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Nauczyci,elstwo szkół zawodowych·
do Prezydenta RP .Bolesława Bieruta
i Premiera J.. Cyrankiewicza
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PARTlł

WARSZAWA (PA P). - Prezydent RP Bolesław Bierut otrzymał
liczne depesze od nauczycielstwa
s zkół zawodowych, które obradowało na r ejonowych k onferencjach.
Nauczy cielstwo wys tosowało rów.
nież depeszę do premier.a rząd u RP
- Józefa Cyrankiewicza.
W depes zach ty ch nauczy ciel·
stwo szkół zawodowych przeka·
zując wyra zy czci i głębokiego
na cunku , Zdpewniło Pre11ydenta
RP Bolesława Bieruta i premiera
rządu RP Józefa Cyrankiewicza, że
dołoży
wszelkich starai1,
aiw
chlubnie wykonać zadania, nało
żone na nie J>rzez Pia.n 6-letni.
,,Nanczyci~le szkół zawodowy ch
zgromadzeni na konferencji w
Wirku - czytamy m. in. w jednej
z depesz - przesyłają Wam, Do·
stojny Prezydencie RP, Kochany
Przyjacielu młodzieży polskiej i
Drogi Przyjacielu mas pracują
c ych, bojowe pozdrowienia. Zo·
bowiązujeruy się uporczywie pracować nad podnoszeniem poziomu
nauczania i wychowania powierzonej nam młodzieży ",
,,Zapewniamy uroczyście - pl.
szą w depeszy do Prezydenta RP
Bolesława Bieruta uczestnicy konferencji nauczycieli szk6ł zawodowych w Ostródzie - że dla realizacji Planu 6-letnlego nie będzie-
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Podżegacze

wojenni pod pręgierzem!

Wyszyński pi~tnu·je na łoruDI ONZ
podstępne machinacje wrogów pokoiu

Minister

NOWY JORK (PAP). - Dnia 28
na posiedzeniu Komisji Politycznej Zgromadzenia ONZ
toczyła się dalsza, dy skusja nad deklaracją w sprawie usunięcia groż·
by nowej wojny oraz uti'walenia po
koju i bezpleczeństwa narodów. Szef
delegacji radzieckiej min. Wyszyń
sk;i wygłosił dłuższe przemówienie.
Min. Wyszyński stwierdził na
wstępie, że mimo wysiłków pewne.i
części Komisji Politycznej, zmierza
jących do tego, by uchylić się od omówienia pr ojektu deklaracji w
~prawie usunięcia groźby nowej woj
ny oraz dla utrwaleni a pokoju i bez
pieczeństwa
narodów,
złożonego
przez deklarację ZSRR, próba ta
nie udała się. Co więcej - inicjaty
wa delegacji radzieckiej zmusiła nie
k t óre delegacje do uczynienia ze
swej strony kroku na tejże drodze
przeZ\ wniesienie własnych projektów rerolucji w omawianej sprawie.
Jak musiał prr;yznac autor projek
tu boliwijskiego, zasadniczą przyczy
ni\, która spowodowa.la. wniesienie
tych projektów byt strach przed
światową opinią, publiczną, obawa,
te odrzucenie projektu radzieckiego
wyWoła oburzenie wszystkich narodów m.iłuj~ych pokój, a nienawidzą
eych wojny f potępiających podżega
ezy wojennych. Motywy te - mówił
dalej min. WyszYńskł - kierowały
autorami rezolucji „szeiciu".
października

dziej stanowczych środków niż prze
to .rerolucja z 1947 roku.
W obecnej deklaracji - jak podkre
ślil mówca - Jest nowy punkt o po
ciągnięciu do odpowiedzialności wi·
nowajców propag-andy na rzecz no·
we,f wojny.
Min. Wyszyński przytoczył liczne
faldy, świadczące dobitnie o tym, że
w szeregu krajów, a przede wszyst·
kim w Stanach Zjednoczonych, pod
żegacze wojenni nie d;ijlł za wygya.·
ną i że propaganda na rzecz nowej
wojny nie słabnie, lecz wzmaga sie
i przybiera coraz to bardziej nlebez
pleczny charakter.
widywała

Imperialiści
uniemotliwiaią
porozumienie m•ędzv

narodami

Szef delegacji radzieckiej zdemas
kował złośliwe fałszowanie faktów,
jakiego dopuścił się przed stawicie l
Australii - Spender twierdzący, że
wszystkie rokowania \vi€lkich mocarstw w latach powojennych nie
daw<i ły żadnych wyników. Mi n. Wy
szyński wyliczył szereg p0rozumień ,
osiagni~tych na sesjach Rady Mini
str6w Spraw Zagranicznych w Moskwie w 1947 roku i w Paryżu w
1949 roku. Jednakże Stany Zjedno·
czone, Anglia i Francja, wkraczając
na drogę rozbijania ' Niemiec 'i gwał
Odrzucenie rezolucji centa swych 7l0bowfą.zan międzyna·
rodowych udaremniły wykonanie
radzieckiej - wzburzyło wszystkich
tych porozumień. Mówca
przytoczył również inne fakty, doopinię całe!CO świata
wodząc klamllwo§cf twierdzeń Spen
Reasumuj ąc dlłty~asOwe. .wyni
dera.
ki .dyskusji nad projektem deklaraPrzedstawiciele Stanow Zjednocji radzi~kiej, sl..ef delegacji ZSRR czonych, Wiel.k:i.ej Brytanii i ihnyeh
stwierdził, że szczególną cechą wy
krajów bloku . anglo - amerykańskie
stąpień
przeciwników omawianej gci
wystąpili gwałtownie przeciwko
deklaracji jest to, że próbują oni za propozycji w sprawie zakazu broni
ws~elką cenę zdyskredytować proi w sprawie ustanowi.enła
pozycje radzieckie l 7.a.razem ca.\11i ra. al:?rnowej
ŚCJ.słej kontroli
międzynarodowej'
dziecką, politykę zagraniczną di.o nad wykonaniem tego zakazu, która
cfazby ·nawet drogą. wypaczania i fał to propozycja figuruje
projekcie
szo.wania faktów. Szczególnie gorli- r ad2'liec}tim. W związku z tym, min.
wy był pod tym względem przeds ta
Wyszynski wyczerpuJąco omówił hi
Wiciel USA Austin. Delegat ZSRR s~orię
dy skusji nad tym zagadniewykazał w . sposób przekonywujący,
mem w organach ONZ i przypomniał
że Austin w swojej mowie umyślnie
stanowisko delegacji radzieckiej pod
wypączał fakty oraz powtarzał odtym względem. Wykazał on, że ame
dawna obalone kłamliwe twierdze· rykański plan rorganizowa.nia. konnia, nie cofając się przed nJczym w troU międzynarodowej na.d energią
swych próbach udaremnienia. spolmj atomową, oznacza pogwMcenie sunej dyskusji nad doniosłymi propo- werenności państw i podporządko
.zycjami delegacji ZSRR, przy czym wania całej produkcji energii atomo
ujawniał niemałą ignorancję.
wej interesom monopoli amerykań
Szef delegacji radzieckiej_ raz jesz skich. PJ:in ten,_gdyby .został przyję
c.ze sprecyzował podstawowe za.sady ty, u~lezniłby od monopoli ameryradzieckiego projektu dekla.racji ł kańskich cały rozwój gospodarkJ na
wykazał bezpodstawność krytykJ, z
rodowej innych krajów i ograniczył
jaką wystąpili przeciwnicy propozy
by sztuomie wykorzystanie enerrfj
cji radzieckiej.
atomowej do celów pokojowyeb. Na
Oponując
przeciwko propozycji leży przy tym pamiętać, że ten plan
radzieckiej w sprawie potępienia u- byna.Jmntej nie proponuje zakazu
i>rawianej w różnych krajach propa Produkcji bomb atomowych.
gandy na rzecz nowej wojny, kryty
:- Podejrzewamy oświadczył
cy oświadczali, że taka rezolucja zo mm. Wyszyńsk:i, zwracając
się do
stała .iuż rzekomo przyjęta w 1947
pmedstawicieli bloku anglo - ameroku. Min. Wyszyński wyjaśnił, że rykańskiego - że panowie nie chcą
jakkolwiek w 1947 roku była isto- takiego zakazu.
tnie przyjęta rezolucja w analogicz
Przytoozył on ja~o dowód sprane.i spra wieJ lecz różniła się ona w
sp-0sób istotny od wniesionej obec- wozdanie amerykańskiej komisji do
. spraw kontroli wewnętrznej nad
nie propozycji.
energią, atomową,, w któ ry m oświad
Rząd radziecki - oświadczył min.
czono wręcz, że przyjęcie „p lanu Ba
Wyszyński uważał za swój obOrucha" i ust anowienie orga nu konwiązek nie poprzestać na tym, że
przed trzema Iaty przyjęta została trolMgo, przewi~ianego w tym
rezolucja w analogicznej sprawie, planie nie oznaczałoby a:aprzestania
bomb atomow ych w S t alecz zaproponować znów złożenie de produkcji
nach Zje dnoczonych.
klaracji o stanowczej woli prowadze
Nawiązuj ąc do
twierdzeń kryt ynia skutecznej, aktywnej walki prze
eiwko podżegacwm wojennym, pro- ków Apelu Setokholmsk:iego, szef
wadzenia tej walki za pomocą bar- delegacji ZSRR wskazał, że krytycy
cl wyobrażają sobie widocznie, iż
'
uda im się pomniejsizyć olbrrzyDnia 7. 11. br. w sali teatralnej
m:ie znaczenie mor alno-polityc:zne
ORZZ nastąpi otwarcie
tego .historycznego Apel u, który został poparty setkami milionów podpisów. Właśnie napaści na Apel
Sztokholmski na posiedzeniu Komi
POSWIĘCONEJ
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sji świadczą, o potężnej sile tego doREWOLUCJI PAŻDZTERNIKOWEJ.
kumentu, o wyjątkowym wpływie
obrońców pokoju.
Wys ta we
urządza
redakcja
Z naczna częśc mow y m in. Wy.,Głosu Robotniczego" i ORZZ. .W
szyńsk:iego poświęcona
była zbijaiwiązku
z tym przypominamy
ni u zar zu tów, wysuniętych pr.zeciw ~wszystkim
komitetom redakcyjko propozycji r adzieckiej w sprawie
nym gazetek ściennych przy za·
zreduk owania s ił zbrojn ych pięciu
kładach pracy, iż gazetki nadsyłać
wielkich mocar stw o jedn ą trzecią
należy do dnia 4. 11 br. włącznie,
w ciągu lat 1950 71951.
·do Wydziału Kulturalno- Oświato.
Mówi się - oświadczył Wyszyń
wego przy ul. Traugutta 18 (gmach
ski - że czołg to rzekomo nic mniej
ORZZ).
straszna broń niż bomba atomowa.
. Prosimy o przestrzeganie termiGdy jednak proponujemy zredunu nadsyłania gazetek.
kowaflie o jedną trzecią. wszystkich
Dla wyróżnionych w konkursie
zbrojei1 wielkich mocarstw . włącza
gazete k prze widziane są cenne na·
jąc czołgi, spotykamy się również z
qrody.

w

Wystawy Gazetek Sciennych

odmową.

Szef delegacji radzieckiej wykazał spośród tych osób za jmuje oficjalne
dobitnie całą bezpoc;lstawność stano i kierownicze stanowiska, a o rgany
wiska bloku anglo - amerykański e prasowe są w yrazicielami poglądów
go i stwierdził, że przedstawiciele najwpływowszych kół.
tego bloku nie chcą żadnego rozbro
Po przemówien iu przedstawiciela
jen ia , nie chcą zrzec się wyśc igu Meksyku, k t óry oświadczył, że delezbrojeń.
gacja jego popiera pr ojekt rezolucji
Min. Wyszyński mówił szczegóło sześciu - posiedzenie a:ostało il;amwo o wyścigu zbrojeń w kraja.eh blo knięte.
ku anglo - amerykańskiego. o nie·
ustannym wzrOłicie kredytów na
potrzeby wojskowe f o zwiększeniu
liczebności wszystkich rodzajów sił
zbrojnych krajów
kapitalistycz·
nych.

Hrwwawq

W

m in.

ostatniej
vyyszyński

wysiłków,

socjalistyczne

•

„Przesyłamy Wam,
Obywatelu
Premierze pozdrowienia t wyrazy
głębokiego przy wiązania i wdzięcz·
noścl
za prowadzoną prze r, Was
politykę pokoju, dzięki któr ej M·
ród polski u boku swego Wielkiego Sojusznika - Związku Radzie(
kiego, może budować swą świetla
ną
socjalisty czną przyszłość" piszą m. in. nauczyciele szkól za•
wodowych z Gdyni.
"
Nauczy ciele z Krosna podkr e!ila
ją. w swej depeszy „Zapewniamy Cię, Oby watelu Premierze o
naszej go towości do dalszej usil·
nej pra cy nad budową, podstaw
socjalizmu w Polsce. W pracy na
s zej korzy stać będziemy z przebogatej skarbnicy
dOłiwiadczeA,
wzorów i osiągnięć · naszego Wiei
kiego Sojusznika. i Przyjaciela ZSRR".

Franco

"

"·

„ •••

nie może bVć reprezentowany wOIZ

części swej mowy
uzasadnił koniecz-

ność

zawarcia przewidzianego w pro
pozycjach radzieckich paktu pięciu
mocarstw, które ponoszą szczególni!,
odpowiedzialność
za utnymanie
pokoju na całym świecie. Wzywając
do podi;>isania tego paktu szef dele·
gacji radzieckiej oświadczył:
Wiemy, że ta.kl pakt mieć będzie
wyjątkowe znaczenie społeczno - po
lity czne, zwłaszcz11. z punktu widzenia owego zaufania międzynarodo
wego, o którym tutaj mówiono.
Przecież każdy prost.-y człowiek powie: „patrzcie - no, chociaż tyle
mówiono o ich rozbieżnościach, a
jednak dogadali się co do tego, że
nie powinni się nawzajem atakować". A zatem powie prosty czło
wiek - można 1pok0Jnie spożywać
swój kawałek chleba, mozna spokoj
nie spać, spokoJnie wychowywać
dzieci wiedząc, że nie padną one
ofiarą bomby Jtomowej".
Po min. Wyszyńskim przemawiał
delegat .Stan:ów "Z;iedn002oniyeb Lodge, który użył pod adresem Związku Radzieckiego i krajów demokracj"i ludowej szeregu oszcrzerstw, nie
mówiąc ani słowa o projekcie deklaracji o usunięciu groźby nowej
wojny oraz utrwa1eniu pokoju i bez
pieczeństwa narodów, zaproponowa
nej przez · delega_cję radziecką. Delegat amerykański usiłował dowieść,
.
ze gospoda rka USA nie rznajduje się
pod kon trolą monopoli i d awał r ozwlekłe „wyjaśnienia", jakoby przytoczone przeiz ministr a Wyszyńskiego fakty wojenne j p ropagandy w
St anach Zjednoczonych były jedynie wyrażaniem opinii poszczególnych osób czy też organów prasowych, chociaż wiadomo, że wiele

reżiffl

sz czędzić

by wy„
kadry,
zdolne z zapałem, poświęceniem l
umieję tnością budować zręby so·
cjalizmu w Polsce. W ciągłej wd
ce o podniesienie wy ników nau•
czania będziemy kształtować w
młodzieży marksistowski
świato
pogląd i wychowywać j ą w ducbu
moralności socjalistycznej, entu•
zjazmu budownictwa socjalistycz.
nego i umiłowania pokoju".
my

ksztaicić

Delegaci Urugwaju i W. Bryłanij wypowiadają się przeciwko rezolucii
o dopuszczeniu Hiszpanii do Organizacji Narodów Zjednoczonych

I

N OW Y JORK (PAP). - Specjal na Ko interwencja Niemiec i Włoch dopro·
m isja Polityczna Zg romadzenia Ogólne wa dziła do wojny światowej i spowogo ONZ obradowała w dalszym ciąg u dowała tragedi ę dla całego pokolenia.
nad projektem rezolucji, którego właś· Zgromadzenie Ogólne bierze na siebie
ciwym relem jest o twarcie drzwi O NZ odpowiedzialność , jeżeli pójdzie prze.
dla Hiszpanii frankis towskiej.
ciwko lekcji h istorii.
Mówca przypomniał, że Stany Zje·
Jako pierwszy przemawiał przedsta dnoczone w 1946 r. doma g ały się aby
wicie! Urugwaju, który gorąco nawonie dopuszczać Hiszpanii do Organi·
ływał Komisję do utrzymania w mocy rezolucji z 1946 r. zalecającej od- zacji Nar odów Zjednoczonych tak dłu
go, póki rz ąd frankis towski nie zo·
wołanie posłów i ambasadorów z Madrylu l niedopulzczenle Htszpabii stanie zastąpiony przez inny, zn o śny
frankistowskiej do ONZ.
Delegat reżim.
Delegat Urugwaju zakomunikował,
Urugwaju przypomniał, że reżim Fran.
co został narzucony narodowi hist- że nie zmienia swego pogłii,du z 1946
pańskiemu przemoc1t· przy poparciu r. i będzie głosował przeciwko rezo·
lucjl dopuszczenia Hiszpanii do ONZ.
hitJerowców i włosk .ch faszystów.
Mówca stwierdził, te unieważnienie
rezolucji z 1946 r. i est· niedopus'Ztza1.
ne, bowiem lud hiszpański jes t nadal
prześladowany za swoje republikań·
skie przekonania i od 1946 r. w Hiszpanii frankistowskiej sytuacja nie
uległa zmian ie. Zdemaskował on oblu dne twierdze nia, jakoby re zolucj a

Następnie przemawiał przedsta~
ciel Kanady, pop ieraj ąc projekt rezolucji, dopuszczający Hiszpanię do organów ONZ. Swoje stanowisko motywo\vał on twierdzeniem, że rzeko.m o
dopuszczenie Hiszpan:iii nie pociągni e
za sobą następstw politycznych. Delegat Kanady z os tał popar ty pn;e z
przedstawicieli Liberii i Unii Połu
dniowo-Afrykal1skiej.
J ako ostatni zabrał głos delegat bry
tyjski, który oświadczył, że rząd b ryty jski nie uważa, by zaszły istotne
zmiany usprawiedliwiające
rewlzlii
stosunku do reżimu Franco. W obec
powyższego dele gacja
bry ty jska flo·
wstrzyma · się od głosowania.

