobre,
było
co
jąc
któ
na
g:rupy,
I
obok
ga.nikiem
drzew. CQ ikfilka kilometrów na horyzoncie wystrzelają iw górę wy· doskonale zakład oraz towarzyszy n~
dodaje ob.
godzin pos'f»jowych &0kie kominy, obok których skupiają się dokoła jaikieś budynki. których szkoli, może z powodze- oc-ej po.'iacują sa.mii młodzi tkacze, spo zespołu, czego należy siię uczyć, a. co Kędziers.ka.
usunąć.
mówią
i
niedowierza:niem
z
glądają
teoretyczzagadnienia
wiązać
niem
·
;To cegielnie.
Okazu.je się, że majster tmv. Ro·
Z kolei tow. Przewodek odczytu.je
ne z praktycznyini, wykazywać na do siebie: .
Wokół owych budynków uwijają się sylwetki robotników. Na
- Ej, czy to sMn.i młodzi tkacze nazwiska tkaczek, które przekroczy gows.ki, który ma stale pracować z
przykładach metody walki o realiza
. specjalnych półkacll widnieją :równymi rzędami ustawione tysiące cję Planu 6-letniego, o pokój, o socja diad.za s.obie rade '1
czasowo
P-0myś1cie, ły noo.-mę o.r az tych, i{tóre jej nie zesp.ołem młodych, :Lostał
,c zerwonych cegh:ł. Nie poleżą tu długo. Samochody i pociągi po·
Wprowadziliśmy też zasadę, na. wszystkich trzech zmianach pra- wykonały. Okazało się, że najwięk odwołany na zastęps.two salowego.
li.zm.
aby jak najwięcej pra('.OWDików Po cuj~ tylko młodzież. Gdyby choć je· szą wydajność wyka'Zała ob. Barbara W grupie pozostał :młody praiktywiozą je daleko na tereny budowy. A tam... Tysiące · rąk„. zwin·
kant, któremu jeszcze nieco trudm.o
nycll, szybkich rąk naszych murarzy wzniosą z tych cegieł domy Utyeznych a.paratu partyjnego peł- dna starsza tkaczka była między Sznycer.
- No, to może koleżanka. Sznycer być sanl<>dzielnym i stąd narzekania
niło funkcję wykładowców. Dzisiaj nimi, może by dopihowała. ·Ale tak,
mieszkalne, teatry, kina, szkoły, domy kultury.
opowie nam, w jaki sposób zdułała tkaczek.
ju~ P',·acownicy Dzielnicy, tow. tow. to nic z tego nie wyjdz.i.e.
3,7. miliarda sztuk cegieł produk01Wac będżiemy w 1955 roku, 'ACla.mski, Szpy.rka, Wiśniewski i Ma
Ale nie ws-eyscy są tego zdania. tak wydatnie przekl·oczyć swą nw·
- Może męc ta:k się umówrilmy ~ i pól razy więcej, niż w roku 1949.
iusia.k prowadzą szkolenie partyjne Niektórzy z podziwem patrzą na mę? Chcielibyśmy się nauczyć jej mówi tow. Rogowski - jeśli podtkacz
Z cegieł tych zbudujemy w okresie 6-lecia 1.287 wielkich
młode
w-0łają
pracy
metod
tkac.zkl,
młode
się
w zakładach pracy. Każdy z praco- żwawo uwijające
majstrzy nie będzie .n6gł k.roS'lla na
wników KD ma pod swoją opieką 2 pełp.e Wliacy we własne siły. Nie- Jci jedna pnez drugą. Ba.sila nie zw!e prawić, wtedy przychodźcie do mnie.
•biektów przemysłowych oraz 723.000 izb mieszkalnych• . Tak nrze·
którzy aż przysbają, ab.y przeczytać ka.ją.c śmiało od.powiada:
kursy.
Jakoś poradzę sobie i choć zastęP,u·
czywistniac się będzie nasz wspaniały plan budow.niebwa socjali- Nie stosuję specjaleych metod. j ę sal<>wego, to ma.jclę chwilę o:Dasu
widinieją.cy na ścia.nie wielki, 9-me·
k I •
•
p0d
~tycmego.
Przychodzę zawsze nieco wcześniej, i WTpadnę do was.
trowy trans.paa:ent, który g·łosi:
nosimy sz o enie
A więc dążmy do wykonania owych 3,7 miliardów sztuk cegły
„Brygada młod7Jieżowa, składa- przygotuję wątek, oglądam wszystna coraz wyższy poziom
W dalszym ciągu tkaezki <>p<>win- bo to jeden z wa2Jnych odcinków frontu walki o Plan 6-letni,
jąca się z 36 osób, członków ZMP, kie osnowy, czy nie ma oddągnię- d:ały o swej pracy. O .tym, ja1k sobie
Celem usprawnienia kontroli egze
tłąźmy każdy na. swoim posterunku do wypełnienia swoich zadań
będzie się wzorować na doświad- tych lub pokrzyżowanych nici, roz- ~ajemnie pom agają, jak jedna dru
kufywa KD wymaczyła poniedz.iamawiam z tkaczką zmianową, na któ giej wiąże nitkę, a na.wet i uruchaw ramach Planu Sześcioletnieg~.
czeniach to\v. Czutkic.ha."
łęk jako stały dzień szkolenia parmia krosno, jak ostrzegają się wzajemnie, jeśli nici pląo:.zą się w osnonależy
ZaoszczędziliśQly wie. Mówiły także o swych tr<>Skac:it,
ogniskujących się w jednej podst.l.złotych wowej bolączce. Trz;eda zmiana, po
której one obejmu.ją. pT.acę, nie zolJ~ymanie maszyny w. porządku - - - - Zakłady graficzne „Książka i
sba.wia krosien w po.rządku. Wadli·
Wiedza" postanowtiły pJzeprowa- wie wciągruięte bnegi, odciągnięte
dzić remont pomieszczenia dla wynici osn<1wy, p-0zosta.wione odpadki
działu chemigrafii. · Przedsiębior itd. Są tio niby di!."obne spa·a.wy, ale
botnicy D!ieraz nie tyłko nie potrastwo Remo~towo·Budowlane zażą jedinaik utrud:riia.ją pracę i dobrze by
Na oddziale I przy ZPB im. JuMinęło już wiele czasu od rozgdyż nie z własnej winy nie są w
fią n.sunąć większości drobnych dedało 1 mi!ic!na zł. za wykonanie re loby, gdyby każdy starann'ie wyk-0liana Marchlewskiego jeszcze podpoczęcia robót przy reperacji dastanie wykonać planów produkcyjfektów, ujemnie wpływających na
montu.
·n.ał to, co do niego należy.
Nr.
Remontowa
Brygada
lata
czas
niewykończony
wciąż
przez
a
chu,
niedopuszczaltego
Winnych
nych.
produkcję, lecz często nieświado
Wobec tego pracownicy wydziału
· 61 podjęła si ę dokonania reperacji
jeszcze dach woda nadal leje się na nego zaniedbania należałoby poSekretarz organtl:zacji od<iział<>wej,
mie powodują ich powstawanie.
gospodarczego zobowiązali się prze tow. Grabowiecka, radny młodzieże·
maszyny.
dachów. Po zerwaniu starych daciągnąć do surowej odpowiedzialNp. robotnicy, pxacujący w przę
prowadzić remont własnym.i siła wy tow. Wadlewski ->raz ~ewodńi
chów przystąpiono do zakładania
ności.
dzalni przy samoprząśnicach wózBrygada Remontowa Nr. 61 wymi. W ten sposób koszt remontu czący koła ZMP
nowych, jednak roboty te posuwatow. Przewodek
N. Gronowski,
kowych. często obcinają końce
się gdzieś, pozostawiaj ąc
niosła
zmniejszył się do 200 tys. zł., po- słuchają uważnie. Po5ltairają się usu
ły się opieszale.
ZPB im. J. Marchlewskiego.
tylko jednego robotnika. Mimo jesznurków zamiast nożem - rolkaświęconych na zakup materiałów. ćnąć trudno ści, hamujące pracę mło
Widząc tak żółwie tempo pracy,
dnak jego najlepszych chęci, jest
Rolki te na skutek
m~ żelaznym.i.
Od redakcji: Spodziewamy się, że
Podczas pracy wyróżnili się: ob. dzieżowego zespołu . Przec.ież roe od
robotnicy z niepokoj~m myśleli o
fizyczną niemożliwością , aby mógł
uderzeń zostają okaleczone i poi
sprawą
tą
się
CZPB zainteresuje
Skąpski przy zakładaniu instalacji dziś otacza.ją opieką. ten zespół mło
nadejściu słotnych jesiennych dni.
w tym roku sam wykończyć pokry spowoduje wyremontowanie dachu
wodują zryw nici w miejscu okalewodociągowej, ob.ob. Czajowski i diz.ieżowy.
I oto pewnej nocy spadł ulewny
cie dachu.
czenia.
w ZPB im. Marchlewskiego w najJabłoński - przy instalacji elektr.,
deszcz. Cała sala pogrążona zoW pr.zys1.tło ści podóbne nau."ll.dly' od'by·
Oczekujemy wybliższym czasie.
Obecnie nastaje pora deszczów i
Okaleczone rolki trzeba następ·
ob.ob. Kacperski i Szczeciński przy wać &i.ę będi! regularnie. Z peiw:nościią
stała w wodzie, warsztaty, osnowy
czuj ą się pokrzywdzeni.
jaśnień.
robotnicy
nie oddawa'Ć do ponownego obtorobotach stolarskich oraz ob. Zie- następne przyniosą jeszcze bogatszą.
oraz wrzeciona stały się niezdolne
czenia, co stanowi poważny wydaliński p rzy pracach malarskich.
do produkcji.
wymianę d;ośvriadczeń, pl'Zycz.yn.iając
tek dla zakładów.
Innym znów razem po długotrwa-,
Na podkreślenie zasługuje rów- się do podnies ienia kwalifikacji młl)
Majstrowie wjnni zwracać uwałym deszczu musiano wzywać straż
nie?; szybkość, z j aką dzielni pra- dych tkaczek, do rozwinięcia pięk
gę na talcie niedokładnoŚCi i odpopożarną, aby z piwnic wypompoco1 nicy dokonali przeprowadzki nych :oasad kolektywnej pracy. ws pól
wiednio pouczać pracowników, k tó
dzin społecznie, pomagaj ąc przy
Powzięte zobowiązanie ku uczwała wodę, gdyż magazyn części
wydziału chemigraf.i do nowo od- nej odpow:iedzialil.ości za
maszyny.
rzy przez nieumiejętność powodują
czeniu 33 rocznicy Wielkiej Rewo- rozładunku węgla i oczyszczeniu
wymiennych został zagrożony zaremontowanego lokalu, która trwa za produkcję.
Nam.dy pomv-0lą na
obniżenie produkcji.
lucji przez załog'l naszej Straży terenu pod budowę nowego oddzia
topieniem. W skutek takiego niedła .zalAdwi.e dwa dni.
szybkie usuwa.inie wszelkich trudnoś·
Po'.arnej zostało wykonane przed łu produkcyjnego. ·
balstwa maszyny rdzewir ły i uleci, na usp1·aiwnienie i stałe ulepsz.a..
A. Pilecki.
S, Boguś,
terminem.
gały niszczeniu, co zmniejszało
St. W&licki,
nie metod '.Pracy rzespołu:
Strażacv :or~nraCAUTali 200 ga·
V>B im. Armli.i Ludowej.
znaczni' ia 'tość i· ilość produkcJ...
,,Książka i Wiedza"„
ZPB. im. F. Dzierżyńskiego.
M. S.