.Naród niemiecki:-·

nie ·chce

być mięsem

Oświadczenie

J>lenum KC SED - do Judnoścl

armatnim!

z 1~46 r. naruszała artykuł Karty ONZ,
~iemiec Zacliodnich
zabraniaj ący mieszania się do weBERLIN (PAP). - Trzecie Plenum i o jedność Niemiec.
wnętrzn ych spraw państw i przypomniał Komisji wypowiedzi Mussolinie~ K(.mitetu Centralnego Socjalistycznej
Rezoluc ja Plenum KC SED demaPartii Jedności Niemiec (SED) opuhli·
go, przechwalającego się. że : „inter- kowało rezolucję na temat Praskiej skuje politykę imperialistów anglo.
weniujemy w H iszpanii od pierwsze- Konferencji Ministrów Spra.w Zag ra - ameryk ańskich, włączających osta.go strz~łu . do _ostatnieg?", j ak r_ówni~.ż nicznych. Plenum wzywa wszystkich tecznie Zac hodnie Niemcy - wbr ew
~rypow1edz ~1tle.ra: „os s.tała się h'OJ· Niemców, bv. zdali sobie sprawę z woli ludności - do a gresywnego blo·
kąte~, . obe1~u.~ącym Niemcy, Wło tego, że decyzje praskie zapoczątko ku północno-atlantyckiego. Rezolucja
po dkreśla, że polityka ta budzi coraz
chy 1 Hiszpamę •
wu.Ją. nową fazę 1 nowe możliwości
Delegat Urugwaju oświadczył, :te walki o zachowanie pokoju w Europie większe zaniepok ojenie wśród szero·
kich mas Niemiec.

!

Wobronie interesów mas pracujących

Wola pokoju - głos i rezolucja w narodzie n iemieckim, zna
lazła swój wyraz w liczny ch manife· .
stacjach. Masowy ruch przeciwko
remilita ryzacji Niemiec Za-chodnich I
wspaniałe wyniki wy borów ludowych
w NRD - dowodzą. że naród niemiecki test przeciwny wcielaniu Trlzonit w łańcuch zbrojeń, organizo•
wanych przez impe rialistów anglosaskich. Wyniki Praskiej Konferenejł
ośmiu państw j ak podkreśla rezo
lucja - przyczyniają się do dalsze·
go wzmożenia walki n a rodu niemfee1
kie go o pokój. Wskazują on e n arodowi niemieckiemu jędyną moźliw<\
i dla. każdego zrozumiałą drog'ę d1>
pokojowego rozwiązan ia p roblemu
niemieckiego.
nurtująca

Wyjaśnienie Przewodniczą.cego PKPG -do instrukcji . wydanych
w związku ze zmianą . systemu- pieniężnego
dzielący-0h clzfeń 1 listopada rb.
Sprawa wypłat dla osób, zatrudnionych
od dnia n.as~nej wypłaty pre·
• u. prywatnych procod~wców
mil po reformie, dokładnie w
WYJASNJENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

PA:RSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSP.ODARCZEGO ·Z
DNIA 29 P AZDZIERNIKA 1950
ROKU DO INSTRUKCil 1',ADY
MINIS'I'ROW Z DNIA 28 PAZDZJE RNIKA 1950 R. W SPRAWIE WYPŁAT W NOWYM PIE
NIĄDZU
WYNAGRODZEŃ ZA

1

PRACĘ.

·Gdy w tvLasie pomięd zy 20
października br., a 28 p<iź
dziernik a br. włączn ie wyp ł aco
no pracownikom zaległe w yn agrodzen ia lub reszty w ynagrodzeń z tytułu
umowy o pracę,
które należało wypłacić p rzed
dniem 1 października br., t o kwo'
ty te traktuje się jale zobowiąza
nia, _o k tór ych mowa w rozdziale IiI, punk t 2, ustęp b), PRM,
tzn . dopłaca się pracownikowi ty
le razy ·po dWa grosze, ile złotych
do.tychczasowyc)t sta nowi zaległość wypłacona w czasie pomię
dzy 20 a 28 października br.
Zdarzyły s i ę przypad ki, że
właściciele war sz taf>w r.ze
mieślniczych, sklepów or~ posia
dacze gos podarstwa bogatego wy
płacili po ogłoszeniu refor my pie
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ten sam sposób, jak, to dla. wyw dniu 29 bm.,
narrodzeń
przewidziane Jest w
przedterminowo w dot ychczasop. 8 wspomnianej ins*rukcji i pri:y
w ym pieniąd zu, w ynagrodzenie
zastosowaniu tego samego przeli
należne pracownikowi w termiczenia, w stosunku 100 zł. dotych
nie póżniejszym. W tych przyipad
czasowy ch - dwum złotym w no
k ach należy uznać, że pracownik
Komitet Centralny
SED . wzywa
wy m pieniądzu.
wszys tkich członków pa rtii, by wśród
otrzymał tylko jedną trzecią, nal w ty m przypadku obowiązuje szer okich mas ludności prowadzili
leżnej
jemu kwoty. Pozostałe
zasada, że w yrównanie nie może akcję uświa da miającą . tłumacząc i wy
dwie trzecie właścic iel warsztai zna czenie praskich
być wypłacone za okres dłuższy, jaśniil]ąc sens
tu, sklepu lub gospodarstwa wiej
decyzji. KC SED zwraca się do wszyst
niż 15 dni kalendarzowych .
skiego, obowiązany jest dopłacie
!<ich patriotów · niemieckich, w pierw.
Przewodnicrzący
szym rzędzie do młodzieży niemiec• ,
pucownlkowi W TERMINIE WE
(-) H. MINC
kiej, zwłaszcz a w Niemczech Zci.chod.
DŁUG UMOwY, przy zastosowa
wicepremier
nich i w zachodnim Berlinie, by z ca•
n iu przeliczenia wg stosunku 100
łym poczuciem odpow iedzialności zaZa zgodność :
zł. dotychczasowych 3 złote w
jęli stanowisko wobec
decyzji pra·
Dyrektor gener alny
now ym pieniądzu.
skich.
(-) CZ. CHMIELE WSKI.
Gdy stała, r egula minowa,
pe riodycznie n ależna premia jest z reguły według 'umowy
l ub zwyczaju wypłacana pracow
n ikom oddzielnie i w innych ter
pomocą przy wymianie pieniędzy
minach ni ż uposażenie zasadnicze, to taką premię traktuje się
Przy wymian ie pi eniędzy 2<>stała przerachowanie.
tak, jak gd yby stanowiła SAMO zapewniona wszystkim obywat elom
Wszyst kie plllcówk i PKO; z a<;tęj)·
"ISTNE WYNAGRODZENIE i do ze s t1·ony aparatu bankowego spr aw st wa P KO przy powiatowych ~ ct d zia
na i szybka obsług a . PKO komuni ku ła ch Banku Rolneg o oraz w~zystkie
wypłat z tytułu takiej premii sto je, że Jla dalszego ułatwienia wy- urzędy pocztow e na terenie całego
suje się postanowien ia p. 8 instru miany mo żna w t ermin.ie do dnia 5 kraju wystawia j ą ks iążecz ki oszezę·
kcj i Rady Ministrów z dnia 28 lis topada br. dokonywa ć wpłat na dn-0 ści o we, przyj mu j ą na n ie wp łaty
b m. w sprawie wypłat w no- książecz ki oszczędnościowe PKO do· ; wyp łacają z nich gotówkę . Wp:-1!-ty
'
. .
,
tychczas owymi ban knotami. Przy o- n:.: książeczki oszczędno ściow e mogą
wym piemądz~ wy~agrodz~n a:a twarciu książeczki lub przy Jokona- Lyć dokonywane ju ż od 50 złot:ch
pracę, tzn . oblicza się wYr owna- niu na nią wpłaty w tym t erminie według wartości pieni ądza sp1·zed 29
n ie -za ilość dni kalendarzowy ch 1P K O
nat ychmias t
przeprowadza pa ździ ernika br,
niężnej,
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Ksiqżeczki oszczędnościowe
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· Instrukcje rządoVJe zanewniaia sprawne przeprowadzenie reformy systemu pieniężnega. Przestrzagaj Instrukcji rządowych 1
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Deklaracja Praska mobilizuje do walki

Powrót robotników rolnych PGR zwycieczki do ZSRR

przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich
przysple~tonych
wobec
jusznika, mu~ą obdarzać je peł ny zjednoc:iyć się celem realizacji Niemiec
nym zaufan:iem i traktować jak propozycji praskiej konferencji mi- przygotowań wojennych. Pnewodni
równe sobie. Wymieniając warunki nistrów spraw zagranicznych, po- czący Komunistycznej Partii Nieremilitaryzacji, Dehler wyłączył rzli- nieważ propcnycje te służą dziełu miec, Max lteimann wezwał komu- l
kwidowanie wszelkich ograniczeń pokoju i stanowią odpowiednią pod 1li1tów i socjallat6w na zachodzie !
kontroli gospodarczej w Trizonii. stawę zjednoczenia wszystkich oby- Niemiec do wspólnej akcji: „Idźmy 1
Zdaniem Dehlera wojska niemieckie wateli naszej niemieckiej o,j czyzny". do fabryk i podajmy sobie braterNiezwykle doniosłym etapem w slde dłonie. Z naszej nie-zgody korzy 1
muszą być utworzone jak najszybciej
i żle się stało, że nie powstały już tej mobilizacji pokojowych sił na- stają, tylko imperlC.liści, niezgody, I
rodu niemieckiego przeciw imperia- z której może powstać nowa wojna,
w pełni potwierdzają, że remłlltary przed pół rokiem.
zacja. Trizonii znajduje sif) w staZe- szczególną gorliwością poparli listycznym siłom wojny, pchającym jeżeli nie złączymy się do wspólnego :
l
dium 1>rzyśpieszonej realiza-cjl.
plan remilitaryzacji przywódcy SID Niemcy do 7.guby, była wspólna kon działania.".
Wszystkie 1>atrlotyczne siły na.ro- •
600 socjal-dmnokratyczProces remilitaryzacji u.iawnia się (socjaldemokraci),
sługusi ferencja
podli
już nie tylko w formowaniu specjal Ameryki.
Sam Schumacher rzłoiył nych funkcjonariuszy zachodnlo - dU niemieckiego 11 klś'.t;ą robotniczą
zmotoryzowanej oświadcu.enie pełne ukłonów I u- niemieckich związków zawodowych, m~ czele mobilizuje się do wałki o
nych oddziałów
„policji". oddanej do dyspozycji A- przejmości wobec Schwerina, stwler 15Ó chrześcijańskich i bezpartyj- jetlność Niemiec, o zawarcie trakta- i
denauera. Gauleiter amerykański w dzając tz.e szczególnym naciskiem, nych działaczy związkowych oraz tu pokojowego, o uniemożliwienie re
i funkcjonariuszy mllltaryza.f'ji i ollrochenia Wehrczłonków
Trizonii, Mac CJoy, na czwartko- że „nie ma nic przeciwko osobie 400
wym posiedzeniu alianckiej Wyso- hrabiego". Również przywódcy kra- KPD. Konferencji tej przewodniczy machtu. Kierownikiem tej wałki
kiej Komisji, zażadał natychmlasto jowych organizacji SPD kolejno li kierownicy Socjalistycznej Partii je~t rząd Niemieckiej Republiki Dewego wydania ustawy o służbie woi składają lojalne wobec Ąmeryku Jedności Niemiec, Wilhelm Pieck i mokratyc:ineJ współtwórca Dckłara
skowej w Niemczech Zachodnich. nów deklaracje. Zarząd SPD w Han Otto Grotewohl. Konferencja była cJI Praskiej, wyraziciel prawdzi·
niemiec•
Żądanie Mac Cloy'a uzupełniają ko nowerze wypowiedział s·ię za wpro- poświęcona zagadnieniu jedności ak wycb interesów narodu
P. M.
respondenci francuscy w Nowym wadzeniem służby
i cji klasy robotni~ej Zachodnich kiego.
wojskowej
Jorku informacjami, że minister o- stwierdcził, że socjaldemokraci gotobrony narodowej USA, Marshall, o- wi są współpracować aktywnie przy
l!'.'.ł
!§po;r-,enle na Nou;e fQ.
czekuje, iż iuż w ciągu najbliższych montowaniu
zachodnio - niemiec9 mi.eslęcy powstanie 5 dywizji za- kich wojsk.
Adenauer
chodnio - niemieckich.
Tak witic · w :Bonn trwa licytacja
gorliwie dostosował się do nowych
wobec Amerykanów.
słui.alczości
żądań amerykańskich. Ofk.lalny organ Adenauera, „Frankfurter Allge Bonn zamieniło się w targowisko po
meine Zeitung• zapowiedział pow'oła lityków, którzy wyspecjalizowali ~lę
nie 10 dywizji zacbodnio - nierniec w zdradzie własnej ojczyzny. Pogłę
At·no
li go z ciężkiej choróby.
czasie naszej podróży po Nie
kich, o łacznej sile 200 tys. ludzi. To bia 'to tylk4> przepaść dzielącą ich
Schulz .Jest członkiem partii libe
mieckiej Republice Demosamo źródło donosi również, że Ade od olbnymlej większości narodu.
ralne.i (LDP). Przed wo.iną był ukratycznej mieliśmy okazję roznauer ma wystąpić przed „parla- Masy pracujące Niemiec ZachodW 1937 r.
rzędnikiem na kolei.
mawiać z wieloma ludźmi: robomentem" w Bonn z projektem usta nich nlenawldZll wojny, boją. się jej
Ją za rlówne nie
przedstawiono go do awansu. a
tnikami, inżynierami, urzędnlka
w.v o obronie narodowej i wprowa- I sh1sznie uwHllJą.
podsunięto mu do
jednocześnie
:ni, chłopami młodymi i starymi,
d zemiu przymusowej służby wojsko- bezpieczeństwo . zagra:l:ają.ce istnieniu narodu. Warto zacytować tu wy
podois:rniu zgłoszenie do NSDAP.
wej.
różnych partii i bezczłonkami
bezpartyjnego rolnika ze
Został natychmiast
Odmówił.
partyjnymi, ludźmi naJrozmaitGłównym wykonawcą planów or powiedź
zwolniony z pracy. a podczas woj
szych przekonań i poglą dów. Teganizowania nowego Wehrmachtu wsi Heine w Trirzonil, który w trak I
ny posłany d o karne,j kompanii.
matem rozmów były obec11e wajest wojskowy doradca Adenauera, cie zebrania dys)rnsyjnego tak ustoO h ltleryźmie i wojnie mówi z
runki życia oraz perspektywy
były hitlerowski generał. hrabia von sunkował się do kwestii remilitarynienawlścJa. To samo uczucie ży
na przyszlość, sytllac,ia poszczeSchwerin. Przystąpił on już otwar- zacji. Powiedział on:
wi w stosunku do ameryka1\skich
cie do organizacji niemieckiego szta
gólnych 7.akladów pracy oraz C<l„Na 10 męiczyzn urodzonych
imperialistów. Ci, powiada, chcą
łokszt.alt iagadnienla. niemieckiebu generalnego. Według doniesień
między rokiem 191'1 a 1924. 7 aldalej prowadzić dzieło Hitlera.
rozmówców
naszych
z
Każdy
go.
półoficjalnych francuskiego dzienni
bo polerło w czasie ost;r.tniej woj
faszyzm w strefach
Kultywują
opowiadał nam o swym życiu. jak
ka „Monde", oprllcował on już teny, albo zostało kaleltami. Ci, któ
zachodnich. wskr·zeszają armię ta
to było kiedyś i j ak to s!e zmieni
chnikę- mobilizacji 3 i pół miliona
rzy ocaleli, nie mają ochoty waljako narzęd1ie dla
szvstow'ską
ło. Przytoczymy tu kilka fragme~
żołnierzy zachodnlo - niemierkich.
czyć nad Renem, czy tei; Wezerą
prznotowvwanej przez nich woj
tćiw tych rozmów, pozwalaj~cych
Większość dywizji nowego Wehrinteresów.
dila amerykańskich
Drogę ocalenia Niemiec l
ny.
zorientować się co do oblicza lumachtu ma być zmotoryzowana. Ma
Cmentarze odstąpimy chętnie inutrwalenia pokoju widzi Arno
dzi nowych Niemiec, ich nastają również być utworzone eskadry
nym".
Schulz w realizacji haseł Frontu
i bombowców nowej
myśliwców
wienia, celów i dążeń.
oczy całego zachodn:io Toteż
Narodowl'!go, w iciśłeł wsp6łpra•
Luftwaffe.
niemieckiego społeczeństwa zwróNa początku pewne uwagi ogól
c:v Wl'lzystkicb demokratyc„.nych i
Schwerin nie działa cone są w stronę Niemieckiej RepuOczywiście
Przyjmowano nas. polskich
ne.
pokojowych sił Niemiell pod kiewielkie
poparcia
sam. Udzielają mu
bliki Demokratyamej i jej rządu.
rownictwem Socjalistycznej J"ar
dziennikarzy, wszędzie z wielką
organizacje wojskowe, dz:iałające w On to jako reprezentant narodu nie
tli Jedl)ości,
życ7Jlwośclą I nieul<rywaną symkorzystające z pełnego
TrizonH i
mieckiego brał udział w praskiej
patią. Rozmawiano z nami jak z
poparcia amerykańskich władz oku konferencji. Minister spraw e:agraW tym samym mieście Halle
pacyjnych. Jedna z tych organizacji, nicznych NRD, Dertinger współdzia
przyjaciółmi tzn." szczerze. bez orozmawialiśmy z przododługo
kierowana przez generała Holckerl'l, łał w Pradze przy opracowywaniu
wnikami prac.v, Pa.ulem \.Volftem
mijania spraw drażliwych i bez
sporzadziła listę byłych żołnierzy i
i Kurte"1 Opibem z fabryki
upiększania. Z ogromną satysfak
konstruktywnego programu rz:aspooficerów hitlerowskich, obejmującą kojenla sprawiedliwych żądań napomp, laureatami nagrody µań
cją mogliśmy stwierdzić na pod
300 tys. nazwisk oraz wszelkie szcze rodu
stwowej I klasy; przymanej im
stawie naszego doświadczenia,
niemieckiego, przywrócenia
góły, dotyczące ich służby wojskoza zorganizowanie załogi fabryki
jak głebokie zmiany nastąpiły w
jedności ł'{iemicc i szybkiego zawar
wej. „Atlantycka" kwatera główna cia traktatu pokojowego,
do walki o oszczędność i zlikwipsychice narodu niemieckiego na
w Fontainebleau rozpatruje obecnie
dowanie „wąskich p;ardel", o syustosunkojego
w
NRD,
terenie
równocześnie
i
Deklaracja. Praska
plany mobilizacji, sporządzone przez
stematyczne przekraczanie planu
szczególw
Polski
do
się
waniu
nadanie szybkiego tempa remilitaSchwerina i Guderiana.
produkcyjnego,
ności. Nasi rozmówcy nie tylko
Wszystkie te kroki, świadczące o ryzacji Trizonii przez imperialistycz
spraswoich
o
nam
opowiadali
Kurt Opitz był jeńcem wojenprzyśpieszeniu tempa remilitaryza- nych okupantów, zmobilizowały spo
wach, ale dopytywali się z wiei·
w ZSRR, gdzie nauczył si~
nym
NieJltiąd
niemieckie,
łeczeństwo
przez
cji, zostały z radością powitane
kim zainteresowaniem o to, co
przodujących metod pracy i orga
Demokra.tycznej
Republiki
mieckiej
oraz
Kajzerów
zgraję Schumacherów,
się dzieje w Polsce. Wielu z nich
nlzacji.
pomniejszych pomocników Adenaue w oświadczeniu, wydanym w związ
przebywało w Polsce. bądź jako
Pradze,
w
ośmiu
deklara-0Ją
z
ku
Do swego miasta rodzinnego
ra. Z powodzi oświadczeń, złożonych
pochodzący z naszych ziem zach.o
rokiem i natychwrócił prżed
w ubie~łym tygodniu przez polity- wezwał ludno!lć Niemiec Zachodbądź w czasie wojny.
dnich,
miast przystąpił do przeniesienia
ków z Bonn, wyróżnia się szczegól- nich i zachodnleiro Berlina, by z caA więc np. burmistrz miasta
doświadczeń <zdobytych w ZSRR
ną bezczelnością deklaracja „zacho łą atanowczościP, stanęła po stronie
Halle, Arno Schulz, był u nas rok
na grunt swe.J fabryki. Wraz ~
dnio - niemieckiep,o ministra spra- „polityki usuwającej niebezpieczeń
Z
czasu jako jeniec wojenny.
stwo nowej agre$ji i nowej a.wantuWolffem stworrzył on komisję
wiedliwości" Dehlera.
wdz.ięcmością wspomina, że ży
dla realizacji pomysłów racjónaOświadczył on m. in., ze jeśli mo- ry weJennej w Europie.
cie za\•1rdzjęcza troskliwej opiece
Wszystkie siły pokojowe - czyts,potrafiła
która
lizatorskich,
carstwa zachodnie pragną widzieć
lekarzy polskich, którzy wydoby
wciągnąć całą eałogę do walki o
w Niemci.ech swego wojskowego so- my dalej w oświadczeniu - powln
systematyczne uleps2anie metod
pracy. Dzięki temu ruchowi faZinalda
bryka pomp osiągnęła bardzo po
za.kłady
ważne sukcesy. a inne
Kier. oddt:iału w Moskiewskiej Fabryce Zar6wek
zaczęły stosować ich metody. ,_ delegat na II Wszechz:w. .kongres O.br• .Pokoju
Wszystko zawdzięczamy towamówił
rzynom radzieckim
nam Opitz. U nich na.uczyłem się
ciągle iść na.przód i troszczyć się
o całą fa.brykę. Tego uczę obecrobotników, pracowników den z robotników podał mi kartkę, sję w Korei. Jest to głos rozsądku,
Zespół
nie moich towarzyszy. Nasza fainży'niel'yjno-technicznych i urzędm r,a której widniały znamienne słowa: który 1noponuje realny program aw)asnością
bryka nie jest już
bezpieczeństwa
i
pokoju
trwalenia
więcej
kó'~ fabryki żarówek okazał mi wiei „Robotnicy nie chci wojny kapitalisty. Należy ona do nas,
wszyscy
·
słyszą
który
głos,
to
Jei;t
ki zaszczyt, wybierając mnie na II ~ej nie będzie!"
do ludu. I dlatego musimy dbać
woli. Wnioski radziecOKonferencję
Wszechzwiązirnwą.
Otrzymałam niedawno z Londynu ludzie dobrej
o nią, jak o własny dom. Na11i
ONZ
Ogólnym
Zgromadzenill
na.
kie
brońców Pokoju w charakterze dei.i· i:st podpisany p1·zez 49
robotnic i
towl\rzysze zrozumieli to I dzięki
poparcie :nilionów
gata.
gospodyń domowych. Oto jego treść: zyskały gorące
temu odnosimy sukcesy. Opik i
obrońców pok'()ju, których siły rosną
mnie na Konferencję,
Delegując
„Droga Towarzyszko Kondraszo· z ka żdym dniem.
Wolff czadali nam wiele pytań
robotnicy na:si wyrazili wiele życzeń wal
dotyczących ruchu współzawodni
pokój zaPragnąc jednak, aby
ctwa pracy i racjonalizatorstwa
i żątlań:
Nigdy nie zapomnimy J,eningradu triumfował na świecie, nale-ily walw Polsce.
- Pokój jest nam potrzebny dla i Stalin1radu. Nazwy te utkwiły czyć czynnie, ofiarnie,
wytrwale.
zrealizowania wielkiego planu bu· równie mocno w nas·zyeh sercach, jak Powtarzam tu słowa robotnicy cze.
w szybkim tempie
Budowaną
«!ownictwa komunizmu!
hutę w Brandenburgu zwiedziliś
nazwy Warszawy, Lidicy oraz na· skiej, że „w walce o pokój nie może
my w dzień święta jej załogi. Pu
- Niech potężny głos setek milio· i.zych miast Coventry, Manchesteiu być obojętnych, ani biernych!"
szczono właśnie pierwszy wytop
nów obrońców pokoju zagłuszy głos i Londynu.
W oddziale fabrycznym, którym
z trzeciego pieca martenowskiewojny!
Zdajemy s-0bie doskonale sprawę z kieruję, na widocznym miej3cu umie
- Niezwłocznie po!OO:yć kres krwa dążącego na nas obowiązku położe szczony jest plakat: „Załoga oddziawej agresji a: :irykańskich podżega ma kresu wojnie. W imię tego celu łu Nr 11 pełni Wartę Pokoju"; oto
· avclujemy do wszys.tlcich kobiet w n~ dlaczego młode robotnice oddziału
czy wojennych w Korei!
- Niech nam żyje długie lata wiel ~zym kraju, w każdym domu, na kat: - Kława Charitonowa, Wala Okac?.
ki chorąży pokoju, nasz ukochany cej ulicy, które - podobnie jak Wy kowa, Ania Sofronowa, Lusia Filowódz i nauczyciel, Towarzysz Stalin! - nienawidzą tych, którzy planulą mienko codziennie wykonnją normę
Pokój posiada gorących zwolenni- zniszczt>nie życia przy p<imocy woj- w 120- 200 proc.; za ich przykładem
ków i obrońców we wszystkich czę· f•Y atomowej.
w związku z otrzymanyl'l'l przez
:p<>szły setki i tysiące robotników i
ściach świa::.a , we wszy!tkich zakąt·
„Kr.es robotnic naszego prnedsiębiorstwa.
Nasza przysięga bum i:
Aimię Ludówll, rozkazem wyChińską
kach kuli ziemskiej. Wiosną br. w w-0jnie!". „Zdeleg·alizować bron atoWypełniając wolę wielotysięcznej zwolenia Tybetu „Trud" zamieszcza ar
ekładzie delegacji radzieckiej zwie- mową!". „J eszcze usilniej pracować
dzilam Czechosłowację i Anglię. 1 walczyć o pokój!".
załogi, która delegowała mnie m. II tykuł informacyjny o Tybecie.
Wszędzie, gdziekolwiek rozmawiałam
w artykule podkreśla Się, ze zacoLudzie radzieccy wiedzą, że milio W&zechzwią.zkową Konferencję Oz prostymi ludźm i, słyszałam jedno: r,y ludzi pracy poza granicami ZSRR brońców Pokoju, oświadcz am:
gospod&rcze t kulturalne Tybetu
fanie
Prf!CZ z wojną! Precz z podżegacza spoglądają na Związek Radziec~i,
- żądamy pi>koju! Nierh ameryustroju feudalnego i
wynikiem
jest
mi wojennymi!
jako na niezwyciężoną ostoję poko)u, kańscy i angielscy podżega cze wo- Slow<> „poltój" żyje w sercu ka'1: jako na siłę, która potrafi zes;polić jenni oraz ich sługusi nie zapomina długotrwałego jarzma obcego impedego człówieka - oświadczyła p1·zo wokół siebie wszystkich, szczerze
rializmu. wszystkie prawie upradownica fabryki kabli w Pradze, Ba- pragnących pokoju, wzajemnego zro j!ł o rzeczy najgłówniej szej: narody
grunty, pastwiska I bydło należą
wne
do
nie
narody
Toteż
pokoju.
pragną
rankowa. W walce o :pokój nie może zumienia i przyjaime.i współpracy
feudałów-obszarników
wiei.kich
do
grabież
garstka
by
tego,
do
puszczą
być obojętnych, ani biernych.
mied?.y narodami. Głos wielkiego mo
radzieckiego, nawułujący cÓ\V imperialistycimych, marz!lcych oraz do klasztorów.
Tysiące ludzi oklaskjwało te p-yu· carstwa
w latach powojennych zwłaszc2a
ste, wzruszające słowa robotmcy do okiełznania rozpasanych amery- o zyskach z przelanej krwi, znowu
podżegaczy w•)- wtrącila je w otchłań nieszczęść .
kańsko-angielskich
czecho s łowackiej .
po zwycięstwie rewolucji ludowej w
Nie btdzie wojny! Rękojmią te:.:o Chinach, zaczęli się interesować TyW Anglii uczestniczyliśm7 w wie- jennych rozlega s ię dziś z trybuny
lu zebraniach, rozmawialiśmy z wie- Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Gł&s jest potężny ruch obrońców pokoju.
lu osobami i przekonaliśmy si~, że ten słychać we wszystkich zakątkach Rękojmi!ł - potęzne mocarst\\ . rA- betem również amerykańscy impeidea· walki o pokój żyje również w .,.lobu z'iemskiego. Jest to głos i>raw- dzieckie, na którego czele stoi w'iel· rialiśd. Uważajl!, oni ten kraj za ,,ku
Podczas ~y, demaskujący zbrodniarzy wojen- ki chorllŻY pokoju - STALIN.
sercach wielu Anglików.
chenne wejście" do Chin, za przv·
&Wied2a1'.lia kopalni w Sheffield je· nych. którzY, roz;p-,tali krwawa a}!re
Tydzień