- wykonane

Naszym

bieżącym

Młodzież

ZPB im.

Dzierżyńskiego

stosuje metody ··Aleksandra ··Czutkicha

Ze§pó# - którq tworzq

I

Robotników

dokształcać

1

zawodowo ·1

~~~;:?::!?~:::feL;=~t~i;

Nasikore§pond enci

Karygodne

opóźnienie

pisżą

naprawy dachów

Straż Pożarna wykonała zobowiązania

800 tys.

Kronika Pabianic

WARUHKI BEZPIECZEŃSTWA l. HIGIENY PRACY Brak chodnika na ulicy Ka,licznei
ulegalą poprawie
Czgtelnlcg

-

Ob.

ma głos...
Moja Pelasia należy do ludzi,
którzy lubią rozrywki. Przyznam
się szczerze. że i mnie pociąg!ljl\
kino, tPatr i koncerty. Rzecz zro
zumiała,
każdy po pracy h.tbl
spędzić przyjemnie wolne chwile.
Pelasia zrzuciła całkowicie na
moje barki -troskę o nasze rozryw
ki. Mam z tego powodu, obywate
le ciągłe kłopoty, choć nie powiem, żeby Pelasia była zbyt wy
bredna. Co tydzień idziemy do
<Jbtt km, na kl:tżdy nowy film, po
za tym prowadzę ją często
do
świetlicy fabrycznej~ gdzie
rów
nież bardzo mile spędza się czas,
a poza tym idziemy na każdą im
prezę, jaka się "". naszym mieście
-0dbywa. Niestety, imprez tych
jest stanowczo za mało. Rzadko
bardzo zjeżdżają do nas grupy
artystyczne
,,Artosu", wielką
rzadkością są również koncerty.
W ubiegłą niedzielę, gdy Pela
sia kończyła poobiednie zmywa nie, .a ja najspokojniej w świecie
pogrążyłem się w lekturze prasy
codziennej i tygodników, padło
z jej ust pytanie: - ,,No cóż, stt:t
ry, gdzie dzisiaj pójdziemy?" Py
tanie to wprowadziło mnie w
wielkie zakłopotanie. Przebieg łem szybko w myl§li wszystkie mo
żliwości, to znaczy... jedno i dm
gie kino, ale uprzytomniłem so
bie natychmiast, że już w obu by
liśmy, więc trochę niespokojnie,
czując wiszące w powietrzu gda•
ranie Pelasi, odpowiedziałem jalr
najbardziej słodko: - Nie wiem
moja
kochana, niestety,
nie
wiem„. - Nie wiesz... A więc wy
pada tylko iść na spacer, albo
gdzieś do znajomych, bo ty tylk0
ciągle, jak cię o te sprawy zapy
tam, odpowiadnsz swoje ,1nie
wiem i nie wiem". Powiedz mi,
kiedy ty będziesz wreszcie wie

ze

dzał?

-

Wymieniono przestarzałe i nie BHP Wiele ma jeszcze do zrohl.e

odpowiadające wymogom bezpie· nia, trzeba szczegółowo

I

zbadać

dotychczasowe bolączki l n iedo cze!.'i.stwa elektryczne urządz'cinia
ciąghięcia, wciągn ąć w krąg zaininsta'iacyjne. Założono sp ecj alne t.e resow ania
zagadnieniami B HP
d k. h
r
t
h
es ·1 oc ronne p zy mo orac n3: \\Tszystkich człoti ków załogi.
wszystkich maszynach szwalniRównież rada zakładowa, jai.to
czych i pomocniczych i siat ki czyhnik powołany do dbania tntę
ochronne przy tablicach rozdziel- dzy innymi o. należyte warunkt
czych. Ostatnio pomalowano od- p racy załogi winna baczniejszą
dział „B" przy ulicy K aplicznej. na te sprą.wy zwrócić uwagę, aó
Do poprawienia warunków hl- pilnować wykonania zarządzen
gieny przyczyniło się r ówm ez nawiązac ściślej szą współpracę z
zainstalowanie na salach oddziału r eferatem BHP.
i·A " umywalni z bieżącą wod ą.
Obok tych

niewątpliwych osiąg

Codziennie ulicą Kapliczną po· niastym terenie pełnym kałuz,
do znajdujących się przy ul, niszcząc sobi~ obuwie.
Kaplicznej Zakładów Przemysłu
blatego wskazanym ~yło by uło
Odzieżowego,
Rzeźni Miejskiej, żenic tutaj jeszcze w b1ezącym ro·
wiele robotnic i robotników. W o· 1ku płyt cementowych na tych od·
kresie jesilmnyth i wiosennych cinkach chodni~a, gdzie. ie~ br~k.
deszczów przebycie tej ulicy, spra· Przeprowadzenie tych i:1ew1elk1ch
wia powazne trudności. Dziej<! się prac na ulicy KEtpikzneJ •p rzez '!f!
tak dlatego, ponieważ jedna stro· tl.z~a~ DtogO\vy Prezy~ium ~/Ile]"
na tej ulicy posiada wąskie chod· sk1eJ Rady Narod~W~J powita~e
niki ~ płyt cementowych, a po dru byłob_y prz~z pabiatnckich 1:'.dz1e~
giej stronie płyty ułożone są tylko zowcow z wielkim ~adowolemem ł
-~
w paru miejscach na krótk ie h ot1· uznaniem.
cinkach. Po tej to stronie wł.aśnie
Wierzę 1 że Prezydium MRN weź
znajdują się Zakłady Odzieżowe i mie tę sprawę pod uwagę i załat·
robotnice zdążające rano do pracy w.i ją w myśl życzeń ludzi pracy.
i wrac1jące wieczorem, zwłaszcza
Stala czytelrtlczka „Głosu"
w 1-t{resie jesienno-zimowym, prze
L. S.
chodzą po oślizgłym, błolnisto-gli·
pracownkci. PZPO.

PtZ" oot o w ani a do

uroczystości

na odcfnku BHP
braki. Do nich w pierwszym rzędzie nald:y brak naleiytej Weil
tylacji sal, co zlikwidować mOi.!1a

MIe
' sI•qca pog ę b'Ien I"a przyJ•az;n'I Polsko-Radzieckiej

przez zainstalowanie wentylat.o rów.
Należało by rówmez zmienić
miejsca ~'ydawania pratownikP.m
kawy, gdyż odbywa się to obecnie albo na korytarzach w miejscach niewygodnych i warunkach
niehigienicznych . Sprawami t;ymi
winni zająć się jak najs;i;ybciej re
ferat 1 komisja BH!'. Referat

11ieda\vno zebr anie delel;\"atów
Zatządów Kół TPPR. Wz1ęH w
nim udzinł przedstawiciele partii politycznych i o1'ganizacji
masowych . Celem zebta11ia by·
ło oprato\Vat1ie p rogranrn u1•0czvstości tegorocmego Miesiąca
Pogłębie11i a Przyj aźni Polsko·
R.a~zieckiej . W zeb~aniu wzięło
udział· około 200 osob. Referat

nięć są również

I 9

w

ł

I

·
SaH Sh•ahckiej otlbrło się I na t~mat

działalno~ci

i

osią-

I

l?odjeto . zobowią_zani~

Wiesz kiedy, Pelasiu? - od
- wtedy, gdy otworzą u
nas w Pabianicach Dom Kultury.
- Chyba to nastąpi za sto lat
-- odparła Pelasia. Ty, Dyonizy,
nie zamieniaj się w naszych miej
skich gospodarzy z 1MRN, którzy
ciągle tylko obiecują nam: po
czekajcie do wiosny, a damy wam
Dom Kultury, potem wiosną . mó
wią poczekajcie do lata,
potem znów, że tylko do jesieni.,
następnie znów, że zimą to ju ż
na pewno. I tak przez cały okrąg
ły rok. A pot~m znów z jednego
roku na drugi.
Raz by już skończyli z tymi obiecankami, przełamali te wszyst
kie trudności, na które zrzucają
winę, a wzięli się solidnie do roboty i daliby nam, ludziom pra
cy, salę, w której przyjemnie i z
pożytkiem można
by spęd1.ić
czas...
Przyznałem
Pelasi słuszno-1ć.
Wy, obywatele, też na pewno
przyznacie, że remont sali te attalnej w budynku dawnego k~
na „Nowości", przy ulicy Kościu
szki trwa stanowczo zbyt długo.

Maszyna, która wyzwala od ciężkiej pracy

·

Jak pracuie kombajn do sprzętu buraków

Kopanie

buraków jest

z wacz bu,raków), które go transp1Jrtują do ruchomego
t.zw. przytt'?.Ymywacza. składającego s:ę z d\Vóch
pasów ka rbowanych, W tych kardy i często padają deszcze,
bach burak prostuje się, podjeżdża
Pomimo, że już od w i elu lat w kierunku noże , który ścina liście.
sprzęt zbóż, jak również kopanie Po tei czynności ogłowiony burak
ziemniak6·w dało się prawie beiz spada do specjalnej skrzynki, zaś
reszty tz11:1echanl1t.ować (kombajny, liście są oddzielnie transportowane
wtig1ędn1e ulepszone traktorowe ko- do rodzaju drucianej s'.atki. Kompaczki), :stnlały poważne trudności bainer od czasu do c:z:asu wywraca
w ii;budowanlu w~zechstronnej ma- skrzyn kę z burakami lub siatkę z