zaledwie dzieli nas od
historycznej deklara
cji konferencji ośmiu ministrów
spraw zagranicznych w Pradze. Ty
dz.ień ten wystarcza, aby stwierdzić,
jak słuszna, trafna 1 głębol(il była
anall;ia p-0lltykt moca1·stw imperialistycznych wobec Niemiec, zawarta
w deklaracji praskiej, Wydarzenia
OE>ubli~owania

•

I
nni? 26 bm.

powróciła

z ZSR~ 105-osobowa wycieczka robotników

Na zdjęciu: fragment gru•
Państwowych Gospodarstw Rolnych. py uczestników wycieczki na Dworcu Gdai1skim. Druga z lewej
M~gdalena Figur - traktorzystka
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go, wylrnńC'Lonego na sześć tygodni przed terminem, w r amach
czynu, podjętego pnez robotników na cześć wyborów. Hut.nicy
są podnieceni i dumni z odniesionego sukcesu. Wytop uQ.ał się
rznakomicie. - Powiedzcle tam w
Polsce - mówi nam kierown1k
ht1tnik
obsług i pleców, t1ta1"szy
stal
że my wytaplamy
Bełer dla pokoju, Nasza Niemiecka Re
publika Demokratyczna jest za
pokojem i przyjaźnią cz Pol ską.
My e.aś, wytapiając coraz więcej
stali, wzmacniamy siłę naszej
Republiki, podnosimy dobrobyt
naszego kraju i dajemy przykład
naszym braciom rz. tz.achodu. by
poszli naszą dmgą, drogą Frontu
Narodowego.
Kierownik personalny huty,
29-letni Georg Schuman jest byruchu oporu
łym uczestnikiem
w N!emC2ech. Był kolporterem
literatury antyhitlerowskiej. Pokazu.i e nam odezwę p.rrLeciwko
wojnie, która zachowała mu s ię
z tamtych czasów. Oglądamy ją
i c:i:ytamy skrupulatnie, jako ma·
terialny dowód te•o, ie w klasie
robotniczej nigdy, nawet w najgorw;ym okre•\e brunatnych zwy
cięstw, nie wygasła idelł oporu,
nie .załamała. się wiara w ostateczną, klęskę Hitlera. W odezwie
fl.najdujemy miejsce pit:tnujące \
izbrodnie hitlerowskie, popełnia
ne w okupowanej Polsce. Georg
Schuman staje się nam z miejsca
bardzo bliskim i drogim towarzy
szem. On i jemu podobni drukowali i kolportowali te odezwy.
Wielu z nich, większość zgini:ła
pod katowskim toporem. Schuman opowiada nam o swych iowa.ny1zach, którzy życie oddali.
On sam cudem uniknl\ł imlerci.
Na11tęprue t dumił opowiada nam
o wspaniJtłej i;ałoaze budujl\ceJ
hutę. 35 proc. załorl to byli prze
PracuJI\ z takim sasiedleńcy,
mym zapałem Jak wszyscy.
Rozmawlamy u; jednym z prze
Nazywa się Kurt
siedleńców.
Berger, pochodd spod Legnicy.
Przedtem był drwalem i parobkiem. Od roku pracuje w hucie
przy martenie. Jest zadowolony,
Z-pokojowe mieszkanie,
dostał
kredyt na zakup mebli i urządze
nie się. Granica na Odrze i Ny!le jest dla niego granicą pokoju.
Kurt Berger jest bezpartyjn y,
ale o Partii, o Socjalistycznej
Partii Jedności mówi iz zaufaniem i wiarą, że słuszną, wytyczy
tego na
Doświadczył
ła drogę.
samym sobie.
Wielka wytwórnia ka.bli w
Berlinie należała pt"Zedtem do
koncernu AEG. Obecnie jest
znacjonalizoprzedsiębiorstwem
wanym. Tu zetknęliśmy się z
jednym z najwybitniejszych nowatorów niemieckich. z inżynie~
rem Augustem Czempielem, lau-

reatem nagrody państwowej III
klasy.
Czempiel jest już cżłowiekiem
nie młodym, ma 56 lat, w wytwórni kabli pracuje 34 lata. Po
chodzi rz Bytomia, syn górnika,
rozumie jeszcze trochę po polsku.
to nięzwykle
Otóż Czempiel ciekawa postać. Ten doświadczo
ny inżynier nie miał przed 1945
rokiem żadnej możliwości Ujawnienia swego wybitnego talentu
nowatora. - Dla kogo miałem to
mówi - dla akcjonarobić r iuszy AEG, którzy widzieli w
nas tylko dodatek do ich masżyn. Dopiero po 1945· roku, gdy
fabryka stała się dobrem narodu,
u.iawnlł mi się sens mojej pracy.
W mojej ulubionej dziedzinie, w
c:ięści metalowych,
wytłaczaniu
zacząłem walczyć o nowe metody .. Czempiel tłumaczy nam istop
Dzięki wprotę swych odkryć.
wadzonym przez niego nowym
metodom, jeden robotnik pracu•
zastąpi~
jący przy prasie, moie
pracę kilkudziesięciu frezerów l
tok;arzy, Jednocześnie tz.aoszczę
dza on połowę dotychczas zuży.

wanego metalu.

August Czempiel jest bezpar•
tyjnym. Uwąźa jednak za wską•
zvne dodać, że wszyst ko, co 'lró•
bił, zawdzięcza Partit l\M jej PG
m()cy nie przełamałby ogromnych trudności, jakie napotykał
w realbacji swych pomysłów.

I

Przy rozmowie z Czempielem
obecny jest technik, Rudi Lange,
który uwielbia inżyniera. Lange
ma 33 lata. Był w niewoli raopodt.lecklej i dopiero tam zrozumiał, Jak ha·
'.Ą.'iada nam ntebnie. okłamany zo1tał naród
niemiecki. Przełomowym momen
tern w jego życiu było przeczyt anie biografii Stalina. Lange uJ•
rzał nowy świat i po powrocie I
niewoli, w 1946 roku, wstępuje
do Socjalistycznej Partii Jedno•
ści. Obecnie jest czynnym dzia·
laczem i aktywlst'I! partyjnym.
jednym z entuzjastycznych bu·
downiczych nowych Niemiec.
Tacy Sl\ niektórzy z ludzi, któ•
rych poznaliśmy w nowych Niem
ci:ech. Prr,ytoczone z nimi rozmo
wy dajP, pewne pojęcie o próee•
sach, zachodzących w NRD, •
kształtowaniu się nowego typu
człowieka. Jedno jest pewne: bu·
dując nowe życie swel'o kraju,
walcząc o jego jedność, o demokratyczne Niemcy, o pokój, lu·
d:iie ci !iywią, uczucia szczerej
przyjaźni dla Związku llad:iiec·
kiego i dla Polski Ludowej,

J. Cywiak.

T q b e t
czółek do nowych ·a któw agresji przo
clw narodowi chlf1skiemu,
głowa kościoła
Władca Tybetu lamaickiego, Dalaj -Lama oraz inni
członkowie reakcyjnego rządu wyslali w styczniu rb. ze stolicy Tybetu,
Lhassy t.zw. „misje dobrej woli" clo
USA i Anglii, aby zapewnić sobie po·
parcie imperialistów anglo-amerykań
9kich i tym pewniej przedsi~wziąć
próbę oderwania Tybetu od Chin.
Jednakie naród tybetański ruedwuznacznie dał wyraz swemu oburzeniu
wobec zdradzieckiej polityki rządu
i niezłomnej woll zjednoczenia z brat
nim narodem chińskim, Na licznych
wiecach t zebraniach oraz za pośre dnictwem wvsłanvch do Pekinu s~e-

przedstawiciele·
wyrazili jednomyślnie decyzję przyłączenia się do
wielkiej , demokratycznej rodziny narodów Republiki Chińskiej.
Artykuł przytacza tekst wystosowa.
nej przez spoJcczeństwo tybetańskie
do Mao Tse-tunga i Czu Teh depeszy,
w której czytamy m.in.: 11W imieniu
narodu tybetańskiego prosimy o bez.
zwłoczne wysłanie armii w celu wyiwoHinta Tybetu, unicestwienia ele.
mentów reakcyjnych, przepędzenia 1
Tybetu obcych imperialistów, umoc•
nienia obronności Chin Połud.11iowo.
Zachodnich t wyzwolenia narodu Trj belu"
cjalnycb
plemion

delegacji

l) betańskich

Str. I

R.obotnicy _Czerwonego, Widzewa

Tabela hursoH1a
Narodowego Banku Polskiego

:~zy nem ' doku,mentują swą · solidarność z uchwałą Rządu
o r elorn1ie •11•te1nu Pie.ni.ężneqo
k:raju na arenie międzynarooowej,
to wyraz naszej spokojne.i. pokojoW>€j, tw~rczei Jl('Jlityki, która n.ie
z,mieria do wojny. a ukl.i3da rnocn<!
tunda.menty prz:vs.zl:ośei. ona1-tej mi
trwałym po.k-oju..
Towarzysze z. ZPB im. 1 .M:aia da
ją tern.u w'Vł.·az w s-,vych wystąpieniaeh, .Nie są to >v;Yl'Owi-ed7.J gol.o~
S:lo„vnę. Oto tuta; na .zebran~u Plłrt1!'inym, r<Gdzi się nowy zrww. R.cb<lt...

Punlttualnie o godz. 2 zebra- gdy tow. Kominials: omawiał Sprali się n a uali wszyscy partyjniacy wę podn iesie.nia cen .na wódkę. To
z pierwszej zmiany ZPR im . 1 Ma warzysze debr.ze zdaj~ $Obie spra~
ja, aby wysłuchać referatu na te wę, jak wiele zlego wyrządza oad u
mat wi~ll;\:i<"i 1eformy s.vst€'mu pi~- żywai:iie alkoholu, jak o;;łabia siły
nieżnego.
klasy i·obohJic~i. 1.<t~n1
pr~~ż
I sekretarz k. D. WjdLew. tow. ma wieJkie za®nj.e do speJn'ienia
KGminiak, w jasnej, przystępnej foc - . w~konać !:'Ian ().1etni,
mie zreferował ostatnią
u chwalę
Obecui n.a sa.li grupowi a~itato
R.c~q y M.Jwstr~w. Zebrani nilmc wslu rzy, aktywiści pć:f.t·tyjni w petor zro
c:h u.ią się w tok jego s\ów. Wa ich zumieJi swe zadah ia w chwili obec
t warzac:h octl\>ił9 się zadowol~1ię w nej. Po relera'cie tow
K-ominialt a
chwili, gdy mówił o ograi;iicz.enju_ padlo jeszcze kilka !!>Ytuń Towarży
spekulacji o doniosłym z:;:i,aczeniu sze pragnęli się up:ewnjć. co do
n owej ustawy. która uzdrowi naszą wszystkich punktów uchwały, a by
gospodarkę, uwolni ją od niepo·i:a potem móc d okładn ie wszy.stko wydan 'Cb eJe.me.l)tów, oo korzvsta,jq,c ,iaśnić.. tłurnac;iy,ć i
eww;ać „ ;ad
ze zdobytych różovm1 ciem."lymi soo wp,ro:wadzciJicm r.e.fe>.r ney w h e~e.
sobami kapitałó;,v wykupywałv to-1 Wielkie drlnioRłe znaczenie ma no
wary, spekulowały. unie1no7.li.,,;-ia.ia-c wa reforma.
Bojowo, sz.;Yl:iko i w
niejednok.rct::ie lud:ziom pracy zao- pełni należy ją realizować. Nowa re
patr:vwame się w potrzebne arlyku !arma to wzmożeni<·' potęgi
ły. Szmer uznani.a orzesze<lł po sali, P.oJFki, to ·wzrost zr;iaczenia naszego

~a · cześć

Rewo1u

JJiicY ~je W)"łij;ępu,f2t z W·
blłwblzaruarni ~kcyjn:vmi.
W
t.en spo&ób DQdki;eśbJfią zrozumienie

wagi wielki.ej reformy,

S:'i stemu Plezllez?DeilQ,

In.str<Ukto;-k.a łAłw, ~_wfa~ przyrzc.

ka W1Yuczyc ~ ::ir,zew~j~e:zki tak. aby

wykonyw~ły cał.rnwic?c. swe ?azy
produkcyJne. To11". Ja.runa Górals~. p~dka z cienkoprzędnej. oświad~z.a: .
.
'
~ wydaJrwść meJ pracy ze _I~ do U S.$ proc. b azy akorflDweJ. .

Paid ziern•lcowej

Palacze

t,,.azy akOJ'd.oweJ.
- O 8 p;rOOf po.cfowsę

dzie odi:i.4:-owców zohOWJ.ąz.'ł;lll&!
szkoli mlo.de szwnczk1 - p1-zyrze"'ła .doszlwlić wszystkich br·akll.1-z}', nie rosi;4dających Jel'lur..e
pełnych kwalifikacji zaw-000-Y.~'ch.
Pooej m ując
współz.a wodnictwo
o 1.e psze wyniki pracy, br akarze
z ZPO ini, Więcko"·sk ieg.o rzucili wezw.u1ie do szl.ad1ewej rywalincj i br.akarzom Zgierii;kkh Za
kb dów rrzemystu Odzi.e:i.oweg1>.

wydajność

roej p rac„ - deklaruje Cecyl ia. Madej czak, wzoow„ic je.Qnoc~nie okrzyki n.a cr..eśł P-0koju, na cześć
Rządu Pol.,!:ki Ludowej.
- Podwył:szę wykonanie mej bazy ze 105 d-0 ll5 1micen t ~ ogłasza
prządka Anastazja Boj.ara.
- A j a u 123 d o 124 - mówi Jllfa.
talia ŁadkowR.i. - Pl7.ądka z cienlroprzędne j.

kotłowni ~dpowiada j ą

n a o pel toUJ. CHAJTA
Płynq bez przerwy zobowiązania oszczędzania węgla w fabrykach
Kaźdego dnia wua•ta ikz:ba palaciy, łdurzy w odp„o wiedzi na. apel,
t-0w, Cllajta z Zakła-Oów \m. Wl.osny Ludów przys tępują do no we@o
wspóluwQdnictwa w celu ~cu:zenta JJ roc1.'1icy Rewolucji Par.dzier·
niko wej oraz Swiątowego Kongresu Pokojp,. Podejmowane c:od~n·
nie 2obowlą;ia11ia woszczędieuia poważnych ilości węgla w .kotlowniad 1 ł6dddch zaJdadów przemysłowych są wyra zem poglebldjącego
się stale socjatistycznego 11tosunku do pracy łódzkie j klasy r~bołniczej.

Tow. Ignacy Dur.a, palacz z .l<'abry
Dywanów i Pluszu im. 'l.'adk.a Ajze
n a nadesl'ał do redakcji „Głosu" pismo, w którym w imieniu wsz;ystkich
palaczy z tyeh zakładów podaje:
„Na wezwanie do współ?awod
nictwa w oszczędzaniu \Yęgla, V.'Ystosowane do wszystkich palaczy
przez tow. Chajta - palacze Fab ryki Plll.szu i Dywanów im.. Tad·
ka Aj:zima zobowiązują się ząo~
~i

szczę(l zić dzienp,ie
miesięczna

daje

ton".

~

węgla,
oszczędność

500 kg

nie

tow. Chajta,

zaoszczędzić

przv

postanowilitimy
każdorazowym

odstawieniu i łączeniu
3. 400 kg. węg'la d zU!nnf.e.

kotłów

Jednocześnie zobowiązujemy
się
do
wcześniejszego odstawiania węgla
gatunku dobrego, spalając na jego
miejsce miał. Czynem tym, pod·
jętym · dla. uaczenia 33 rocznicy
Rewolucji „Patdzieraiko wej, pragniemy jednocześnie dać dowód.
że w p ełni solidaryzujemy
się z
wysiłkami ruuzeqo Jtządu w walce
o pokój i dobwbyt".

co
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Również palacze Jlud.zkiej Farbła1ni
i Wvkoóc:Qłłni „Pie rwsz•'' .t ow: tow,
Teodor Ru dzkarski, Stanisław Ru•k ow
.ski 1 Józef Pietrzykowski, odpowiadają na wezwanie tow. Chajta do uN a wezwanie tow. Chajtą odpowiedział:u we wspótzawodni ctwie ogzczą. dzieli również piiil.acze z ZPB Jm, t M.a
dności-Owym i zobowiaztJj.ą ~ię · zao- Ja. Zmniejszyli oni o 6 kilogr8mów
u<:z~dzać 1 tonc; węgla dzienn ie,
Od palaczy Elektrowni , Łódzkiej zużycie w.::gla, potruibnego na wy·
ol.r:zymaliśmy
pismo
następując ej produkowanie
jednej
tony pary.
Nosi korespodęnc;/ PiS?Q
treści:
Oprócz tego na wniMek kierownika
,,My, palacz~ Nowej · Kotłowni kotłowni ZPB im. 1 Maja posta!łowioze zmiany I - Kapuściński, Stalh'I
ski i Lewąnd owski oraz pomocni!> n o wprowadzić ogrzewanie wodne za.
Orłowski , o\>sluguiący duże je- miast parowego, co p rzyniesie 4 tony
Często jeżdżę poeiągami na tra
dnostki. w odpowiedzi na wezwa- wc;gla os7Czędoośel «Ule11nle.
sie Łódź-Kaliska - Ło h~z. Powracają nimi z pracy roboi.nicy
ze Strykowa, Głowna , Łowicza,

-

Wagon k o Je j ow-y
to n i e k n a jpa

zwłaszcza pociągami,
odchodzą·
cymi z Łodzi· Kaliskiej o j!Odz.
15.40 1 16.53. W dużej części

s:t

01..al'ł. zob~wi.ą:tiujc

.się

zlikwidować

I

nycb zmian. Natychmiast odpowiada mu podmajstrzy z II rzmiany,
tow, Zeno.n Pio.rkowsk i.
Skrada zobowiązanie urzędniczka
admin.i.stracjL ww. Domicela Ciurapska, a dalej
Leonard a Delega,
Lucyna MaJew•ka - prz.ądk~ ślu
sarz montaż.owy Ad a m Konato»•łez. · maJllter Areneki i wielu in. j
oych.
,
Wsz.y;;cy zebrani witają każde zo- :
l:lowi.ązanie hucznymi
oklaskami. ł
}łl)zbrzmiewają gromkie okrzyki ,
na <-.refW TvwarzY.67'4! Stalina, T ow. :
Bieruta, na cześć mądrej, przewidu- .:
jącej, pokojowej polityki naszego~

!

l

Rządu.

l

Towarzysze rozchodzą
się do I
swych zajęć pełni zapału. przepojeni świadomością, że nowa r eforma
stanowi poważny krok na.przód w
Za mą 8l!tada wbowiąz~o~e J~1;1l- r<Y~woju i umoenleniu n a-szego krao.a Tar«o,...,_ z .P~lnt .sredn10- Ju. Tę świadomość przeniosą do sze I
przęd:iej. U »owiaili!.1ie :zwiększenie rokich mas.
'
wvd2Jnoścl d o J..03 oi·oe. wt1<enaJ1fa
*
*
l

'
33 roczn1cv

W tych dniach, na mu·adzie ro
boczej w Z:PQ im. \Vi~cko'. · .iego, wszyscy bn1karze t:yeh zaldad6w post.anowili pl'Zystą.pić dc.>
współzawodnictwa w e.elu uc:7.cze·
l1ia roczniey Wielkiej Rewolucji.
Inspektor kontroli t echnicznej,
ob. CmeJ, idą.c śladem p~-.r,o<lo:w
nicy tQw. Bombr~ch,
która
w
myśl podjętego na krajowej nara

matiifestui4

~~ębokJ.e ~;i.:·e ~aoowoJcnle zt zm!anv

Występują teraz ZMP-owcy: po- ~,
mocnik majstra, tow. Teofil Elter-

postoje w swoim -zespole l wzywa
do współzawodnictwa kolerów r. ln-

I

PRZYCIĘTO

.

•

W god;>,inach popołudniowych w
ZPB im. I MaJa odbyła się wy m lana Pieniędzy oraz .,vypłata wyrówrumla. N"a wszystkich salach ustawlono stoliki. przy których delegaci
i kiet·ownicy zamieniali oraz wypła
cali pieniąd1.e.
Akcja przebiegała bardzo sprawnie.

•

*
wielkiej

*

W drugiej
fabryce Widzewa w ZPB Im. Hankl Sawickiej
odbyło się 7..ebranle aktywu partyjnego i związkowego. Na zebraniu
tym wielu robotników również wystąpiło z zobowiązania.mi 1>rodukcyj
nyrni. pragnąc w ten sposób zadoku
mentować swą radość z w ielkiel reformy ora1r. solidarność ze stanowiskiem nas;>;<>go Rządu.
Mic,:dzy innymi szpularka Jadwiga F rydrych, postanowiła p od nieść
.swą prl>du kcJę o 10 pr oc. Pakowa czka, Hclen11> Wróblewska. zwiększy
wyda.JnoBć p racy o ~ proc. Etyltieciarka Wik tor ia. P awlak także zapo
wiedziała. podn iesienie
wydajności
pracy o 2 proc. pragnąc w ten sposób ,wyrazić swą
solidarność z
Uchwałą Rządu 1 czynem przyCtZynić się do dalszego wzmocnienia n aszej Polski Ludowej.

Narodowy Bank Polski lłosuj e nutl;p ujęce kursy przy kupnie i 1prze
dewiz i piem~dzy zagranicznych :
PIENIĄDZE ZAGRANI CZNE
DEWIZY
Kupno zł sprzedaż Ił
Kurno zł sprzedaż zł
100 rubli
100,25 ZSRR elear
99,75
1) 11,15
11,17
11.22
11,23 Anglia
1 funt sterl.
100 peso
30,27,Amtria
8,40
8.60
8,94
1 fun t austr.
8,98 Australia
15,50
100 szyi. aus.tr.
Argentyna
15-·
8,02 Belgia
7,90
7,93
JO(I fr. belg.
8.05
Brazylia
1'1,12,100 cruieiro
!)
4,90
5,8,02 Czechosł owacja
7,98
JO() kr. czech.
.i 5.58,05 Dania
:1) 50.57,77
100 kr. duiuk.
11,52 Egipt
9,50
1 funt cg.
IO,11,46
Finlandia
1,10
1,40
100 mk. fi ńsl<.
1,145 Fra11cja
4)
1,14
1,10
100 fr. franc.
l.15
11,23 Izrael
11,17
8,50
1 funt izrael.
9,100 din.
J ugosławia
5)
2,50
2.6) 95,105,100 hfl.
105,52 Holandia
111.5,3,87 Kanada
6,a:i
3,85
3,S'i
l do l. kan.
56,14 Norwegia
1) 50,~5,86
I.OO kr. norw.
JJ , 4,01 St.· Zj. A. P.
3,99
3,'J!I
1 dol. USA
4,02
92,66 Szwajcaria
92,20
100 fr. SZI\',
92,-93.7i,49 Szwecja
i7,ll
100 kr. szwedzk.
R) W,75,Węgry
9) 14.100 forintów
15,Włochy
1011 Itrów it,
10) 0,65
0,70
daży

..

l gram CZ)'~tcgo złota rów11a bię zł 4,50,
Bank skupuje:
1) banknoty uszkodzone lecz na.łające się do ~kupu oraz nankno ty dolarowe e mi sji sprzed ro ku 1928, tzw. dł ugie wg. stawek ohniżoni eh o 5 proc.
2) bilon - tylko dolary St. Zjed n. Al' i kanudy jskie oraz fr.
u" ajc.~
funty ang. i korony szwedzkie po cenie bankno tów, ob11iżonej o 10 1\roc.

.

1)

tylko w odcinkach do funta

„

2)

3)
4)

„"

5)

Tow.

Kłosiewicz

ff

••
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„

kcs

„

dkr

„
„

ffr
dm

1
50
10
1000
50

Reforma woluty

Położyć

narodowł} vieniądz zajmie

(Z

w

bruździć
członków

~ Zastana~viałem się, ja]< to bę·
!!zie po pr?:eliczeniu. żaden z pracow
nil~ów nic na tym nie stri1ci. P r't.y no
wej walucie zarobki i ceny utrzynHJ
ją się na tym samym poziomie. Za
mój zarobek, obliczony w nowych
złotówkach, będę mógł kupić to sa·
mo, co dawniej. Na wymianie nie
stracimy, gdyż nie mamy przeciez
kap itałów. A te nieznllczne ró żnice,

Dąbrowskiego).

kres niecnemu ·wyzyskoWI
wykorzystują d~ieci

„

„

„

50

for

10

lit

1000

złoty

I szego

w

układzie

wrogom! .

pełni docenia znaczenie reformy

(Z przemówienia Min. Skarbu tow. K.

I

„

uch wały Prezydium Rady Ministrów).

Reform a walutowa zabezpiecza interesy pracu;ąc~ch, natomiast ogranicza element").} kapitalist.))czne ':lar6wno w mieście ;alt i na wsi.

Bogacze wiejscy

10)

„

100
50

nkr
Jkr

polski ;ako
walut
międzynarodow~ch mi ejsce, odoowiada1ące nasz e;
jakl~cznej sile gospodarczej.
nasz

mówi o obowiązk~ch

Bogacz wiejski, to wyzyskiwacz be1r. I rana do wieczora dozoruje „swych pa~krupułów, którego żądza zysku nic robków".
zna granic. Nie przebiera tez w
Zachłanność
Knapskiego,
jak i
środkach, mogących
prowadzić
do wszystkich bogaczy, nie zna miary.
I osiągnlęcta korzyści, a żeruje chętnie, Gospodarstwo, przynoszące wysoll:ie
gdyż przychodzi mu to łatwiej na zyski, nie. zadowala to jego apetytów,
bied nych I słabycb..
wobec czego otworzył sklep w SkierDo takich pijawek należy bogacz niewlcach - który prowadzi jego żoKnapi ki. H wsi Pruik:a Kolonii), gm. na, w iklepie sprzedaje produkty
Głuchów
ow. skierniewicki. Po- r?lne ze swego, gospoda~stwa. Zysk
• P . ,
. _
. się w ten spo11ob podwaJ&.
siada 20 ha z1em1, na której p.acuią
Ale niljbnrdziej oburzający jest
dwaj lu.cizie najemni. Knapski zaś od fak t, że Knapski w okresach na iwięk-

9)

„

„"
„

"
"„

reformie roalutow e;

- Kiedy przeczytałem w gazecie Aparatów Telefonicznych - z du·
wiadomoM o uchwale Rody l\lini- mą pomyślałem o tym, że nasz nostrów w i;prawle zmiany systemu wy złoty o party jest o ztoto. Mamy
walutę.
pienlęinego - mówi to w. Kłosi„wicz, teraz trwałą, wartoiciową
brygadier z Zakładów Wytwót·czych świadczy to dobitnie, jak bardzo
wzmocniła się gospodarczo nasza
Polska. Ludowa.
A to przecież zawdzięczamy naszej pracy.
Cieszę się stwierdza r' '.}ej
tow. Kłosiewi~z - że różni wa lucia
kłosie pracującej rze, s pekulanci, POiilldlłcze wielklch
ka pi ta łów ta k za jednym zamachem
dos tali por ządn ie w skórę. Skąd rnle
za które wykupywali
ważn.e Sil·aty. Ludzlc pracy nie do- 1; pienią d ze,
znają uszcu.erbku.
Właśnie
dzisiaj towary ze sklepów, aby n imi s 1>eku
u nas nastąpi wyplata. I już dzisiaj Jn 1nć? Zara biali na 11as, na ludziach
będziemy
mieli nowe pieniądze. pracy. Dlatego nic dziwnego, że 111!1
Kwoty, lctóre temu i owemu pozo- ją oni powody do narzekania. Na.to
stały rz: poprzedniej wypłaty, będzie miast my, robotnicy, jesteśmy zado
my mogli zmienić w dniu 2 listopa- woleni.

da w naszych zakładach. Ale mało
kto spośród nas będzie rzmieniał
większe Rumy.
Ale i im na dalszą
me tę reforma się opłaca.
- Każdy, z kim się rozmawia kończy tow. Drozdowski cieszy
się, że nasze życie stale ulega poprawie i stabilltzuje się, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie nowego systemu pieniężnego".