szyny, która by mogła zastąpić przy liśćmi. Buraki i liście ,zsypywane
sprzęcie buraków pracę ręcttną.
są w rzędy, aby ułatwić zwózkę.
Kombajn SPG I jest maszyną stobopiero w r. 1948 udało się inży
nleróm i racjona•lieatorom radziec- sunkowo lekką. Do obsługi moZ.e
kim skonstruować maszynę - kom- być używany traktor o sile 25 kohi.
bain do -ltO}lan1a b"UrakOW Ukrowych. która dostała nagrodę AkaJedną

najcięższych
robót w rolnJctwie
zwłaszcza, że jest ono wykonywane
póiną jesien'. ą, kiedy panują chło

~:~~~c~~c~~~:~~ p~:p~':~~~ou1~~·

produkcji masowej w Zakładach
im. Worosa:ylowa pod nazwą SPG I.
Na polach polskich pierwsze kom
ba·jny ruszyły w roku bieżącym.
Kombajny
te otrzymaliśmy od
ZWiąe·ku
Radrzieckiego. M. in. w
W ars~awskim Oforęgu PGR pracują
dwa kombajny buracza111e: jeden w
zespole Krajkowo, dmgi w zespole
Zaborów.
Jak pracuje kombajn?
Prrzy spnęc:e buraków chM>zi o
emechtiniz.owanie dwóch prac, które dotychczas wykonywano . Qdd2'.iel~ie: o wy~opanie bura.ka i oglo
wieme go z l1Sc1. KombaJn SPG I
wykonu.ie tę pracę prawie jednocześtiie . Etapy pracy masizyny są na
sti:pujące:
na pmedzie maszyny
:dzie trzw. prostowacz liści, złożony
'1'. dwóch „ wąsów" stalowych, lttóry
rozłożone ewyk1e liśc"ie buraka pod~
nosi i lekko ściska. Tuż za nim idzie
wyorywaciz, który oddziela korizeń
buraka od ziem.i od spodu; jednocześnie korzeń
czostaje schwytany
między dwa elastyczne pasy (wyry-

Cieka wa impreza
„A rtosu"
Dnia 18 i 19 października, o go·
dzinie 13 1 15, w sali kina „Polo·
nia", „Artos" wystawi program
słowno-muzyczny pt. ,,Lud p6jdzie
za mną'.' z muzyką Fryderyka Cho
pina. Prócz ·tego odbędzie się po·
ranek artystyczny,
poświęcony
100
rocznicy
śmierci
Juliusza Słowackiego. Wykonawcami
b ędą: Nadratowska, Matysiak, Mi·
jBnowska, Kor dal, Kozłowska, Woj
ciechowski.
·
Obydwa przedstav.'.ienia przezna
czone są dla młodzieży szkól ogól·
nokształcących i zawodowych.

,,Przyjaciele*'
w sali kina „Polonia 16
Dnia 20 października, w sali kina „Polonia", będzie wystawiona
dwukrotnie o godzinie 17.30 i 20.
wesoła komedia radzieckiego pisa·
rza Andrzeja Uspieńskiego pt
.,Przyjaciele" w reżyserii Maksy·
miliaha Chmielarczyka,
Bilety do nabycia w cenie 100 zł
w radach zakładowych poszczegól·
nych zakładów pracy.
Dnia 22 bm. odbędzie się przed~tawienie- ,.Przyjaciói" dla pracow
ników Pabianickich Zakładów Prze
mysłu Ba\\~nianego.

·,

Ma~z~ma może dziennie wykopać 1
i pół ha buraków :redlinę około
30 km dłUgosci), obsługiwana zas
jest p~ez dwóch Jud~i - traktol."'tyslę i kombajnera. Maszyna ;zast~pU-"
je prncę około 30· robotn-ików.

'Maszyna jednak ma pewne wymaga11.ia. Rola n\llsi być absolutnie
bezkamienista. buraki w redJ:nach
mniej więcej wyrównane co do gru·
boścl {drobny burak Wypadnie it
lrnrbów pr11.ytmymywat'ża) oraz li•
ście co najmniej 20 ctn Wysokości.
Kombajn nadlłje się nie tylko do
spt"Z~tu buraków cukrowych, lecrz
także do spr.z~tu cykorii i matchwi.

prze-

gnięc TPPR. wygłosił tow. Ru- prowadzenia weryf1~acJ~ człon·
::;akj .PO czym 1:oz~inęła ~ię. dy- k?w Towarzystwa 1 sk1~rowa
skusJa, w ktoreJ
otnow1011~ 1 ntłł. cał_ego wysiłku na. werbu~1ek
s.prttwy technictnej organizacJl cdbnkow pod hasłem: okazdy
„Miesl.1ca,'' 11a naszym terenie.
pl'acujący, ctłortkiem TPPRn.

Na zebraniu wybrano Komi·
Komitet Miesiąca Przyjafa1i
tet Organizacyjny oraz 4 sek· Polsko-Radzieckiej
postanowił
c.je. Pn.1ewodniczącym Komite. również wpro\Vad~ić w .życie
tu wybra~y został to,v. Tomasz uchwałę III Kra.jO\,yego ZJaz~u
Rutkowsln,
a jego zastępcą TPPR: „W kazdeJ gromadzie,

--------------------------------------~ ków
~~Mar~nTomu~NaafunKomitetu wybrano tow. k~o~PR''•

Dyonizy

parłem

I·

.

dąża

w Pabianickich Zakładach OditieiQwych
Sprawa bez~ieczeństwa i hlgie
ny pracy nalezy do rzędu tych
~agad?i:ń, na. kt~rych . ~ależy~e
i. \vłasc1we
r.ozwtą~ame kład~1e
s11:! bardzo duzy nacisk. Robotmk,
m~jący dobre warunki pracy i
pewnosc, ze przy wykonywaniu
swej pracy nie jest narażony n~
" WAżNn;JSZE TELEFONY:
wypadek, pracuje 0 wiele wyd'ij
niej. Każda fabryka na cele BHP
O - Straź Pt>farna
6 - Komenda „Służby Polsce'' ma do dyspozycji bardzo poważne
23 - PZPB
fu ndusze, -Od ich umiejętnego w'}
6.3 - Komisariat M.O.
korzystania
zależą warunki pra66 - Prezydium MRN
cy
i
zdrowie
pracowników.
91 - Dworzec Kolejowy
W
P abiani.ckich
Zakładach
112 - PCK
Phemysłu Odzieżowego, w ·1a
143 - Zarząd Miejski ZMP
tach ubiegłych odcinek BHP trak
213 - Telegraf
towany był po macoszemu. no
215 - Pogotowie PCK
piero w roku ubiegłym i bieżąKINA:
cym zaznaczył się w tej dziedzinie
Kino ,,Polonia" - film produk· dcść znaczny postęp, polepszyły
oji radzieckiej ;pt. „Maszeńka". · się warunki higieny pracy i jej
bezpieczeństwa . W· dziale mate• * •
I{ino „ROBOTNIK" wyświe racy, przy szarpaczu zbudowano
tla film produkcji fińskiej pt. specjalną kabinę, dzięki
cze:nu
„Maaret". Film dla młodzieży zmniE·jszono o 80 procent ilośę
dozwolony.
py1u wydzielającego się przy
szarpaniu mieszanek, używanych
do wypychania materacy. Urzą
tlzenie to z.większa również w bat
dzo poważnym stopniu bezpieczr~ń
stwo przeciwpoż<'!rowe.

piszg

tow.:

F. S.

Janinę
prledstawicielkę

Jana Prosnaka,

Ła:mowską,

Ligi Kobiet, Feliksa Hemera,
przedstawiciela ZMP oraz S.P.
W skład seH:cji p1'opagandowo-pl'ł1sowefwrnzli ob. ob.: Ci·
szek. Kubicki, .Zaboro~·ski, ści
b~otek .brat ptzedstawiciele Ligi Kobiet, ZMP, SP.
W skład sekcji atlystycznej
weszli ob. ob.: Stuwiszewskii
Pawłowski, Lubawski i Janu·
szewicz.
W skład
komisji
wiejskiej
weszli: tow. tow.; poseł Buczek, Kacpi'zak, Ja.dkow,aki oraz
~rzeds~awi.ciel~

ZMP, SP i
w skład

Ligi
ZNP.
;
sekcji

Dziś, wa wtorek, tlhia 17 bm. o
godz. 17, w lokalu KomiteLu Miej
skiego PZPR przy ul. Limanowskiego 11 obędzie się odprawa pre
legent6w.
Obecność i punktualność obowiąwjt! wszystkich towarzyszy.

Pabianiccy odzi.eżowcy

Kobiet na
I

firia.nsoweJ

odbudowę

Warszawy

.' Radą kobieca przy Pabianickich

weszli! ob. ob. : Bal, Jach, Pi· Zakładach Przemysłu Odzieżowe·

skorski, Kamiński oraz pi•zed· go, 'pragnąc wziąć udział w groma
stawiciele
· Ligi Koblet, zMP i dzeniu funduszów na odbudowę
B. B.
SP.
.-'
•
- W~rsza:wy, urządziła w dniu 7 paź
Sekcje natychmiast po ukon- dziernika br. zabawę taneczną .
stytuowaniu się przystąp'iły do ósilU~ni~ty doeh6d w wysokoSci 40
S·V.\ych ·prao, Tegoroczny Mie· ty~lęcy złotych przekatano na od.
siąc Pogłębienia . Przyjaźni Pol· budbwę stolicy.
Polsl!ie Radio pl"lystąp"iło do wiel czy !eh technilti czytania i pisania,
. ~
.
kiej akcji masowej nauczania lt?ZY- podstawowego :zasobu wyra1z6W o- sk9-Radzieckiej obchodzony ~ hę·
ka rosyjskiego. Począwszy od 16 bm. rarz; easad gramatycznych. by urrtoż dzie bardzo Ui'OC~yście pod 'ha· ~fgdeq; naszych 'tittykułdw·