8)

hfl

"„

~~~~- 11111~~~~-

Dzięki

bytu
robotnicy ZM im. Strzelczyka

-

7)

o bowi,zywoć.

PAZURY SPEKULANTOM

to robotnicy, zutrudn\enl na bu·
dowlach. Szczególnie w dni WY·
zapewnia dalszQ poprawę
płat (10, 20, 30 ka7.dego mies ią. ·
ca ) , ale również do.ść często i w
słwierdi:aiQ
inne dni, można zaobserwować ta
Robotnicy z z. M, Im, Jitr7.t>WZY· 1miesięcznie, będę otrzymywał teraz
ki obraz:
. Do wągonu wchodzi pięciu lub ka, podobnie ji!k i' cały łódizki około 660 zł. Ale i ceny przecleż 1;pa
uznaniem przyjęli dły w tym samym atopnlu. Na przy
więcej mężczyzn,
mających już .$wiat pracy, z
dobrze w czubie. Jeśli jest micj- nnian~ ~ystemu p fc1iiq:.;,ne10. Wszy~ kład paczka .. Mocnych", która ko~
si ę z tre~ ~towała BO zt„ teraz kosztuje 2 zło
~ce w przedziale, to zajmują jC', scy dokładn i e zapoznali
jeśli nie, siadają
na korytar;:u śclą ogłoszonej uchwa ły i widzą w te 40 grosi:y, zapałki - 5 zł„ teraz
w;ag·onu, tara:rnjąc pnejście in· nie.i jeszcze jeden dowóó, że Pań - 15 gr„ butelka piwa 40 zł. teraz 1.20.
nym podróżnym . Po kilku minu · stwo Ludowe imierza do vodn~liit>- ,Jedynie tylko ceny wyrobów monotach pojawia się !it.J,· wódki i za- nla ogólnego dobrobytu, do dal11zei polu spirytusowego po&zły w górę.
czynają wszyscy po kolei z niego stabilizacji gospodarczej i wszelki- Dobrze jednak, że wódka
rzdrożała
pić (często nie koficzy się na je- mi sposobami zwalcza spekulację,
0 50 proc, Będą ludzie mniej pić, co
dnym litrze), Po te.i libricji na·
- Obcięto pazu ry spekulantom i im wyjdzie tylko na dobre.
stępuje halaśljwa rozmown, pn•ła
Ogólnie można powiedzieć , że ojQ. słowa wulgarne i c;hydne. wyzyskiwaczom - stwierdza ob, Ru
elektromonter. Te- statnia nied'Ziela przyniosła zgryzoświadkami tego są podróżni. Czę dolf 1,;:otynia dopiero widać wyraźnie, kto
sto kobiety i młodzież .szkolna. raz
miał znaczne kapitały, uzyskane l1ll tę spekulantom i pijakom, a tych
W pociągaf'h tych nalr.żało by nieuczciwych kombinacjach Kombi nikt nie ża"łuje,
Porządni ludzie zywprowlldzić
08ohne WllflOny dla
natorzy będą musieli wyclą~nąć z skali na tej zmianie".
młodz ieży,
zaś owymi pijnkami
Tow. Zenon Drozdowllki, ślusarrz
powinnv zainteresować się wła pol'lczoch na światto dzienne millo~
clze kolrjowe, gdyż wągon kole- ny, czlupione z ludzi pracy. Ich inte- maszynowy mówi:
resy n a dolarach i złocie równ!eź
jowy - to nie knajpa.
- W dom u , gdzie mieszkam, mam
zostają ukrócone.
W. Janik
sąsiadów, od wielu lat nigdzie nie
korespondent „(;l(}su"
- Ja zarabiam olrnło 22.000 zł.
pracującyc h . a którym
znakomicie
się powodziło. Oni na pewno stracili
na zmianie pieniędzy. r słusznie, że
tak siE: stało, że różne niebieskie
ptaki _ spekulanci - poniosą po-

6)

Dzięki usta.leniu wl)sohowartościowego pieniądza
uzyskam').} wlaściwe odbicie nasze; rosnące; sill}
gosoodarcze; i słuszn~ stosunek do walut oań.i;tw
kapilalisl»CZTQJCh, co unie możliwi zagr aniczm;m
k apitalistom ciągnięcie nicz-sm nieuzasadnion,~ch
korzyści w obrocie walutow~ m z naszvm k r aj12m.

llie pozwolimy
Klasa robotnicza

,,

szkolne

Partii wchwili obecnej

które tu i ówdzie powstały rychło
zostaną wy1·ównane.
Tow. Kłc1iewic11 jest czlonkiem
Partii. Hozumie też, że obecna 1twi
la nakłada. na niego pow a żne obowiązki.

Wyjaśniam
wszystkim swym
towarzys·z om pl'acy, a zwłaszcza bez
partyjnym, a1aczego reforma zo!Sta·
ła pi·zeprowa<lzona. Puecież pomoże
ona nam wylw nać Plan 6-letni, który
zapewni wszyRtkim lurlziom pracy
dobrobyt. Reformo. wiele pomoże
nam w tych twórczych wysiłkach.
porządkując nasze finanse, ogranicza
jąc ba zę wroga klasowego itp .
- To wszystko tl'zeba ludziom dokładnie

wytłumaczyć.

Zwłaszcza,

tE

ci, któny słu11zńie ZO$tali mor:110 .1·
derzeni po kieszeni - spe!tulfinci i
kapitaliści usiłują b1•u7.dzić, sid
zamęt. Ukrócimy ich zakusy.
- Będę uiiwladamiał wszystkich,
ile my, l'Obotnicy, zysku jemy nit r eformie, a kto i dlaczego chce teras
ddałać na szkodę.
- Muszę się i·ównież zająć t;\:m,
iiby moi towarzysze mieli jak na j·
większe ułatwienia
pt·zy wymianie
swych pienięd zy .
Trzeba sobie n•
wzajem pon\agać . Na mo1n1 oddzit.le
zbierzemy od wszyst kich pracowni·
ków stat''.l pieniądze i wymieninl;f
je za pośrednictwem naszego pl'Zed·
stawiciela. Nikt nie będzie mu5lał
chodzić sam do banku i nikt nie bf·
dzie tracił czasu na wycir,ekiJv11n1e w
kolejkach.
- Myślę - kończy tow. Kl11siewicz swą wypowiedź
że
jeśli
wszyscy członkoww Partii za; na. si(!
energicznie tymi sprllwami„ gJy "•iY
k ażą cz u5ność klasową i co „„jwa:i ·
uiej~ze świecić b"dą. własnym iiriJ
kładem to wro&"owie ll8Si 1H z1>go nie

nasilenilł robót w polu, nie
chcąc się sam trudzić, wynajmuje
dzieci szkolne, mało i bezrolnych u::i ągną.
Klasa robotnicza i muy 'lr ~:nj4ce
chtopów na czas wolny od lekcji, p ła·
cąc im ia t o gro.sze,
pod kierownictwem naszej Partii uKażdv wyzysk wywołuje odrazę. dz ielą im
mocnej odprllwy.
ale niewątpliwie najohydniejszy jest
wyzysk dzieci.
Dlatego Gminna Rada Narodowa w Złóż ofiarę
Głuch~wie winna wreszcie położyć
na
kr111 niecny m pra ktykom l)pgacl'lą, a
Zil wyzyskiwanie nieletnich ukara~ go
z całą 1tanowczościa wawa.

odbudowe Warszawv
•

.

,
\

Str...• „

'. NOH'l_I .~IOf 9
· ·. S:tosunek
wyniku zmiany systemu piew Polsce, knajdą
niężnegb
•1ę •w obiegu nowe bilety Narodowe·
80 _"13anku Polskiego oraz monety ni·
klowe. Wielu ;;o; pas otrzymało JUŻ dziś
te nowe pieniądze polskie - czy to
r.a drodze \yymiany starych na nowe, czy też dzięki wypłatom w zakła·
'dach prar,y wyrównań oraz wynagra
ózeń za październik.
Reforma waluto\\'a, dokonana z
dzisiejszym, jest wyrazem
~niem
'' zmocnienia gospodarczego Polski,
Jakie stopniowo dokonywało się na
rrzestrzenj minionych lat. Nowy zło·
ty polski - pełnowartościowa walu·
to. - .świadczy 1 ięc wymownie o sile
i pręiności gospodarczej naszego kra
ju, o jego wzrastającym bogactwie.
WYGLĄDAJĄ

NOWE

PIENIĄDZE?

Dziś też po raz pierwszy niektórzy
z nas dokonają pierwszych zakupów,
posługując się nowymi pieniędzmi.
Płacić będą albo bilonem • monetami

metalowymi, wykonanymi z niklu
n złoty, 50, 20 i 10 groszy) lub z
aluminium (2 i 1 gr.) - albo też
opiewającymi na 2, 5,
ł>:tnknotami,
według

1 kg cukru
ćwierć kg masła
(extra wyborowego)
. pół kg kiełbasy
1 kg soli
pół kg schabu
1 but. jasnego piwa
1 paczka „Mocnych"
1 pudełko zapałek
Razem

Jak wynika z powyższego zestawienia - koszt zakupów wyniósłby
30 zł. Z tabelki widać też, że dokonując · tego zakupu na przykład w
zapłacilibyśmy za
minioną sobotę te same artykuły 1.000 zł dawnych.
J eś!i więc ktoś otrzymywał poprze
<!nio wyhagrodzenie w wysokości

Proletariat

-- ·

Na skutek wymiany straty pono.
nego w niczym nie zmienia warunków życiowych świata pracy, ;iszczu szą elementy spekulacyjne, które na
plając jednocześnie możliwości' S>pe>- gromadziły w swych rękach ogromkulacyjne ze strony elementów ka.pl· ne zasoby gotówki, zdobytej w nie.
tu lis tycznych.
uczciwy sposób.

Tymi pieniędzmi dokonamy więc :
'
pie;:wszych zakupów.
Wyobraźmy sobie, że udając się po
zakuP.y pierwszy raz z nowymi pietdędzmi, postanowiliśmy dokonać wy
datku w wysokości :IO złotych. Suma
ta jest równa 1.000.- złotych w daw
nych pieniądzach, przy obliczeniu
] OO.- złotych dawnych równa się 3
a więc zgodnie ze sto.
zł nowym sunkiem, według jakiego ustalane hę
dą nasze płace i ceny wszystkich arWyobraźmy

WARSZAWA (PAP). - Pismo Urzę
du do Spraw Wyznań, przesłane w
dniu 23 bm. na ręce sekretarza Episkopatu ks. biskupa z. Choromańskiego, wzywające Episkopat polski do
zlikwidowania obecnego stanu tymczasowości stanowisk kościelnych na
Ziemiach Zachodnich, spotkało się ze
zdecydowanym poparciem mieszkańców tych terenów.
W wypowiedziach robotników, chlo
pów, przedstawicieli inteligencji praduchowieństwa, przedstawicującej .
cieli kultury i sztuki przebija głębokie oburzen·ie wywołane faktem, że
mimo, iż minęło już przeszło 6 miesię
cy od chwili zawarcia porozumienia
między przedstawicielami Rządu RP i
Episkopatem, sprawa ta ;;ie została
dotychczas uregulowana.
W wypowiedziach podkreślano z na
ciskiem, że podtrzymywanie stanu
tymczasowości na odcinku kościelnym na polskich ziemiach zachodnich
jest, jak to stwierdza.ją, rezolucje, na
rękę jedynie wrogom Polski Ludowej
1 wrogom pokoju prowadzą.cym nagonkę prr:eclwko granicy na Odrze i
·
Nyste.
W caJym kraju, zwłaszcza na terenie Ziem Zachodnich, odbywają się
liczne .,;ebrania robolników.,, k\ót7.y .,.
oblll'.Zeniem pi!tnują, pe>stępowanie
Episkopatu, który dotychczas nie wykonał - powziętego w umowie z Rządem RP zobowiązania i żądają natychmlastowego utworzenia na Z<iemiach Zachodnich stałych diecezji

cen w dawnych
pieniądzach
zł 175.-

" 250.„ 195.„ 20." 235.„ 40.„ 80.-

5.-

zł

1.000.. l .000 złotych, to teraz, zgodnie z
przeliczeniem 100 zł dotycbczaso·
wych równe 3 złotym nowym, otrzy
ma zł 30 i zarówno teraz jak i po.
przednio - za swój zarobek jest w
!:tanie nabyć takli samą ilość pro·
duktów.
Tak więc zmiana systemu pienięż-

Ze wszvstkich założeń re.formlJ walutowe; WNnika, że ;est ona przeprowadzona zgodnie z interesem naszego kra; u, zgodnie z interesem wsztJslkich
pracu;qc»ch w mieście i na wsi.
(Z pmemówienia Min. Skarbu tow. K. Dąbrowskiego).

Zadania rad narodowych i ich komisji
. w akcji wymiany
WARSZAWA (PAP). - Kancela:r.ia Rady Państwa wystosowała do
wszystkich rad narodowych okólnik
w.· sprawie ich udziału w akcji zwią·
zanej ze zmianą. systemu pieniężnego..
Okólnik stwierd2a, iż do realizacji
tej donioi;łej reformy należy mobili·
zpwać nie tylko ptezydia rad, ich
wydziały i referaty, ale także sieć
komisji oraz aktyw społeczny ad.
·
Najważniejszym zadaniem komisji
rad jest czuwanie nad s prawn)'m
p"ieniędzy,
wymiany
przebiegiem

pieniędzy

przeciwdziałanie wszelkim wypacze·
niom uchwał i zarządzeń wła.dz na·
czelnych w wypłacaniu zarobków i
pracowniczych, lub w
należności
spłacie zobowiązań chłopów mało i
średniorolnych wobec bogaczy wiej
skich, k<>ntrolowanie czy ceny po-bie·
r&ne za produkty są zgodne z cenni
kiem urzędowym.
szcze~ólności komisje finans?~·
1
planu ora~ kom1s~e
hdzetu
handlu rad narodowych wmny wspoł
działać w organizowaniu punktów
wymiany gotówki, jak i kontroli pla
cówek sieci handlowej.

W.

.·

I

Ze

Nowy system sprawozdawczości w przemyśle bawełnianym
Ba- za kład ach.
Nowa sprawozdawczość, oparta o
nowy system
i;prawozdawczości, . który w forrr 'e jednakowe dla wszystkich zakładów
techniczno-e)rnnomicz,ne,
jednolitej będzie obowiązywał we wskaźniki
wszystkich zakładach bawełnianych. będzie jednocześnie narzędziem ope
Dotychcza·:; w Pl'Zeiny::He tym obo- rntywnej ko:itroli dla kierownictw
Sprawozwiązywała sprawozdawczość, składa pos7czególnych zakładów.
na według wzorów, wypracowanych dawczość ta, doprowadzona aż do
przez same fabrvl: niej _dnokrotnie majstrów, każdego dnia będzie w sta
bardizo si~od siebie różniące, co u- nie sygnalizować niebezpieczeóstwo
trudniało kontrolę w Centralnym Za niewy'~onywania planów na tym czy
rz. .d zie wyników pracy w podległych innym odcinku.
Zarząd

Przemysłu

· Ważne

dla ·obywateli radzieckich
Po nzyskaniu informacji we
wskazanych wyżej punktach, moż
na zgłaszać się <>s<>biście, bądź w
drodze korespondencyjnej. Władze
terenowe ud zielają obywi'.telom
radzieckim, pragnącym powrócić
do ojczyzny, pomocy przez WY·
stawianie odpowiednich dokumen
tów i bezpłatne skierowanie do
punktu zbornego w W ołowie. Obywa telom tym przysługuje pra
wo zabrania ze sobą posiadanej
własności ruchomej i rzeczy os<>
bistych.
Na ·punkcie zbornym w ·wolo·
wie, każdy obywatel radziecki
ma zapewnioną bezpłatną kwaterę, wyżywienie i pomoc lekarską.
Repatriacja do ZSRR odbyw3

Obywatele radzieccy, którzy w
ezasie działań w-ojennych w la·
tach 1941-1945 zostali wywiei:ie
ni do Niemiec i obecnie znajdują się w Polsce mogą zwracać się
po informacje i WYjaśnienia w
sprawach powrotu do ojczyzny w
następujących punktach:
1) oddział repatriacji obywateli radzieckich - Legnica, ul. Le·
nina 3,
2) repatriacyjny punkt zborny
w Wołowie (woj. wrocławskie).
Ponadto informacji i wy jaśnień
udzielają Konsulaty ZSRR:
a) w Warszawie, ul. I Armii
Wojska Polskiego 2-4,
b) w Krakowie, ul. Chopina 1, I
Wrzesuzu,
c) w Gdańsku
ul. · Batorego 15,
w Szczecinie, ul. l'iotra
d)
Sbrgi 14.
0

I

się

bezpłatnie.

nik cementowni Fra!lciszek Kasperek
powiedział m. in.: „Granica na Odrze
i Nysie została ostatecznie i formal•

no - prawnie przypieczętowana. Tyl·
ko nieliczni, a między nimi również l
najwyższe władze naszego Kościoła.
nie chcą. uznać tej prawdy. żądamy
- stwierdził on z mocą - aby nareszcie skończyła się tymczasowość
i aby mianowano stałych biskupów i
proboszczów na Ziemiach Zachodnich.
Z inicjatywy sekcji księży przy
Związku Bojowników o Wolność i
Demokrację w Zielonej Górze odbyło się zebranie księży i działaczy kaomówieniu
poświęcone
tolickich,
oświadczenia Rządu RP, skierowane·
go do Episkopatu.
w dyskusji k3.
Zabierając głos
rrc.boszcz Jeżykowski powiedział m.
in.:
,.Każdy z nas, księży, pracujlłCf
tutaj czeka z utęsknieniem, aby zlikwidowana została. tymczasowość rów
nież i w administracji kościelnej. Przy
łączam się w pełnej rozciągłości do
głosu całego społeczeństwa, iądajt·

ce~ zlik1vidowania tego„ anormaln..,

go stanu rzeczy".
Na tym sa-mym zebraniu ob. All-;
drzej Bus-ki :powiedzia.ł. m. \n.•.
„żądamy od Episkopatu, aby zer.
wał z tymczasowością. postępowania
na Ziemia!=h Zachodnieh".
W przyjętej jednogł-Ośnie w~rócł
okJa.sków rezolucji C7<yta.my m. in.:
„Piostępowaniem swym Episkopat
dowiódł, że nie tylko nie kieruje się
polską racją stanu, ale występuje
przeciwko najżywotniejszrm intere•