Polskie Radio nadawać będzie lek- liwić uczestnikom kllrstt samodtlcl sł~m ! . „Przykład z,wiązk\l Ra· I '
cje języka rosyjskiego na 2 porzio- ne kot•zystanie rz prasy radzieckie.i. dz1ec~1eg·p, · p~·zyJazn zw!ą~ku
maoh nauczania: I - dla początkuLekcje jęz,yka rosyjskiego dla 0e„ Radz1eck1ego i :t>-omoc Zw i ązku
jących i II - dlla ttaawansowanych. awansowanych nadawane !będą w lia~zieckiego - . r,ękojmią reall·
tł Szpltollf ~beZpleczolni Spolecznej
Kurs dla początkujących o"Qe.J m~~ środy i pohied~iałki w programie I zacJi Planu Szesc10letniego"
W odpowiedzi na artykuł, który
je dw!e 45-minutowe lekcje tygo· o godz, 20,45 {powtórzone w progra
Zarząd Powiatowy TPPR,· dln
dniowe, nadawane we wtorki i piąt- mie II w ponledtdałki i czwllttki o
ukazał !!lę w dniu 7 września na ła
uczczenia
Miesiąca
Przyjaźni
ki w programie I o god!T.. 17.00, któ- godz. 17,40).
trtaeh „Głosu Pabianic'' o nledociąg
re powtareane będą W programie· II
Teksty lekcji radiowego kursu ję Polsko-Radzieckie.i podją_ł sze·
w pracach S.tpitala Ubezpie
w piątki i wtorki o godz, 19.40.
I ,zyka rosyjskiego dla poziomu t i Il reg doniosłych zobowitpmń, rea• n1iciach
czal111
Spdłec~nej.
otrzymaliśmy pi•
których niew~tpliwie
Ku rs .?la poc.zątkują~ych w ciągu ~ydawane są dt'ukiem i dołączane lizacja
50 lekc31, tj. do 15 ma.Ja 1951 r. za- Jako bezpłatne wkładki do tygodni· poważnie ·przyczyni si~ do oży smo, w którym. m. in. cżytamy:
pozna słuchaczy z alfabetem, n~u- ka ,,l.ladio i Swiat".
•
1oW szpitalu znajduje sią 4 chro·
~'ienia działalności
Towarzy·
stwa. W pierwszym rzędzie ZaM nicznie chorych, którzy do dnia 15
rząd TPPR postanowił w czasie pddzłetnika będą puenlesieni do
trwania Miesiąca ótworzyc wła· DbmU Starców.. Przep.iesienle ich
sną ~wietlicę
uruchomić w ze szpitala do Domu Sttttców nie na
ni~j kud nauki języka. rosyj• stąpiło, dotychczas ze względu na
rozpO t tęło prQCę
~ wojew6dzłwie ł6d zkim skiego.
brak miejsca. Obecnie na skutek
W cl.nit~ 7 listol,'lada nastąpi przeniesienia agend PrezydiUm Po
Około 2.700 przodowników we
Obecnie przt>downicy wNeryna
terynaryjnych, po przeszkoleniu ryjni przeprowadzają w woje- ?dsło111ęc1e po1n11ik:a ku chwale wiatowej Rady Narodowej do Łas•
na specjalnych kursach, przystą wództwie łódzkim masowe szcze zołnierzy radzieckich, poległych ku, zwolniono lokale dla Do1I1U Star
ców i przeniesienie tam stalców
piło do pracy na terenie gromad pienia kur przeciw pomorowi. 57 'v walkach o Pabfanfoe.
chronicznie chorych jest obecnie
województwa łódtkiego. Przede
przociowników.
możli\ve.
wyróżniających
L'1na Pr·zy1·ac1J.ł
wszystkim rozwinęli oni ożywio się
wybitnymi zdolMścillmi,
bie
U z•ołn1·erza
6
Odnośnie złych warunkó.;_,,, higieną działalność w zakresie nadto rze udział w szcżepieniach ochron
przy j mułe zapisy
nlc.inych i braku należytej opieki
ru sanitarnego budynków inwe11 nych świń przeciw różycy, jako
na kursy samochodowe nad
chorytnł,
to Prezydium Miej•
tarskich 1 zwalczania chorób paso slły samodzielne, odciążając
w
żytnirzych u zwierząt, jak rów pracy powiatowych lekarzy wete
Zarząd Grodzki Ligi Przyjacioł skiej Rady Narodowej żywo się tą
Żołnierza przyjmuje zapisy człon~ &prawą zainteresowało, a częste wl
nież w nagłych wypadkach udzie rynarii.
ków i sympatyków n a kurs samo zytacJe. Szpitala Ubezpieczalni Spo•
lają oni chorym zwierzętom pier
Nie przestając na szkoleniu chodowa - motocyklowy,
który łecznej spowodowały na tym odcin•
wszej pon;10cy.
podstawowym przotlowhików we~ rozpocznie się w najbliższych ku poprawę.
terynaryjnych, Wydział Wetery- dniach. Wykłady z teorii budowy
•
narii przy Wojewódzkiej ttadzie samochodu eraz zajęcia prakty·~
1
Narodowej \V Łodzi organizuje czne odbywać się będ ą w godzibędą
W środę, dnia 18 bm„ o gdz. 18 kursy stopnia wyższego. Ostatnio· nach wieczornych .
Zapisy przyjmuje i bliższych in
W odpowiedzi na korespondencję
w s3li teatralnej Pabianickich Za po odbyciu takiego kursu 60 przo
obwodowymi formacji udziela sekretariat :?:a- tow. Górnego, który zwracał uwagę
kładów · Przemysłu Bawełnianego downików zo~ tało
mię rządu Grodzkiego Ligi Przyjaciół na brak mostków przy rynsztokach,
przy ul. Traug utta 4, odbędzie się funkcjonariuszami badania
sa rzefoiczego. Wśród nich znaj Żołnierza, przy ulicy Wandy Wasi otrzymaliśmy wyjaśnienie, w któzebranie aktywu związkowego.
dltje f'ię po taz pie rwszy 11 ko· lewskiej 5 do dnia 30 paidzlerni rym czytamy, co następuje:
Porządek zebrania przewiduje: biet, chłopek bezrolnych i mało- ka, w godzinach
od 17 do 19. W
,,Notatka w „Glosie Pabianic" ~·
1) referat „Zadania Zakładu Lecz- rolnych,
które przystąpiły do nied zielę dnia 22 bm., sekretariat
dnia
20. 9. br. przedstawiała faktycz
nictwa Pracowniczego", 2) referat pracy w rzeźniach i pw1ktach u- będzie czynny od godz. 9 do 12
'„Zacfania Zakładu Ubezpieczeń boju bydła i nierogacizny.
nie
istniejący
stan rzeczy. Już w rb.
przed południem.
Społecznych", 3) referat „Zadania
sprawa Wyżej omawiana była poru
Społecznych Komisji Ubezpieczeszan a na posiedzehiu MRN, w naniowych " oraz dyskusję nad restępstwie
czego z'?sfoły założone
feratami.
mostki
betono~e.
Okazało się, że
Na zebranie winni przybyć w
pełnym składzie rady zakładowe,
Dla dokonania s.zczcgółowej rewi- lane juź izostały niemal we wszyst- mostki te po kilku tygodniach uległy
zarz1o1dy oddziałów związków bran eji dotychczasowych norm pracy w kich zakładach przemysłu metalo- zniszczenlt.t, gdyż były zrobione. bez
wielu. :zakładach przemysłu metalo- wego i elektrotechnicznego. Opracożowych, społeczne komisje ubez- wego utworrzono specjalne komisje, wywane pr2'.ee nie projekty nowych prętów żelaznych, których ,w owym
pieczeniowe oraz mężowie zaufa- w których skład wchódQl:ą pczodują~ norn1 sprawdzane są w praktyce, co czasie było brak.
nia.
.
, cy robotnicy, działacze zwią'lk-0wi p~ala ocenić ich realność. Wielu
Obetnie dzięki posiadan\u pr"'Rady zakładowe zobowiązane są : oraz lechnicy ~ kalkulatomy. t{onu* robotników rozpoczyna już pracę na
"'
powiadomić o zebraniu podległe sle ie. opracow~Jll nowe normy w normach technkznych, wykar.ując tów żelaznych, betoniarnia miejska
.
·
.
.
oparem o· anall.zę warunków 'pracy iż są one ~ pełni słusz.ne. Pow.ażne przystąpiła do p,rodul<cji mostków i
im społeczne komis3e ubezp1ecze- w posiczególnych warsztate.ch wy• pl'.tekroczeme
no\a,rych mierników
• .
.
niowe oraz wszystkich mężów za- twórczych.
uzyskał m. ił1. Stetan Stańczyk z Za w termuue do dma 15 listopada br.
ufania.
W okręgu łóde.k:im komisje .t>.owo· kładów M-11 w. z„~~
I będa one założone,

Nau ka JęZy
. k.a rOSYJS, k*
d
lego przez ra io

t

I

Poprawa - -

I

2.700 przodowników weterynaryjnych

Zebranie

r

•

Związkowców

Mostki

Nowe normy pracy wprzemyśle metalowym