som narodu polskiego".
Podobne rezolucje zostały uchwało
ne w Żarach, gdzie w zebraniu bra·
ł<> udział ok. 3.000 osób oraz w Gorzowie, gdz,ie swą. wolę manifestowa
ł<> ponad 3.000 osób,

tym- 1

snortu

Zwyciężamy Bułgarię

Stara!liem Centralnego Zarządu . Kurs ten obejmował wykłady z
Przemysłu Wełnianego oraz Minister dziedziny procesów produkcyjnych,
stwa Pracy i Opiek.i Społecznej od- 1z uwzględnieniem · niebezpiecznych
był się ostatnio uzupełniający kurs momentów pracy, planowania nakła
szkolernowy dla kierowników i refe dów na cele bezpieczeństwa i hig:erentów bezpieczeń~tw2. pracy z z.!· ny pracy oraz zagadnienia higieny
pracy.
kła<lów przemysłu wełnianego.

Centralny

kościelnych.
Szereg takich zebrań odbyło się
w woj. opolskim. Robotnicy cementowni Odra" na masowym zebraniu
• l'k "d ..
· 'd'
zalogi oma\la1i się 1 Wl aCJl
czasowości administracji kościelnej.
Bezpartyjny, wierzący katolik, robot-

„

Kursy dla referentów BHP

wełnianego opracował

Ziem Zachodnich

zniesienia tymczasowości
w administracji kościelnej

sobie dalej, że dokona
zakupów:

.,

rńusi zwyciężyć!

żądają

liśmy na stępujących
według

Października

Rankiem 18 (31) paidziernika 1917 r. ukazały się gazety mieńn:ewicki4,"
zawierające na czołowym rniejscu prowokatorski list zdrajców Kamieniewa i Zinowiewa. List ten ostrzegał burżuazję, że bolszewicy s:zykują powstanie, z którym oni si~{ nie „zgadzają".
Natychmiast zaalarmowany został garnizon piotrogroJzki. Na mia.sto
Przed Pałacem Zimowym (siewyruszyły dodatkowe patrole wojskowe.
d:ribą Rządu Tymczasinvego) stanęły samochody panceme i karabiny maszynowe. Rząd zwołał tajne posiedzenie, 11a którym powzięto decyzję
w sprawie &rowków walki z bolszewikami.
Lenin napi3al „List do c~lonków Partii Bolszewików", demaskujący
zdrajców Zi.nowiewa i Kamieniewa. List piętnuu:al zdrajców, budził
wzgardę dla obrońców zmurszałego ustroju burżuazyjnego. Leni.n zakoń
czył swój list w następujący sposób:
,.„.Trudne czasy. Trudne zadanie. Wielka zdrada. A jednak mimo
wszystko zadanie będzie wykonane, robotnicy zespqlq się, paw.sianie
clil.opskie i ostateczne zniecierpliwienie żołnierzy na froncie zrobią swoje!
Zewrzyjmy_ mocniej szeregi - proletariat musi zwyciężyć!"

Mieszkańcy

tykułów.

5.25

" 7.50
„ 5.85
" 0.60
" 7.05
„ 1.20
"2.40
" 0.15
zł 30.-

Historyczne dni

PŁACIM~ NOWYMI PIENI~DZMl. li:

cen w nowych
pieniądzach
zł

i cen pozostaje bez zmian

10, 20, 50, 100 i 500 zł-otych.
Monety po jednej stronie oznaczo.
ne będą liczbą, wyrażającą ich wartość. Pod liczbą tą znajduje się skrót
napisu „zł" względnie napis „gr:>·
sz;y", ujęty od dołu wieńcem laurowym. Otok tych monet jest gładki
albo ząbkowany . Banknoty wykona.
ne są ze specjalnego trwałego papieru koloru kremowego albo jasno
kremowego z różnymi odcieniami.
Obok zamieszczamy reprodukcję no
wych banknotów.

W

JAK

płac

pOl§:k i

Nowe bank.noty polskie
(w zmnięjszeniu)

Oczekiwany z wielkim zaciekawieniem międzypaństwowy mecz piłkar
ski l>olska - Bułgaria, który rozegrany został wczoraj w Sofii wobec
25 tysięcy widzów, zakończył się zwy
clęstwem POLSKI 1:0 (1 :O).
Mecz prowadzony był w szybkim
tempie i w warunkach dość ciężkich,
boisko było
gdyż podczas deszczu
Lepiej czuli się na nim
rozmokłe.
gospodarze, którzy też chwilami prze·
ważali · nad naszą jedtmastką. Hono·

Chłopr 'włoscy · \vC.lczq
włoskich jest
Nędza chł<>pów
przerażająca. Jest. ona wynikiem
półfeudalnych stosunków ranują·

cych jeszcze w znacznej cfęści
kiraju, wynikiem posiadania przez
rodzin magnackich olgarstkę
brzymich poł aci ziemi uprawnej.
Wykazują to następujące liczhy: 8.900.000 chłopów wł<>skich
posiada łącznie 6.500.000 ha ziemi. Z tej liczby 54 proc. chł:opów
posiada mniej niż 0,5 ha, a łącz
nie posiadają oni zaledwie 4 pro
cent obszaru ziemi. Krótko mó·
więcej, niż połowa chło ·
wiąc pów włoskich utrzymuje s!ę z
jednej dwudziestej piątej części
ziemi nadającej się do uprawy.
A jednocześnie 46 tys. właści·
(posiadających
cieli ziemskich
więcej, niż 50 ha) włada łacznie
7.700.000 ha 1 co stanowi 36 proc.
oni
Posiada~ą
ziemi rolniczej.
śred·nie mają.tki o obsza.r~e · 170
ha każdy. Jednym słowem niecałe 50.000 osób posiada więcej zie
mi, niż prawie 9 milionów chło
pów. Do ziem obszarniczych należy jeszcze dołączyć 450 tys. ha
ziem kościelnych.
wło skich jesz·
Nędza chłopów

cze bardziej się uwydatni!l przy
porównaniu dochodów z ziemi.
4,5, miliona gos.podarstw, staaio, wiących 50 proc. ogółu "\\.'Ykazało
mniej niż 100 lirów dochodu r<>·
cmie, razem 137 milionów liTów,
podczas kiedy drobna grupa naj·
obsz·a mików, w ilości
większych
930 osób, WY'kazała dochód 273
miliony lirów. Niecałe 1000 ro·
dzin obszarniczych miało dwa ra
zy wiecej dochodu, niż 4,5 mili:>
na rodzin. · chłopskich.
Do tego należy dodać jeszcze
około 8 milionów chłopów bezrol
nych oraz robotników roln~·ch,
którzy nie mają ani kawałeczka
ziemi, chociaż nie brak we Wło 
szech (np. na Sycylii) obszarów
magnackich, leżących odłogiem.
Znaczna część wielkich poniada
czy ziemi wcale na niej nie pracuje, a nawet nic mieszka, lecz
wydzierżawia bezrolnym lub dro·
bnorolnym chłopom na ciężki~h
warunkach. D zierżawy te, zwane
„mezzadri.l", polegają na oddawa
niu gospodarstwa w1·az z inwenta
rzem pracuj ące.i rodzinie chło:o
sk-iej, która · w zamian zwraca wła

rową

dla nas

1:0

bramkę zdobył Cieślik

w 33 minucie przed

przerwą.

Całą naszą drużynę , jak donoszą
Sofii, cechowała wielka ambicja
wielka wola zwycięstwa.

'

j

•

-witają I• p~pierają ref~~·ę.~

i

Po meczu trener naszej reprezentacji n ie ukrywał swej radości i podkreślał, że jest ona dla nas tym cenniejsza, że w drużynie naszej grała
większość graczy reprezentacji B.
Przylot naszych piłkarzy do kraju
nastąpi w środę.

•
•
•
.1
o z1em1ę pokói
.

ścicielom większą część osiągnię

tych plonów.
Włoszech,
Nędza chłopów we
która w z,mogła się jeszcze bar·
dziej wskutek wojny i planu :M:ar
shalla, wywołała ostrą walkę
chłopów o elementarne prawa do
życia. Małorolni, bezrolni, robotnicy rolni i dzie1·żawcy stworzyli
Związek Rolników '(ConfedeTter·
ra), silną organizację dla obrony
swych praw.
Walka ta przyniosła i!hł<>pom
duże sukcesy: zwycięskie strajki
w północnych i środkowych Wło
szech oraz zajm<>wanie we Wło
szech południowych ziemi nie·
uprawianej przez obszarników.
Zajmowanie ziemi obszarniczej
się w rew<>iucyjny
przeobra~iło
ruch masowy.
W jednej tylko Kąlabrii zajęli
W okolicach
chłopi 45 tys. ha.
Palermo (na Sycylii) 10 tys. chło
pów zajęło 8 tys. ha ziemi. Ruch
· przerzucił się do Wł-0eh środkc...
wych i na Sar<;lynię.
Zmobilizowana policia nie hv·
ła w stanie poskromić tego ru·
chu. Doszło jednak w wiel!l mi'!j
scowościach do starć.

W Terramagiore zabito 2 chłv
pów i raniono kilkunastu. W Melissie rozstrzelano kilku ludzi.
Te represje przyjęła z oburzeniem klasa robotnicza Włoch, cze
go rezultatem by t powszechny
strajk 1irotestacyjny od Pienwntu
do Sycylii.
Na skutek bojowe.i J)ost.awy
klasy robotniczej i pomocy, ja·
kiej udzieliła ona d1łop,1111, rząd
na
włoski zmus zony był pójść
pewne nstępstwa. Chłop! . z zaię·
tej żiemi nie pozwolili si~ wyrzucić.

Osiągnięte wyniki są booźcem
dla chłopów włoskich do clalszej
walki o ziemię. Pod kierunkiem
robotniczej i jej
wło~kiej klasy
- Włoskiej
czołowego oddziału
Partii Komunistycz,nej - chłopi
swą świa<ło·
włoscy pogłębiająmość klasowa i wsuólnie z brać

mi robotnika~i walczą przeciw·
ko zaprzedanemu Ameryce rządo
wi de Gasperi'ego, przeciwko U·
działowi Włoch w pakcie a tla ntyckim, przeciwko wojnie, o ziemię, pokój i niezależność Włoc}(.

B. B,
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Ziemia wyz\volonn
Powieść

cl Nr I w Tomaszowie Maz. wzywa
dzieży ZSRR. W.szelki materi'\ł Isprzedaży książek zostanie urzą· wsżystkie drużyny harcerskie do
propagandowy w postaci plaka· clzona sprzedaż losów loterii ksil\ż tnymania „Wart Pnyjaźni" .z · okatqw, sloganów, fotogazetek itp, kowych.
zji 32 rocznicy powstania Komsomo
zostanie
rozkolportowany- do Związki zawodowe, ZMP oraz łu ora-i 33 rocznicy Rewolucji Paź
wszystkich instytucji. Orgąnh:acjs szkoły organizować będą na swo· dziernikowej.
społeczne, a przede wsz:v:;tkim im terenie zbiorowe słuchanie spe Dla „Wart Przyjaźni" nakreślone
związki 'zawodowe, ZMP i Liga c;jalnych
audycji
radiowych. zoż!tały następujące for~y: mlodzież
Kobiet przeprowadzą masową ak· Wsz~·stkie imprezy sportowe w o· harcerska w dni roc~ni• i dni po·
cję zdobywania nowych prenurne· kresie Miesiąca poprzedzone będą
r?.torów dla prasy TPPR i prasy pozdrowieniem, dla bratnich spor przedzające je przyjdzie do szko~y
radzieckiej.
towców raclzieckich. Czołowi dzia· w strojach organizacyjnych.
W.c;zystkie istniejące bibliotek\ łacze sportowi wygłoszą o,dczyty o
Wszyscy harcerze zobowiązują •łę
czytel~ sporcie radzieekim.
w dniach tych i następnych nie opu
P rzeprowadz<>„ propa!!andę
"
szczać g<Jdzin lekcyjnych bez lstotnictw a książek radzieckich oraz
W ramach miesiąca przeprowa· t;t!go powodu i zlikwidować wszel·
uzupełnią
swe
księgozbiory dzone zQ1>taną konkursy uczniow· kie spóźnienia.
wydawnictwami
radzieckimi. skie o tematyce obrazując-ej walkę
Wszyi;cy harcerze zawS?:e mieć bę
„Dom Ksi.ążki" przy współ„ o po~ój i prz.rj~źń polslw·radziec· dą odrobione lekcje. żaden harcer~
udziale ·organizacji rńa.Sowych zor ką, Jak równiez konkursy na re· nie spowoduje zwrócenie mu uwagi
ganizuje na t~renie całego m iasta c~tacje utworów poet~w . rad.ziec· 1na lekcji,
.
.
$przedaż
kierma11zową
przekla· luch. ?oza tym przewidu.ie się u· 1 W$zyscy wytężoną nauką dadzą
dów i książek w języku rosyjskim. rządzenie wystawy i konkursu ga· wyraz swej braterskiej przyjaitli z
Przy kie1·ma:szowych punktach zetek ściennych.
(js)
młodzieżą Związku Radzieckiego.

IDieceJ
• umagi dla zespołó(J} Jokościowvch

Plan Sześcioldni wymaga od nas
nie tylko zwięki;zenia produkcji. ale
równid stałego ~zrostu jej jakości,
co ma decydujący wpłY.W na obniża
nie kosztów własnych przedsiębiorstwa. Walkę o jakość pródukcji pod
jęli swego ci1asu tkacze · wszystk'l.!h
trzech tomaszowskich zakłc1d~w weł
nianych , tworząc zespoły najwyźszej jakości.
W początkowym okresie poprze•
stano na stworzeniu kilku zespołów,
w sprawozdaniach dekadowych ł
miesięcznych podawano bazy, ilość
extry i pdmy i nic poza tym. Do·
piero w rnku bieżącym notujemy
rozwój zespołów najwyższej jakości.
W
Mazowieckich
Zakładach
ruch jakościowców ożył w pierwszym rzędzie dzięki wysiłkom tow.
Henryka Stawickiego - referenta
współzawodnictwa
pracy. Miody
ZMP-owiec, przedtem pracujący
w produkcji. crktywny i dobry orga
nizator, z okresu na okres zwiększał
ilość współzawodniczących i obecnie Mazowieckie Zakłady mają 50
zespołów najwy:!:szej jakości na tkal
ni, mają . halę młodzieżową, gdzie
młodzi tkacze przekraczają swe bazy w znacznym stopniu. W chwili
obecnej tow. Stawfok1 przystąpił do
organizowania zespt>łów jakościo
wych •na przędzalni, co przyczyni
się niewątpliwie do dalszej poprawy
jakości przędzy, na którą do tej pory narzekali tkacze.
Z osiągnięć tych Mawwieckie
Zakłady mogą być dumne.
Jednak
mimo wy!liłków. nie stworzono jeszcze w zakładach warunków, w których jakośc!owę współzawodnictwo
mogłoby właśnie przt>biegać. Zorga
nizowane zespoły i?ą przez kierowni
ctwo tkalni rozbijane . .Tu I ówdzie
nie dostarpa sie na ·czas odpowied
niego sui:owca. Reperacje i remonty
maszyn nie następ uf ą dość szybko,
nie otacza się faćhową opieką i po
mocą tkaczy.
nie wypełniających
jeszcze baz akordowvch; jednym sło
wem brak jest ~olektywnej pracy
kierowników, majstrów i brygadierów.
W Tomaszowskich Zakładach.
po zmianie referenta współzawodni
ctwa, sprawa tworzenia zespołó~
iakościowych
nabrała
rozmachu.
Ruchem współzawodnictwa jakościo
wego objęta :została cała tkalnia, na
której pracuje 56 zespołów najwyż-

W listopadzie ryby przestały brać i pewnej niedzieli Janik
oświadczył,
że ma dosyć rybołówstwa. Zwinąwszy wędki przybił
na swym czółnie do brzegu, zostawiając sołtysa w łodzi na rozlewiskach. Woda w tym miejscu podpływała aż pod burtę · szosy.
Janik, lądując, posłyszał odgłos toczącego się wozu i spojrzał w kierunku, skąd niósł się turkot. Opodal, na łagodnym zakręcie szosa
rozdzielała się na dwie odnogi.

Żółta z czarnym napisem Malbork
drewnianego drogowskazu była wymierzona w kierunku
północnym, druga,
z napisem Elbląg - w kierunku południowo
wschodnim. Na zakręcie ukazała się furmanka z parą koni w za-

strzała

"

Tymczasem z drugiej strony wsi, od Popław, ukazał się piechur
brązow~j kurtce i pilotce; przygarbiony pod ciężarem
pękatego plecaka, szedł równym, żołnierskim krokiem.

w skórzanej,

Młodzież zaciąga

MIESIĄCA POGŁĘBIENIA PRZYJAZNI POLSKO-RADZIECKIEJ w~~~;~:,:~~.zJ1~~~~~

Obok głó\vnych celów miesiąca~ fabl.'yczne w iakładach prac,y i in
w wypadl$q poiaru) wzmdteni&, walki o pokój i spópu· stytucjach.
la.ryżowania roli Związku Ra·
Na terenie wszystkich sz.kół od333 - Pogotowie f>CK
dżieckiego w óbronie pokoju oraz b~dą się urączyste akademię, po·
popularyzowania, w.śród najszer· święcone rocznicy. We wszvst·
ADJłES l\EDAKCJJ;
s~ych rzf!sz ApołeczeMtWa pomocy ki.eh zakładach pracy zostaną wy
Plac Kościuszki 2ii, ~el. ~90
udzielanej przez ZSRR w reaHza· dane .specjalne numery gazetek
Reó.ii.kcja pr:z;vjmql~ Interesantów cji P1anu 6·letnlego fyfiejskl ścJennych. W dniu inaugur4cji
ot:l godz. 14
Komitet Obywatelski Obchodu MieSiąca Pogłębienia Przyja~nl
Miesiąca stawia sobie następtiją- Polsko-Radzieckiaj rozpocznie się
ce zacłania:
festiwal filmów radzieckich.
APRES ADMlNlST'R.ACJTl
- rozwinięci~ akcji oświatowo·
W dniU 6 listopada wszystkie
Ro?.dt!elnia D:iienni~ów „Ruch"
wycho'\lfawczej, zmierzającej do gmachy państwowe i społeczne.
Plac K.ościuszlti Io tel 250
zapoznania mas z historią i osią!{ budynki szkolne, place pubiiczne
nięciamj Związku Radzieckiego, zostaną udekorowane fla,gami i
i! jego u11trojem. jego wvsoką kl.ll· godłami
państwowymi Polski i
turą i pr2ódującą nauką. z jego ZSRR. transpar~ntami i hasłami
pótężn~·m przemysłem i najl:iar· oraz portretami.
dziej przodującym rolnictwem. z
Od T1istopada do 7 grudnia zo·
jego pokojową polityką zagranicz s tanie przeprowadzona akcja od·
W· tych dniach w sali jadalnej od- ną. a przede wszystkim - z je· czytowa w trzech zasadniczych
działu warsztatu mechanicznego To
go decydującą rolą w wyzwole- k ierunkach. W dniach od 7 do 9
maazowskich Zakładów
Włók ien
listopada wygłoszone zostaną re·
Szt ucznych odbyło się (ZC?branie ak· niu narodu polskiego;
~ rozwlni~cia
szerold~j akcji feraty i po~adanki
na temat 33
tywu przemysłowego odd~iałów pomocniczych: mechanicznego, bla- propa,gandowej za wstępow.miem rocznicy Wit>lkiej Rewolucji So·
charskiego, ołowiarzy, energetyc;i;ne w szeregi Towarzystwa Przyjaź· cjalistycz:nej. Między 15 a 25 .listo
go, elektrycznego, budowlanego i In ńi Pol.sko·Radzieckiej.
pada kola TPP!\ przy współnych, by omówić możliwości podję~
lJdział w -przygotow~niach
do udziale· związków zawodowych,
cla inicjatywy radzieckieJ przodow- Miesi11ca biorą ws~ystltle organi· ZMP 1 innych or~an!ziicji mascnicy pracy LidH Korabielnikowcj.
211-cie i instytucje państwb\ve, spo· w,vch przeprowadzą odczyty na
P).'12.emówienie o l'Uchll korabielni- łecrne, zawodowe. mlodzieźowi?, temat: ,,Pomoc i przykład ZSR'.R
kowców i o możliwościach jego za~ kobiece.
oświatowo · wychowa w~ gwarancji! wvkonania Planu
istoso\vania na terenie TZW$ wy!Hetniego''. Od ~5 listopada do '7
głosu dyrektor naczelny tow. PaJ czę i sportowe. Cęlem skoord
lasek. Wymienił on kolejno poszcze· nóWania i przeprowadzenia ilkcji ~rudnia ' Wygłaseane będą prel~k
gólne sekcje, wsllazując na szerokię na terenie 11aszega miasta Z'Jstał cje. omawiające doświad~zenia.
możliwości oszczędzania materiało wyioniony Komi.tet Ooywate'sii;;. j osiągnięcia i metody pracy t nauwego, .i akie można w nich przepro- w ~kład którego wchod~~ przed ki w ZSRR Na zako ńczenie Mie·
wadzić.
shtwlbil!le partii polltycznych, Ol" ,siąca - od 1 do 7 grudnia odbę·
W dyskusji. jaka wywiązała ślę. gant?acji masowych 1 inst v rucj i.
dą się odczyty i pogadanki na tezebrani dali wyraz pełnego zrozuKonstytucji Sta·
mienia dla tej akcji, zobowiążu,jąc Orgi.nizacje $ipQłeczn°. r.aklady mat: , Podstawy
14
się równocześnie
do natychmlasto- pracy 'i instytucje powołały 3-5· \inowslclej •
osobowe komitety które sprawami
Wszystkie zakłady pracy przywcgó jej podjęc ia.
Obecnie akcja rozpracowywana Mles' ąca kierują na własnym te· gotowują na Miesiąc bo~at~ ryro·
jest prze~ kierownictwa poszczegól- renie.
grarny artystyczne, a poza tym
nych oddziałów oraz przenoszona i
Inauguracj~ Miesiąca Pogłębie· przewiduje się
pr:qbycie zespo·
populal':vzowana wśród całej tałogi. nia Przyjaźni Polsko·Radziec:.Cie.I łów artystycznych z f_,odzi, które
Naloty się spodziewać, ie w krót- stanowić będą w dniu 6 listopada obsłużą tak}ajy p~acy, nie posiakim czasie załoga TC'.>maszówskich
Zalde.dów Włókien Sztucznych b~ uroczystości, zwią:tarie z obcho· dające własnych zespołów artyq(;;ie mogła szczycić się noW,Ymi po- dcm 33 rocznicy Wielkiej Rewo· stycznycl-\.
We wszystkich świetlicach prze
ważnymi osiągnięciami i na tym od~ lucji Październikowej. W dniu 6
cinku swej pracy.
listopada odb~dzie si.ę centralna prowadzona zostanie akcja, która
(P. W,). I akademia miejska oraz akademie polegać będzie na organizowaniu
wieczorów muzyki, pieśni i poezji
radzieckiej'. wieczorów literac·
~
kich z dyskusją. kurs6w języka
rosyjskiego, wydaniu specjalne~o
numeru gaze.t~i ściennej. wywie·
$wietlica Mazowieckich ZaldaBłędem było ocrzywiście z~ strony
dów Przemysłu Wełnianego w To- kierownictwa świetlicy, że w tym szeniu fotogazetki TPPR, przeprn
maszoWie m-az. tną obok osiągnięć i stanie instrumeht pr'Z.yjęło, ' ale u- wadzeniu• m&."owei;o kolporu_.żu
bolączki. Jedną z najbardziej może rzędn{k OUL
oraz ,związki zawodo· czasopism TPPR i prasy r~dz1e~
dokuczliwych jest brak pianina, w we zapewniały, że w przeciągu kil· kiej.
krzewieniu
czytelmctwa
które świetlica winna być wyposa- ku dni zamienią ten „antyk" na książek radzieckich.
żo na. Ze pianina nie ma jest źle, przyzwQity in~trument.
Ekipy robotnicze wyjadą do
ale jest gorzej, że wszystkie czynni
Minęło kilka dni, po tym miesię gromad wie~skich
celem wzię~ia
ki n~drzędne są przekonane, że pianillo w .świetlicy jest. Należy więc cy, a teraz lat. Pianina w przyzwoi- udziału w obehodach 33 roczmcy
tym stanie śwletllcy nie dost;lrczo- Rewolucji Październikowej,
jak
to błędne p rzekonanie wyświetlić.
W roku 194'1 rz.wią'Zki z.awodowe no. Na domiar rzłego. za fortepian również w ciągu Miesiąca Pogłę·
ten
trzeba
teraz
płacić
i
to
jako
za
na terenie Tomaszpwa rozesłały ohienia Przyjaźni Polsko-Radzieckólniki do wszystkich świetlic, aby instrument nadający się do u7.ytku. kiej,
w okre.ślonym terminie złożyć zapo:. Kilkakrotne starania o dobry instru
Kino .,Przedwiośnie" wyświet·
trzebowanle na instrumenty - pia- tncnt n i ą dały rezultatu. Odpowl~dź
lać
będzie specjalny repertuar 14
jest
uwsze
krótka
i
ta
sama:
n.iP
r!na i fo1·tepiany i w oznacionym
filmów radzieckich. Niezaleznie
pr1:Gz Ul"Ląd Likwidacyjny c1.asie mal
przygotować
środki
transportowe,
Czyżby naprawdę
n\e było 1111. od tego · w zakład<1ch pracy zosta·
celem odbioru instrumentu.
terenie naszego mlaata dobrych in· ni1 wyświetlone filmy przez k ina
Swietlica Mazowieckich Zakładów strumentów? Przecież w Prezy- objazdowe.
zapotrzebowanie takie zgłosiła. Po dium MRN stoją dwa dobre forteMiesiąc Poglębienia Przyjaźni
pewnym czasie !Zjawił się urzędnik piany, a czy ~ą one w należytym Polsko-Radzieckiej będzie okre·
Urzędu Likwidacy,Jnego. Kierowni- stopniu
wykorzyst11ne? Wątpimy .
ctwo świetlicy wraz z urzędnikiem Przec\eż Powiatowy Dom Kultury sem masowego organizowania kur
przy
pomasr.erowało do domu byłego faposiada trzy instrumenty W · dobrym sów języka rosyjskiego
brykanta. Millera, gdzie stało nowiu stanie, a na. domiar złego jeden z wszystkich zakładach pracy, or·
t~ńkic pianino.
I tu zaczyna się nich stoi od dwóch lat w piwnicy ga nizacjach związkowych, kołach
dziwna historia. Na miejscu bowiem pod sceną. W tym wypadku również ZMP.
gdzie stało nowe pianino - stał l'lnleży w~tpie, czy jest on odpowieTPPR przygotowuje na okres
$Łary, połamany fortepian, niedaw- dnio wykorzystywany.
Jak nas in- Miesiąca wystawy, :fotogazetki i
no zniesiony ze strychu. Stał - to formowanp, stanowl on własność
ii:a dobre ' określenie dla fortepianu prywatną. Ale nawet jeśli tak, to albumy fotograficzne ze wszystw tym stanie. Leżał on bowiem na czy pnez ten okres nie mogłaby kich dziedzin życia ZSRR. Na tetrzech krzesłach z dostawionymi rio z niego korzystać jakaś robotnicza renie wszystkich szkół zorganizo·
wane zostaną wystawy ilustrujące
· gami .z boku, tak jak po dziś dzień świetlica?
stni w świetlicy.
szkolnictwo radzieckie i życie mło
(W.)

Kio tu

„

Doszedłszy do roweru, siadł nań i pośpieszył za kolegą, maszerującym w kierunku Grabowa. Łagodny podmuch wiatru pędził
po gzosie zgoniny zeschłych, żółtych liści.

przęgu.

Janik czekał z wędkami. na ramieniu.
Turkot borował ciszę nad szosą i nad wodami, mało kiedy zakłócaną obcym odgłosem.
· Furmank::i. wymin'ęła Janika i zatrzymała. się o parę kroków
dalej. Na wozie siedziała młoda dziewczyna, lat około dwudziestu.
Wiatr wichrzył jej wysypujące się spod chustki czarne włosy.
Powożący chłop, olbrzymi mężczyzna, zlazł na szosę i ;z:aczął
naprawiać coś przy orczyku.
Janik podszedł do fury. - Dokąd jedziecie?
- Do Łukaszewa - odpowiedżiała dziewczyna.
- To już niedaleko. Jak te drzewa. A po kim bierzecie
gospodarstwo?
- Ojciec! - zawołała dziewczyna . ..:...,. Jak się nazywał ten

Rowęrzysta dogonił i wyminął idącego pieszo kolegę i żginął
Freli i Janikowi z oczu.
W chwilach wolnych od zajęć gospodarskich i urzędowych sołtys
Frela chodził z amatorstwa na ryby. W gospodarstwie po Wandyku
pozostało wiele śmieci i różnych drobiazgów. W szufladzie białego
kredensu w kuchni znalazł Janik blaszane pudełko, pełne haczyków, żyłek, strun, spławik6w itp. Sołtys wyciął z leszczyny giętkie
wędziska dla siebie i dla Janika, którego zaczął wyciągać z domu
Niemi~c?
r1an wodę i Janik uległ z nudów nałogowi rybołówstwa.
- A choroba go wie - mruknął chłop nie podnosząc głowy.
Ryby rozmnożyły się obficie, mając pod dostatkiem żeru - Sandyk, czy jakoś inaczej?
z p.!!dliny bydła, które potonęło przy powodzi. Janikowi i Freli uda. - Wandyk - poprawił Janik. - No, to właśnie ja siedzę na
wa?n się często oprócz drobnicy złapać na wędkę tłustego szczu- tej gospodarce.
paka, okazałeg·o lina łub długiego nCł łokleć węgorza.
Chłop wzniósł głowę znad orczyka i rozprostował się. Był to
Janik polubił nowe zajęcie, przy którym mógł siedzieć całymi barczyśty mężczyzna o wygolonej, ogorzałej twarzy i powolnych
godzinami w czółnie, obserwując w milczeniu czervfono-biały spła ruchach. ~:ranatową maciejówkę z lakierowanym daszkiem zsunął
wik, pływający na gładkiej powierzchni zielonej wody. Swiat nie na tył głowy odsłaniaj ąc biały pas łysiny ponad brązową opalenizną
2:4dał od niego nicz~gt>, on nlcze-'to ni~ itdał od świata i uważał, czoła.
że tak ]est dobrze.
(dalszy ciąg na!tępł)

•

szej jakości. Ale i tu rozbija się ze
spały, przerzuca tkaczy z krosna na
krosno, nie ot~cza się ich fachową
opieką. I tu daje się odczuć brak
kolektywnej pracy tych wszystkic:h
czyJ.łników, które winny zaintereso,wać się walką o jakość. Nie bierze
się pod uwagę zdolności tkaczy i ja
kości surowca, wskutek tego w dru
glej dekadzie września 43 procent
tkaczy nie wyrobiło baz akordowych, a w trzeciej - ilość ta wzro
sła do 50 procent. Trzeba to zjawi
sko zanalizować i zlikwidować przy

czyny powodujące jego powstawa·
nie.
I dlatego wydaje się lforiiecznym,
by dyrekcje techniczne, 1 kierowni·
~twa oddziałów i zespoły majsterskie nie tylko wymaga~y 'do.brej pro
dukcji, ale by stwarzały warunki; w
których ta walka· może we właśd„
wym stopniu i w właściwej formi~
przebiegać. Tego wym>igają od nas
wszystkich załoten!a Planu Sześcio
letniego.
·
Stanisław Maras!k
instruktor ?-w. Zaw. Włókniarzy.

Tomaszowsłt ~ e

Zakłady Włókien

Sztuczn.ych m~1.ou;q:
I

Z
Tomaszowskich
Zakładów z 1120 godzin do 96-i.
„
Włókien Sztucznych w dalszym cłą
.Brygada remontó,w szybkoścło
gu donoszą nam o wykonanych już wych przy włókniarce jedwabiu

I

:zobowiązaniach. podjętych przez ro
botników poszczególnych oddzia,
łów i zespołów dla uczczenia 33
roczni5'.Y Rewolucji Październikowej
i II Swiatowego Kongresu Obroń•
ców Pokoju.
Robotn\cy oćl.dzi~hi" budowl9nego
wykonuli dach nad przejściem między halą łukową a manipulacją ·na
krepie na cztery dni przed terminem.
Warsztat stolarski wyko11ał siedem sztuk kadzi-płuczek ssących
dla przędzalni jedwabiu. Pięcioosobowa brygada zatrudniona przy
tej ptacy skróciła czas jej trwania

Sprawa do
.zamieszkujący domy,
zr.ajdujące się pod Zariądem Wy
działu
~ieruchomości zwracają

Robotnicy

uwagę

By
- z

na

następującą sprawę:

zapłacie':

czynsz komorniany
trzeba osobiście
udawać się do Prezydium MRN i
tam wpłacać pieniądze. Ponieważ nie wszyscy są w stanie załatwić to w godzinach
wolnych
od pracy, ·gdyż Wydział urzędu
je do godz. 13, jak również ni.e
wszyscy mogą posłużyć się przy
tej sprawe kimś nie pracującym
- chc ąc uregulować czynsz
trzeba się zwalniać z pracy. Ze
zwalnianie się z pracy w poważ
ny sposób odbija się na całokształ
cie produkcji - nie trzeba chyba tłumaczyć .
należnością

przewidziany zgodnie z harmonogra
mem czas remontu skróciła z 212
godzin do 184 godzin. Rłmont kapi
talny gerbera I wykonaM na 48 go
dzin przed przewidzianym term.inem.
:N a .a~txie żobo~anie dodatkowego przejrzenia przed dniem 7
listopada pięciu ma11zyn , obrą:zko
wych i wymienienie 'przy nich wał„
ków wyciągowych i czyszczących
- zostało już wykonane ~ Stworzone zostały tównleź na tym oddzia„
le zespoły najwyższej jakości.
Meldunkl o realizacji dalszych za
bowiązań napływają bez "przerwy. ·

załatw·enla„
'
W innych miastach,
jeśli
czynszu komornianego· administratorzy nie zbierają r sami
w
,godzinach, w których człowiek
pracy jest już w domu, czynią to
za pośrednictwem kom. dom. lub
qozorc6w, W ten sposób lokatorzy
nie są zmuszeni wystawać w
„kolejkach", a przede wszystkim,
nie potrzebują tracić 8odzin,' w
których
winni pracówać · przy
swych warsztatach.
Dlatego też w imieniu naszych
czytelników i wszystkich mieszkańców domów, pozośtających w
administracji Prezydium MRN
proponujemy rozpatrzenie wyżej
porul'zonej sprawy i znalezienie
dla niej właściwego rozwiązania.

A wody jak nie ma - tak nie ·ma
Dom przy ulicy Wojska Polskiego 11 znajduje się w admini
stracji Zarządu Nieruchomości.
Dom ten, jak i wiele innych, po
zbawiony był przez długi czas
wody.
W sierpniu br. mieszkańcy do
mu wpłacili złotych· 30 .tys. na
koszta związane z budową stud
ni. Studnia została zainstalowana. Niestety, do dzisiejszego dnia
nie można z niej korzystać, gdyż
brak jest drzewa na jej pokeycie
i okuć dla uruchomienia części
wyciągowych.
···~ „

..

„ •.••••••• „ ....

Pozostawianie studni odkrytej
w doskonałym stopniu. sprzyja
jej zanieczyszczeniu.
Wielokrotne monity mieszkat\·
ców domu o przyśpieszenie wy
kończenia studni nie przynoszą jakoś skutków. Mimo, że bra