~~~
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Sportowcy N. R. o.

ZMarszów Jesiennych

Walc·zą

w Łodzi

o stworzenie zjednoczonych, pokój miłujqcych Niemiec demokratycznych

I

zorganizował w sobOtę konferencję prasową z delegacją Ko-· rych obejmie kierownictwo klasa ro
m.itetu Sportowego Nmemieckiej RepubJiki Demokratycznej. botnicza z Niemiecką Socjalistyczktóra przebywa obecnie w Polsce w celu zapoznania się ze sportem poi ną Partią Jedności na czele.
r.
października
łódzka
pisała
skim, wymiany doświadczeń i nawląza.riia ściślejszych kontaktów mię
SPORTOWCY NRD CHCĄ
S.AiMOB0JS'11WO
kii b~eliźniarskie otnz.ymują całe par- dzy sportem Polski Ludowej i NRD. Na konferencji tej członkowie dele
ZACIESNIC WIĘZY PRZYJAZNI
WIOEPRIEZYDiENTA MLASTA
tie gotowych kos.zuł do preeróbk.'. na gacjl Annie Straus i Manfred Ewald poinformowali o rozwoju ruchu
ZE SPORTOWCAMI POLSKI
SOSNOWCA
mniej62e numel'y.
LUDOWEJ
sportowego w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
- Chudniemy c<>racz bardriiej na
W:!cepreeydent rrriasta Sosnowca,
W zakończeniu swej wypowiedzi
demokratycznego
szykan może być przedstawiciele
Przykładem
Szeroki rozwój sportu ludowego
Karznmiem JalJ."Ża mstrze!lił swoją żo skutek kr)'rlysu - końcey melanw NRD„ datuje się od 1 październi choćby fakt aresztowania całej dru sportu niemieckiego wyrazili wiel1)3Stępnie samobój- cholijnie ~smo.
nę i P®ełinl~
ka 1948 r . kiedy to zainicjonowany 1żyny szczypiornistów, która. miała w kie uznanie dla rozmachu i wspania
stwo.
został przez Związek Wolnej Mło- ramach imprez z okazji zlotu wystą łej twórczej pracy nad odbudową i
ALEKSANDRÓW WOŁA
WlELKlI STRAJK
dzieży Niemieckiej i Wolne Niemiec pić w Hamburgu. Po dwudniowym rozbudową Warszawy, barbarzyńsko
o ELEKTRYC~NOSC
METALOWCOW W BERLINIE
Rada miejska w Aleksandrowie kie Związki Zawodow-e. (FDJ i przetrzymaniu w areszcie, zespoło- zniszczonej przez hordy hitlerow130 tysięcy robotników metall.urObecnie demokratyczny wi szczypiornistów nie tylko nie poz skie.
Berl:ilnie - nz.uciło w wystosowała do władz wojewódz- FDGB).
gŁmnych w
Wyrazili oni przekonanie, że nodniu wczoraj~ym pracę, domagając kich memoriał z żądaniem czelektry- ruch sportowy w NRD liczy ponad wolono rozegrać meczu, a.le pod
750 tys. członków i opa:rty jest na eskortą silnie uzbrojonej policji od wy etap w stosunkach między Des:ę [lOd'wyii:szen:ia czarobków i Mlkwi- fikowan:a miasta.
mokratycznymi Niemcami i Polską
- Miasto nie może tonąć w ciem- zrzeszeniach fabrycznych, grupują- stawiono zawodników do granicy.
dacji be2a'obooia.
Sportowcy demokratyczni walczą umożliwiło porozumienie politycznościach - cczytamy w memoriale cych masy . pracujące w podstawo. o zjednoczenie ruchu sportowego. ne, gospodarcze i kulturalne, zawar
- ze względu na be.'llpieczeństwo wych g~łęziach prz<;m!słu. .
POLACY CHUDNĄ
Zadaniem zrzeszen Jest :imasowie „Walka - powiedziała Straus, to- te w czerwcu br. między rządami
„Kurier Łód~". omawiadąc sy- puil:Y.l'iczne. Ostatrrie duże redukcje
tuację w pnzemyśle bieliiniarsk:m, robotników pońcrz..oscznicrzych - do- n~e sportu ~r.zez zdo~ywarue odzna: czy się i będzie się toczyła do czasi1 obu krajów.
Stosunki te niewątpliwie wpłyną
dochodti do interesującego wnlo- prowadrzić mogą w ciemnośc:ach do In sprawnos~i „ „Gotow do pracy 1 WYCOfan~ anglo - ameryka1i.skich
wojsk interwencyjnych z Niemiec na dalsze zacieśnienie się więzów
obrony pokOJU ·
sku: oto na skutek kiryzysu obywa- poważnych ekscesów.
Zachodnich, aż do czasu stworzenia współpracy i przyjaźni między detele polscy ohudną coraz ba.l'd'lliej.
zjednoczonych, pokój miłujących, mokra tycznym sportem niemieckim
· M~~l P~~p~y J"'~~~~~M
Jak się okazuje iP:ra.emysł bieliź- „TYD2llEl'il RYB" - w POLSCE
demokratycznych Niemiec w któ- i sportem Polski Ludowej.
SPORTOWCOW NRD
Hodowc;r rYb w Po.lsce, ~ragnąc
niarski popełnił poważną omyłkę,
„
produkując całe part!e lkosrzul o nu- ratować się priled llUpełną rumą goJedną z konkurenCJL na tę o~ma
merach od 40 do 45. Takie numery spodarczą postanow1i1i czorgan'izować
koszul ,,sczły" jesrz.cze doskonale khl· Tydzień ryb" pod~as którego bę- kę był orzeprowa.dzony 1 _wrzesma
. . Marsz PokOJU, ktory był rownocze, .
'
"
dą reklamowane rJ'.bY, Jako ta.ma i śnie potężną demonstracją woli wal
ka lat temu. „I>ziś - p:iscze gaizeta na skł~dach leżą całe stosy ko~czu1 .° zd;rowa. potrawa rm~Slll~. - . Nleste- ki 0 pokój i jednolite, demokratycz po~drawiają
wysokich numerach. Sipnz:edaJe się ty - p:~!! n~ m~;.~nesie te] uch\"'.a ne Niemcy. W marszu brało udział
W niedzielę w godzinach wieczor. wej armii bqjowników o p.<>kój.
jeszcrze tyl!k:o kos12:Ulle o numerach ł~ „Kurier Łodrzki - 11bra.k nam p:;e dziesiątki tysięcy mężczym, kobiet
nych odbył się w icinie M<>9kwa. w
'lll~fZY na „szczupaka crzy „śledzi- i młodzieży.
36 do 3ą.
Ż'e walka. ta. zaJesteśmy pewni,
Imprezy masowe stworzyły pod- W a.rszawie pokaz sp<>rl<>wego filmu kończy się zwycięsko, bo naszym miW zWlą!Ziku cz powyrzsriym - faibry 1ka ·
lionowym szeregom wskazuje drogę
---„r stawy do podniesienia się poziomu ractzieckiego „Goal".
Na seans ten zaproszeni zostali i )}rzewcdzi Nauczydel i Przyjaciel
sportu w NRD, czego dowodem jest
esien·
J
Mrurszów
uczestnicy
czołowi
wszystkich pracujących lu<bi na. caustanowienie wielu nowych i'€korPokoju
Chorąży
łym świecie,
dów krajowych w ciągu ostatnich nych.
.P rzed seansem do zebranych prze Wielki Stalin.
miesięcy.
W pracy nad upowszechnieniem mówił sekretarz WKKF m.jr. Gied- ; - - - - - - - - - - - - - - - - ·
PAŃS'fWOWY TEATR żYDOWSKl
PAŃSTWOWY 'l'EATR NOWY
sportu Niemiecka Republika Demo gowd podkreślając olbrzymie z.na·
(ul. Daszyńskiego 34, tel 181-34)
( ul. Jaracza 2, tel. 217-49)
Od dnia 6 do 21 października wo· kratyczna opiera się na doświadcze czenie dla narodu polskiego bistory
Dziś teatr nieczynny
bee wyjazdu na występy do Wro· niach sportowców radzieckich oraz cznej bitwy pod Lenino.
PAŃSTWOWY
Po przemówieniu mjr. Giedgowda
TEATR IM. STEFANA JARACZA cławia i Warszawy teatr nieczynny. krajów demokracji ludowych.
rozwija się również pra uczestnicy Marszów Szlakami Zwy·
Szeroko
„OSA'·
ZIMOWY
'l'EATR
(ul. Jaracza 27)
ca nad ideologicznym wychowa- cięstw postanowili przesłać do spor(ul T.raugutta 1, tel 272-70)
Dziś, o godz. 19.15 „Wieczór trzech
Godz. 19.30 „śluby mura.rs-kie" - niem sportowców. We wszystkich towców Mosh1vy telegram następ:i
króli" - Szekspira.
czyli „Wodewil Wan~aws'kli" Gozda· ogniwach sportowych odbywają się jącej treści:
PAŃ'S'fWOWY
pogadanki na tematy polityczne. W
Drodzy Towarzysze Sportowcy!
wy i Stępnia.
TEATR POWSZECHNY
wyniku tej pracy podniósł się wybi
My, warszawscy uczestiricy MarTEATR „ARLEKIN"
(uL Obrońców StalinKradu 21
tnie w ostatnim roku poziom ideo- szów Szlakami Zwycięstw, Marszów
G<>doz. 17 - ,Sambo i. lew".
tel 150·36)
organiz.owanych w rocznicę zwycię
Kasa czynna codliien.nie od godz. m. logiczny sportowców.
Ostatnie dnń. G-Odz. 19.15 11z.tuka
W licznych sportowych impre- skiej bitwy pod Lenino, gd7lie odroTEATR PINOKIO
L. Kruczk<>wskiego pt. „Niemcy".
dch zapoznano dziesiątki tysięcy dzone Wojsko Polskie u boku niezwy
Godz. 17 widowisko otwarte pt. za
1u zi z programem Frontu Narodo- ciężonej Armii Radzi~kiej stoczyło
Kasa czynna od godz. 10-13
,,Pan Tom buduje dom".
wego Niemiec ·Demokratycznych.
od 16.
Jiistorycznfł, zwycięską bitwę, pr\esy
PA1'l'STWOWY CYRK Nr 4
Zniżiki wa~e.
Ozytrmy QOdziennie, w soboty, niedzie SZYKANY ZE STRONY NIEMIEC łamy Wam, sportowcom Moskwy,
serdeczne, braterskie pozdrowienia.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ lę i święta po 2 p;r-i;edstawienia
ZACHODNICH
Przekażcie wszystkim sportowcom
Kasy· czynne od
„LUTNIA"
godz. 16 i 19.30.
pop\1laryzują narodów radzieckich nasze wyr.azy
swe
Osiągnięcia
godz. 12.
Go~. 19.15 „Swobodny wiatr''.
sportowcy NRD w kontaktach z za- wd7Jięczności za nieustępliwą postawodnikami Niemiec zachodnich, któ wę w obronie pokoju i sprawiedliwore mimo represji władz anglo - a- ści społecznej, wyra.z.y podziwu za
merykańskich są utrzymywane.
Wias.ze wspaniałe osiągnięcia w buPierwsze zdjęcie od góry: składanie wieńców \)Od Pomnild.em. W~dowie socjalizmu i kóm'llńWittu.
Jes.teście dla. nas wzorem i przy- ności w Parku Poniatowskiego przez delegacje szkół zawodowych. Uczest·
zy", godz. 18, 20
ADRIA dla. młodzieży (Stalina 1)
nicy marszu na 10 km opuszczają stadion ŁKS Wlókniarz. U dołu masze.
kładem w naszej codriennej pracy.
(Dla młodzieży niedozwolony)
„Moja nriła", dod. „Budujemy rtt·
ruje straż ogniowa.
gorące zapewnasze
siatkówce
Przyjmijcie
w
nie
ROMA (Rzgow:;ka 84) „śpiewak
dowęglowce", godz. 16, 18, 20
Drodzy Towarzysze, żer-------------------------·----~nienia. s.ię
roZipoczęł-y
Sofii
W
SOFIA.
z.na.ny", dod. „Słonoomia Polana",
BAJKA (Franciszkańska 81)
piszą
w oobotę mistrZiosbwa Europy w siat sportowcy 1><'1.scy st<>ii ramię przr Nasi
godz. 18, 20
„Potępieńcy", dod. ,;Ciernik''
ramieniu w jednym szeregu z Wami,
kówce d:r'Użyn męskii.ch i żeńskich.
14)
lat
POWYżej
młodzieży
(Dla
.
Dnia 15. 10. 1950 r. rozegrany zo- drużynami LZS Proboszczewice a KS
go~ 17,30, 20
W pierwszym swoim spotkaniu ko w szeregach potężnej wielomilionoSTYLOWY (Kilińskiego 123)
(Dla. ml.odzieży pomej lat 16)
stał mecz towarzyski w piłkę nożną Zgierzanka.
Mecz toczył się pod
biooa reprezentacja Polski poko1I1ała
„Wysłan
dod.
mru:yn:u·za",
„Córka
BAŁTYK (Narutowicza 20)
znakiem stałej przewagi gospodarzy,
między
Proboszczewice
LZS
bois~u
na
ł.OZB
oficjalny
Dział
tID:n:ieju
Faworyci
2:0.
Rumllil'llię
nicy poke>ju", godz. 18, 20
„Scott na Antllrktydtie", dod.
którzy ostatecznie zwyciężyli w sto·
drużyn męskich ZSRR zwyciężyli Ru
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
Sekcja Wyszkoleniowa LOZB swołu
Przegląd spoirtowy" N:r 4-50",
sunku '1:1. Bramki .zdobyli: Andrzern.unif,l 3:0 (15:5, 15:6, 15:6).
piłkarskie
Trenerów
Koła
członków
Mistrzostw~
zebranie
je
„Przybra·
2)
Rynek
(Bałuclci
$WIT
godz. 16, 18,30, 21
jewski 2, Skotarek 2, Sobolewski, Ga
W niedziielę, 15 bm. w spotkiarniiu 111a diiień 19 października czwartek rh.
na córka", dod. „Torpedo - Dyna
(Dla młodzieży powyżej lat 12) '
dulski, Balczak po jednej.
ZS~R
drużyn męskich CSR pok~nała. PolIJl.O", godz. 18, 20.30
godzina 18.00, w lokalu Związku, Lódź
„Pro·
GDYNIA (D113zyńsldego 2)
Przed meczem kpt. LZS P.robosz·
skę (15:12, 15:9, 14:16, 15:7), a Wę
mistrzostw
rnąiach
W
MOSKWA
(Dla młodzieży niedozwolony)
ul. Piotrkowska, 67 front II pi~tro z na
gram Aktoolnośeii. Kraij. i Zagram..
czewice Gadulski wrę~zył kpt. Zg'i'e·
gry Bułgarię 3:2.
daltrzy
się
odbyły
ZSRR
piłkarskich
dziennym:
porzędkiem
pujęcym
stf
Nr 39-50" (Kronika Nr 42-50, TATRY (Sienkiewicza 40, w lokalu
rzanki, Makosowi, bukiet kwiatów.
W meezu dirużyn kobiec~h ZSRR
sze spotkania. W Mosl.."Wie Spartak wy Sędziował b. dobrze sędz!i.a miejscowy
1. Zagajenie.
~mowym.) „Sumienie", dod. „Prze odniósł zwycięstwo nad Rumunią. 3:0.
„świ ętll lotnictwa", „Nieza.pomnia
I. Wybór przewodniczącego,
glfAd sporrowy'' Nr 3-50
grał z Sza,chterem Stalino 5:0, w Jere Płotecki Wiesław. Widzów 500 osbb.
ne dni").
god?i. 16.30, 18.30, 20.30
3. Sprawozdanie s działalności.
godz. 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21
waniu miejscowe Dymano zremisowaKor. „Głosu"
(Dla młodziefy powyżej lat 12)
Pływaczki węgierskie 4. Omówienie prac na sezon bieżą~y~ ło •leaderem tabeli - GDK.A 1:1. Był
Kino nleHEL (Legionów 2)
z. Sencerek:,
TJl)CZA (Piowkowska 108)
5. Wolne wnioski.
czynne z powodu remonto
to przed~tatni mecz mietr:oowski dru
Proboszq:ewice.
Nieczynne.
świata
poprawiły
Wszyscy trenerzy, instruktorzy oraz
MUZA (Pabianicka. 178) „Strój ga
żyny wojskowej, która zapewniła już so
(Daszyńskiego 1) „Cesarsld.
WISŁA
przy
obowięzani
są
treningi
prowadzący
Iowy", dod. „W kra.ju sooj.alirz;mu"
BUDAPESZT. Drużyna pływaczek
bie tytuł mistrza. W Kujbyszewie Skrzy
słowik", dod. „Pierwszy czyn mło
być na powyższe zebranie.
Nr 5·50, godz. 18, 20
węgierskich w składzie: Nowak, Szedła Sowietów wygrałr z Dynamo Mińsk
bułgarskiej",
dzieży
sekcji
Kierownik
(Dla młodzieży powyżej lat 1'2)
świiata
rekord
kely, Temes poprawiła
im. Tyrsza
godz. 16.30, l8.SO, 20.30
2:0.
Denye
L.
„Hi·
POLONIA (Piotrkowska 67)
w sztafecie 3 x 100 m stylem zmien(Dla dzieci powyżej lat '1)
Na wniosek przewodniPRAGA
storia jednego wynalłWku", dod.
nym, uzyskując 3:41.2.
częcego Państwowego Urzędu Wycho„Wielki budownieey Matwiej Ko· WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
należał do Ho·
rekord
Poprzedni
„Scott na Antarktydzie", liod. „w· landii i wynosił 3 :42,4.
zakow", godz. 17, 19, 21
wanie. Fizycznego i Sportu wice_premiekraju socjalizmu" Nr 7-50,
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
października 1950 r. priac brygad młodueżowych". 18.00 r11 gen .Svobody, rząd czechosłowacld
17
na
Program
godz. 17.30, 20
PDZEDWIOśNIE (Żeromskiego '76)
11. 67 Syignał c;r;asu i dZ'ienmk po- Cztery a:raheski. 18.20 „Głos mają
(Dla Jllłodzieży powyżej la'll 12')
„Zwycięski powrót", dod. „w kra
Dos·konoły
18.35 Koncert Sekstetu postanowił powołać do życiu Instytut
łudniowy. 13,30 Audycja szkolna. kobiety".
WOLNOśC (Napi611kowskiego 1&)
ju socjalizmu" Nr 6-50,
Radiowa. 19.40 Sportowy im. Tyrsza w; Pradze.
Wszechnica
19.00
PR.
partyj·
klul"sów
dla
Pogaid~a
14.10
Masłowskiego
„Orzeł Kaukazu" Il seria
godz. 17,30, 20
nych I six>pnia. z cyklu: Budujemy Lekcja języika. rosyjs;dego. 19.55 Pde
Zadaniem tego instytutu będz'ie wy
11-49
Młodych"
„świat
dod.
(Dla młodzieżv powyżei lat 12). .
Podczas zawodów lekkoatletycz- podstawy socjalizmu - - Artuira Sta· śni radzie!llci.e. 20.00 Dziiennik wiewy;soko wykwalifikowa·
chowywanie
20
18,
16,
godz.
REKORD (Rzgowska 2) „Guram1·
nych zorganizowanych na zaicończe il'ewicza. 14,30 Audycja szkolna dla czorny. 20.30 K001cert sy:mfońiczny.
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
szwili", dod. ,,Igrzyska szkół zawo
nie sezonu przez Gwardię Masłowski •k las licea~nych. 14.50 Miwyka. 15.00 22.00 „Pa.s.awr I-ej klasy" - lmm:>· nyeh sił instruktorskich w dziedzinie
ZACHĘTA (Zgierska 26)
dowych w Warwa.wie",
w rzucie młotem osiągnął 51,30 m, Koncert. 15.30 Audycja dla świetlic reska Antoniego Czeoh<>wa w prze- kultury fizycznej.
„Orzeł Kaukazu" I seria,
godz. 18, 20
uzyskując tym samym najlepszy po- c!zieoięcych. 16.50 Koncert solistów. kładzie i oprac. Marian.a Bielickiego.
dod. „Granica pokoju".
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
wojenny wynik w tej konkurencji.
17.00 Dmenmk: popoh1dniowy. 17,16 22.25 Konzert orkiestry PR pod dyr.
20
18,
Godz.
ROBOTNIK (Kilińsk:ieg9 178)
W rzucie dyskiem ten sam zawo- Koncert oirkiesfu."Y R<>zgłośrui Pomor- Jana Cajmera. 23.00 Ostatnie. wiado
12)
lat
powyżej
młodzieży
(Dla
„Sen o miłości", dod. „Gady i 'Pła
dnik uzyskał 40,54 m.
Ski.ej. 17.45 Audycja SP „Z frontu I mości. 23.00 Duety solistów.
•&:O I
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UPOLOWA~ •••

Amerykańsklie władrle

olru~a

cyjne w Niemczech Zachodimch
wydały niedawno ba~ charaktery.s.tyrene l'lianządizellle: wsrz.ystkim cywilnym i wojskowym
funkcjonariusczom riairrlą~u ok1;1!'.!a
cyjnego zaz:wolono ffilanow1c1e
polować i ?owić ryby na wsizelkich trirlońskich terenach, b~ PY
tania się o izgodę właścicieli(!).
w Trizon:tl, jak w kol<mii. Kto by
się tam pyttał kolontalnych tuby'lców o rz;godę na to, rJLY owo,
- kto b'y tam trOSIZCJLYł się o ich
prawa własnościowe czy inne? .
OC'Lyw.iście, wieilu S[pOŚJIÓd ofi·
cerów i wrrzędników amerykań
ski.ich w Niemcrt.ecll Zachodnich
s~apliwie skomyst.ało iz tak nę
cącfeh perspek.rtyw łowieckie~ i
czaa·t lantyck1ch
caie gromady
nemrodów. pocczęły bu~ować po
niemieclćch lasach i pOJlach. A
oto pierw5lle rerru~taty tych wypraw:
Pewien wysoki o:ffieer amerykańskd ureądz.ił sobie !Po!lo-, 'anie

na ikuropatwy w pobJ.:ml wsi
Uciekając p:ra.cd
Heppenhe:im.
stnzałami, !Ziwilnne ptaki pobiegły
w stronę wsi. - i dop~ero na jej
ulicaoh roz,pocczęło się prawdcziwe
polowanie. Re;zuil>tat był n:ierz.wykły: Amerykandn wpz-awdrz:ie ani
jednej kuropa.twy nie upolował,
postrzefil naitomiast crlterech r~
botników rolnych.
O dailszym przebiegu tej sp.rawy gra.sa zach.·niemieoka milczy,
nie należy jednak przypuszczać
naiwnie, że niefortunny stmeilec
bęMie pociągnięty do odpowiewładze
dzl~lno·śc! pmetL swoje
'llWierzchnie: prllecież myślri:wym
Amerykanin, cczyli amerybył czaś jego
kański „ubermensch".
ofiary - to „tyllko tubylcy".
Ale tego rodzaju „sprawiedliwość amerykańska" przyczyniła
się do wytmeźw!enia wielu 1udz.i

w Niemcczech Zachodnich i skknia ich do coraa: srzybs.zego przechCXW.enia do sczeregów o~
pokoju.
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Trzy pomnikowe wydawnictwa radzieckie

W środę dn. te. bm. o godz. 1'5.30
na boisku Włókniarzy przy ul. Kmń
skiego odbęd1Jie się mecz piłkarski
RADZIECKA
ENCYKLOPEDIA
„Dom Książ.~i" zawiadamia, że u(Wyższa
drużynami AZS
pomiędzy
WIEJS~IEGO,
A
GOSP,?DAR~T\~
da.w1110
~m~
pi.erw$ze
już
się
kazały
(StuEkonomiczna), a AZS
Szkoła
dium Przygotowawcze do Szkół Wyż. oc'zelmwany-ch dz.ieł radz.1edlnch (w 1na ktorą rzłozą Silę 4-6 tomow, stanowi na.jnowocześniejs71e i najpełlniej
jęZiyku rosyjsikim).
szych).
Ze względu na wyrównany poziom
oprarowainie wszelkich zagadsze
WIELKA ENCYKLOPEDIA RA·
obydwóch drużyn mecz zapowiada się
nień z zak;resu rolnictwa., leśn.ict:wa.,
DZIECKA, obejmu3ą.ea. 50 tom6w,
interesująco.
to dolkładey i wszechstr-0nny infOlr- ł:odowli, og<rodnlilctwa, przetwórstwa.
Wstęp na zawody bezpłatny.
mator we w.wystildch dziedmn.ach wie memiopłodów, a tai!cie całookształV.i
Olzy i życia, wydawni~t:wo niez.będne życia gospod.a.rczego wsi.
K.ażde z tych d1Uieł jest wynikiem
dla org&n~:icji społecz111yc~ i poaity
ł.odzi
oonyc'h, zelkładów naukowycli, sz.kół, długotrwałej pil'acy zesipołu wybit.
Polski Związek Strzelectwa Sporto w.szellci~go typu bihli<>tek, ·jaik r6w nych ucwnych radlJiedkich, spec-ja.li·
wego Okrąg t.ódzki organizuje w nież dła litel.18.tów i publicystów.
stów w pcrszczególnych gałęzlilach
dnich 21 i 22 października br. „ZawiedZiy o dain.ym przedmiocie. Dogo·
DOśWIADCZENIA MEDYCYNY
wody Strzelecloie o Mi~trzostwo m.
waiunki prenumeraty powinny
dne
Wielkiej
podczas
RADZIECKIBJ
Łodzi" w konkurencji KBKS 5a.
Zapisy przyjmuje i informacji udzie Wojny Narodc>w 1941-1945 r. w 35 się przyczy.nić do szer&kiego ioh roz
la Sekretariat Zarządu Okr. PZSS tomach, za,wjera.jące cztery działy; powszechnienfa.
Przedpłatę przyj·
ŁM~. ul, Narutowicza 18, tel. 219-55 I Óhiruxgia, II Terapia., III :Ęyide muje: Ksdęga111n.ila Wys.yłikowa., Łódź,
w godz. 11-20 do dnia 19 bm. 'Ud2liał l)l.iologia i hiigiena, IV Patologia po
Legiionów 2, oraz Międz.ynarodowy
w zawodach mog~ brać zawodnit?y str.załowych uszkod?.eń ciał.a. - zaPrasy i K$ią.żki '
Klub
świat
Odznakę :fu·~• p:r>zede ·~stkiim
poeładający ao .najmniej

w prenumeracie

Strzeleckie mistrzostwa

I Strzelecką I' klasy,
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