kujące przed dwom<i. miesiącami
materiały podobno już są loka
torzy w dalszym ciągu wąd'y n ie
-

mają.

Czy odpowiednie Wydziały Pre
zydium MRN nie mogłyby przy
śpieszyć tempa pracy przy budo·
wie studni?

„ „ „ -- • • „.„„ .... „„„ • • • „„ ~ „ .„„„.„ ..... „•••• „•••• „„„„„,&„.„„ „ .........
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lalka narodów Jugosławii o pokój

Nowi oficerowie , marynark"i

ogarniającej świat cały walce o
nie ma i nie może być
neutralnych. W Jugosławii, jak zre-

W pokój,

za- walka i wspólne polityczne i' gospo
ra, Botomlley'"a i innych, odwiedza- ko Związkowi Radzieckiemu",
wzmae.n.iają wjusz
ją kolejno Reym, Ateny i Belgra.i. cieśniają swoje szeregi jugosłowiań darcze interesy
Zadll.niem ich jest i,badać na miejscu scy bojownicy o pokój. Robotnicy co klasy robotniczej i pracującego chłop
przygotowania wojenne Grecji, Ju- raz częściej porzucają pracę i sabo- st,Ya.
Jugosłowiańscy patrioci i ,r~olu
tują produkcję pod hasłem; „Mniej
gosławii i Włoch.
Narody Jugosławiii widzą to wszyst surowców, mniej g-otowych produk- cyjni bojownicy, wzor ując się na
Narody te nie chcą wojny Łów dla amerykańskich zaborców i greckich i hiszpańskich zwolennikach
ko.
pokoju, tworzą nielegalne komitety
występują ich sługusów!"
i dlatego coraz silniej
Kolejarze i robotnicy portowi wal do zbierania }lodpisów pod Apelem
przeciwko przekształceniu Jugosła
wii w bazę wojenną anglo - arnery czą pod hasłem: „Nasze okręty i ko , Si,tokholmskim.
Nielejtalne komitety demaskują im
i
kańskich imperialistów na Bałka leje nie będą wywozić surowców
agresorów i ich
bogactw naturalnych dla mordercó w periałistycznych
nach.
Dlatego titowcom jest coraz trmł· ludu koreańskiego". Robotnicy wiej belgradzkie marionetki, wyrażając
niej wypełnia~ polecenia, kt~re otrzy scy dobrze wiedzą, że t<itows.kie pła pokojowe dążenia narodów Jugosła
ny siewów i żniw, jak i hodowla by- wii i ich niezłomną wolę })rzeciwsta
mujł oo swoich m_<>eodawcow.
Pod hasłem; „Nigdy narody J~ ćła są w rzeczywistości planem fa wienia się imperialistycznej agresji.
RADOMIR SZARANOVICZ
gosławii nie będą walczyły przecnv szystowskiego rabunku. Ta wspólna
------------------------------------------------

sztą wszędzie jndziej, wyraźnie zarysowana jest linia podi,iału między
zwolenmi!kami pokoju, a tymi, którzy
chcą nowej wojny.
Po stronie amerykańskich ;..gresorów stoi w Jugosławii faszystowska
klika titows.Jca, popierana przez bur
żuazyjno-kułackie elementy, reakcyj
ny kler i różne profaszystowskie ugrupowania.
Po stronie zwolenników pokoju
stoi zdecydowanie lud jugosłowiań·
ski, klasa robotnicza, pracujące chłop
stwo, inteligentja ludowa, szerokie
rzesze patri<>tów, wszyscy ci, którym
drogi jest honor, wolność i niemleż Ze sportu
ność ojczyzny, ''tórzy wierzą, że di!
I żenia te mogą być zrealizowane tyl
kio w obozie pokoju, w so.juszu i przy
jaźni ze Zwiąi,kiem Radzieekin~.
Na. Wybrzeżu odbyła się uroczystość promowania nowych oficerów maP<id śiinym naciskiem mas pracurynarki wojennej - absolwentów S.zkoły 'Podchorążych. Na zdj.: pro- ją,cych, klii\a titowska i,mnszona jest
Foto-AR fot. KZ. do stosow8111ia karkołomnych sztu mowanie oficerów podczas uroczystości.
czek, mających wykazać jej rzekomo
Kadry instruktorskie w~bec nasijuż poza sobą trzy kwartały
pokojowe stanowisko, do inscenizodziałalności lenia szkolenia i doszkalania wzrosły
tegorocznei·
wania nawet tzw. „Kongresów Poko
J·owych".
wszystkich naszych ogniw kultury fi- do liczby około I.OOO instruktorów
różnych stopni, w czym bardzo pocie
Dla uwypuklenia „pokojowej" po- zycznej 1 sportu.
PMrSTWOWY TEATR NOWY
PAN"S'l'WOWY
Nie od rzeczy więc będzie dokonać szającym objawem jest znaczny (oko.
lityki „tito-fa.szystów" przy>łioczymy
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34)
TEATR POWSZECHNY
eh os·ą
1d
kiedy Apel Sztok· k ' tk'
parę faktów: 1 • ło 70 proc.) ·udział w pracy instrukro iego przeg ą u naszy
holmski postawił wyraźnie pytanie:
Dziś teatl' nieczynny.
(ul. Obrońców Stalingradu 21to torskiej pracowników społecznych.
jest
bardziej
Tym
braków.
i
gnięć
pokoza
czy
wo...,",
z.a.
J·esteś
czy
tel. 150-36 l
wskazane z·e znaJ'dui·emy s1'ę w p1'erw Nie j·est 1·eszcze dobrze na tym odcin',
,.....
P Al\"STWOWY
- ku pod względem należytego rozmie~
k
d
'
Jeszcze tylko dziś i jutro· - godz. jem, czy jesteś za zaikazem broni
TEATR IM. STEFANA JARACZA 1·9.15 szt'Uka pt „Niemcy", Leona atomowej, czy za jej użyciem?" szym. roku P1anowej gospo ar i w szczenia instruktorów.
(id. Jaracza 29)
Jedne komórki maJ·ą ich wystarcza.
'!\ii<> w wywiadzie, ud'Zielonym ame sporcieJ.AKIE SĄ WIĘC NASZE
Krruczkowskiego.
Dziś teatr nieczynny.
dzienmikarzom stWlerdził,
Kasa czynna od 10 do 13 i od 16. rykańskim
jące ilości, ii;1ne zaś za mało. Wiąże
OSIĄGNIĘCIA?
że kwestia ta jest obecnie nieaktual
Zniżki ważne.
Prawie na każdym odcinku działa!- się to ze sprawą niedoceniania przez
na, że trzeba przejść nad taikimi iirob
Specjalne z.niżki w Teatrze im. StenMtkami do po~ządku dziennego, po ności kół sportowych, klubów i LZS wszystkich jednakowo zagadnienia
fana Jaracz! na dzień 1 i 2 listopada
·
nieważ nie warto tracić „cennego cza cyfry planu na 1950 r. są osiągnięte, a szkolenia kadr.
TEA'l'R „OSA"
1950 r.
W okresie wiosenno-letnim i wczes.
nawet przekroczone (w sumie ogólnej
su" na „jałowe dyskusje".
(ul. Traugutta 1, tel. 272·70)
Na dzień' 1 i 2 listopada 1950 r.
nej jesieni zawdzięczając budownictwu
o 20 proc.).
k'
.
Godz. 19.30 „śluby murarskie"
kierownictwo Teatru im. St. Jaracza
p 0 stronie wzrostu liczebnego ko- społecznemu przybyło nam około
Mówił to 'fito wówczas, iedy a.me
udzielać będzie 70 proc. zniżki na czyli „Wodewil Warszawski" Gozda· h masowego r u- 200 placów i boisk sportowych. Naj·
· k o t gamzacyJnyc
imperialiści szykowali zbr()j more
1·ykańscy
ną "iruterwencJ·ę w Eo-rei.
sztukę pt. „Sprawa Pawła Esztera· wy i Stępnia.
są rów więcej· przybyło placów do siatkówC
O
e
t
h
ga". Zgłoszenia należy kierować do
. •
Yfry P !anu
Na roz.ka1z anglo.am"""'kańskich im c u spor ow g
'l'EATR „ARLEKIN"
ni·e z· p r zek r oczone·· LZS. o·w marny po- ki. Ale otrzymaliśmy i takie obiekty,
~··
sekretariatu Teatru z podaniem ilo·
pe1'ialistów, tri.towcy ooorą aiktYWiilY
Gbdz. 17 widowisko pt. „Samb<> i udział w przygotowaniach wojennych. nad 400, Szkolnych Kól Sportowych jak baseny otwarte, korty tenisowe,
ści osób. ~niżki te będą udzielane dla
130• Ko.I Sportowych przy za• a nawet boiska do piłki nożne)· z b ieżsię mło· lew".
zakład~w pracy i uczącej
Dzień w dzień, na ro~kaz ameryk.ań- Ponad
Kasa czynna codziennie od godz. 10. skich imperiaUstów, prowokują po kładach pracy około 3oo i klubów spor- niarni.
.
..
. .
dzieży.
5o.
tycplk~r~wbaci;imf.
m'."'es
zakresie
W
ponad
wyczynowego
tu
zoOstatnio
incydenty.
granici,ne
PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI
TEATR „PINOKIO"
~f; 1
Kadry działaczy wzrosły w porówna na naszym tereme. w~~ ie
stał uchwa1ony dekret o rekwizycji
lUL Ja„ac:z:a 2, tel 217-49)
o bydła i środ•ków trains;portowych. Ti niu z 1949 r. prawie dwukrotnie i do- z Halą Sportową l sta ionem "
nieczynny.
teatr
Dziś
Dziś teatr nieczynny.
Pabianicach na czele.
niarza" · · l' b 4 OOO 1
ćwiczących w
.
t
St
U·
towscy a..wanturn.icy ogłosdli również ch <> dzą d <> powazne] icz Y •
1
'PAŃSTWOWY CYRK Nr 4
TEATR KOMEDII 'MUZYCZNEJ
__a________
an__z_a_o_p_a._r_z_en
dekret o \fprowadzeniu stref wojea d_z_i_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czynny codziennie. W soboty, niedzie nych wzdłiiż granicy Jugosławii, na
„LUTNIA"
Godz. 19.15 - „Swobodny wiatr''. lę i święta po 2 przedstawienia
zwi·ązku
km. w głąb. w rzeczywistości,
Bilety zbjorowe zniżkowe już są S'Odz. 16 i 19.30. Kasy czynne od 15
strefa wojenna w niektórych miejgodz. 12: Tel. 107-06.
do nabycia.
scach sięga. 60 km.
ł
Jest rzeczą charaikterystyc:zmą, że
zec os owac1q
meczu z
prowa zq
to samo wprowa.dzi1i mcmarcho-faszy
ZSRR
A b d
widać z rozkazu
ści w GrecJ'i
PRAGA. W niedzielę • 29 bm. roz- przedstawiciele
.m asa Y.
wspólnego, imperialistyCM1ego mopoczął się w Pradze międzypaństwo· krajów demokracji ludowe].
co<iawcy.
Wyniki techniczne pierwszego dnia
Poza gorączkowymi przygotowamia wy mecz lekkoatletyczny ZSRR - CSR
ADRLA dla młodzieży (Stalina 1) STYLOWY (Kilińskiego 123)
dod. „W, la· mi wojennymi, jak -wznos.zenie forty w konkurencji kobiet i mężczyzn.
zawodów:
„Z-,vycięski powrót",
,,Zielone lata"_.., dod. „Przegl1łd spor
sach północy", · godz.. 17.30, 20
konkurencie m~ski.e:
toWY" Nr 3-50; godz. 15.30, 18, 20
Po pierwszym dniu w konkurencjach
fikacji, minowanie granicmiych pa.
(Dla młodzieży ~wyżej lat 12)
400 m: 1) Kilianienko (ZSRR) 49,6,
BAŁTYK (Narutowicza 20)
sów, kopanie rowów, przesuwanie i męskjch ZSRR prowadzi w stosunku
„Pierw.s.zy śWIT (Bałucki Rynek 2) · · „Ostatni koncentrowanie jedn6'stek wojsko - 60:55, zaś w konkurencjach kobiecych 2) Podabrad (CSR) 49,7;
„Wołga, Wołga", dod.
Mohikanin", dod. „,w piaskach :s·ta. wyclt - titawcy mobilizują
' 800 m: 1) Aim (CSR) 1:56.7, 2) Ar·
czyn młodzieży bułgarskiej".
kilk'l 34:15.
·rożytnego Ch-0rezmu", godz. 18, :.O roczn~ków, zwiększając i tak już ogodz. 16.30, 18.30, 20.30
Sp.<?tkanie odbyło ~i~ na Stadionie charow (ZSRR) 1:57;
(Dla młodzieży powyżej lat 12) gr<>mn~ armię i policję.
400 m. P· pł.: 1) Litujew (ZSRR) 54,0,
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
Armu Czechosłowackie] wobec 40 tyTATRY (Sienkiewicza 40, w lokalu
BAJKA lFranciszkańska 31)
Nie jest przypadkiem, że pa.rtne- sięcy widzów. W loży honorowej za- 2) Moravec (CSR) 54,9.
zimowym) „Wyspa szczęścia",
dod. „W lasach
„Pieśń Tajgi",
Oszczep: l) Walman (ZSRR) 64,41, 2)
rzy amerykańskich atomowców, l:lry si~dli członkowie Rządu CSR z predod. „Zielone wybrzeże",
k o 60 ,43 ,.
tyjscy ministrowie typu Noel Ba.ke mierem Zapotockym na czele oraz T ab UJ.en
Meszczery", godz. 17.30, 20
1
godz. 16.30, 18.30, 20.30
· (Dla młodzieży powyżej lat 12)
Tyczka: Saxa (CSR) 4,00, 2) Knia(Dla młodzieży niedozwolony)
„Pro·
GI~YNIA (Daszyńskiego 2)
zew (ZSRR) 4,00;
gram Aktualności Kraj. i L.agran.'' TĘCZA (Piotrkowska 108)
!OO m: 1) Sucharew (ZSRR) 10,7, 2)
Nr 41·50". Kronika Nr 44·50.
cewy D-dur Nr 1 Prokofiewa. 16.45
PROGRAM NA WTORIEK
Nieczynne.
(Ł) Aktualności. 16.55 (Ł) Komuni- ~forcie (CSR) 10,8;
,,Dziś o
„Moskiewska szkoła przemysłu ar WISŁA (Daszyńskiego 1)
Młot: 1) Dadak (CSR) 56,89, (nowy
katy. 17.00 Dziennik. 17.15 Koncert
31 PAZDZIERNI'KA 1956 R.
wpół do jedenastej", dod. „Prze·
tystyewego", „Zabytki staroru11.50 „Głos mają kobiety". 11.57 Orkiestry Rorzgłośni Szczecińskiej rekord CSR), 2) Kanaki 54,47.
skiego budownictwa", „Borowoje"
gląd sportQwy" Nr 4-50,
PR. 17.45 Cykl: „Z frontu prac brySygnał i hejnał. 12.04 Dziennik.
godz. 16.30, .1~.30, .20.30
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Skok w dal: 1) Fikejz (CSR) 7,14, 2)
(Ł) Madatow (ZSRR) 7,01;
lB.00
12.15 Recital śpiew~czy Fr. Denis- gad młodzieżowych".
Kino nie·
. (Dla młodziezy _me~ozwolony)
HEL (Legionów 2)
1-2.30 Audycja dla Skrzynka racjonalizatorów w opr.
Słoniewskiej.
czynne z powodu remontu
'.V Łó~{N lARZ. (.Prochm~a 16) .
5 km.: 1) Zatopek (CSR) 14:21.4, 2)
A. Dauna. 18.15 (Ł) „W naszej świe- Sveigr (CSR) 14:46,4, 3) Kazancew
wsi. 12.45 W. aud. dla wsi
„Orzeł
„Bitwa stahngradzka 1 seria,
MUZA (Pabianicka 178)
pog. B. Horowskiiego pt. „Wielką tlicy" -wystąpi chór mieszany M.Z.K, [ZSRR) 14:48,4;
dod. „W Północnej Korei".
Kaukazu" I seria, dod. „Na Uziń
rocrznicę czcimy. pracą". 13.30 Aud. 18.30 (Ł) „Marysia Tyfusowa" - pog.
godz. 15.30! .18, 20.3~ .
skim szlaku", godz. 18, 20
Sztafeta: 4 x 100 m: 1) ZSRR 42,2, 2)
Słonko dr. W. Pogorzelskiego. 18.40 (Ł) Pol- CSR 42,4.
srz:kolna dl a klas I i I·I (Dla młodz1ei,y powyzeJ lat 12)
(Dla m!odzieży powyżej lat 12)
srz:klanych kulkach". 13.50 Audy- skie i rosyjskie pieśni masowe. 19.00
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
POLONIA (Piotrkowska 67)
Konkurencje żeńskie:
„Scott na Antarktydzie", dod. cja szkolna U nas i na świecie". „Wszechnica Radiowa''. 19.20 Muzydod. „Pokój
·„Parada natrętów",
80 ro. p. pl.: 1) Gokieli. (ZSRR) 11,8,
14.10 Pog. dl~ kursów partyjnych ka ludowa w wyk. Kapeli Ludowej.
„Przegląd sportowy" Nr 4,50
zwyci~ży", godz. 17, 19. 21
języka rosyjskiego. 2) Sokołowa (ZSRR) 11,9.
I stoP'rua. 14:30 Aud. szkolna dla 19.40 Lekcja
godz. 15.30, 18; 20.30
(Dlai młodt.i~ży powyżej lat 14)
100 m: 1) Duchowicz (ZSRR) 12.6, 2)
klas licealnych. 14.50 Murz.yka. 15.00 19.55 Pieśni rad2ieckie. 20.00 Dzien(Dla młodzieży powyżej lat 12)
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Koncert Zespołu A. Wiernika. 15.30 nik. 20.35 Koncert symfoniczny. Seczenowa (ZSRR) 12,6;
„Lichwiarz Gobseck", dod. „Wy- ZACHETA (Zgierska 26) .
Skok wzwyż: 1) Genekier (ZSRR)
Aud. dla świetlic dziecięcych. 15.50 21.30 Muzyka i aktualności. 22.00
„Orzeł Kaukazu" li seria .
słannicy pokoju", godz. 18, 20
Muzyka kameralna. 16.15 Przegląd Audycja rozrywkowa. 22.25 iMurzyka 160, 2) Borodina (ZSRR) 155;
dod. „świat Młody~h" 11-49
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
Sztafeta 4 x 100 m : 1) ZSRR 50,5, 2)
prasy literackiej. 16.20 (Ł) Fel. taneccma. 23.00 Ostatnie wiadomo· godz. 18, 20
„Kłopoi,y
?tEKORD (Rzgowska 2)
CSR 53,1.
aktualny. 16.30 (Ł) Koncert skrrz.yp- ści. 23.10 Utwory J. Fr. Haendla.
( Dla młodzieży powyżej lat 12)
referenta Trzisz.ki", dod. „Torpedo
- Dynam1>", godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 16)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN
Kierownika Oddziału Program. Ustrojowego, kie- Technika do normowania pracy, referenta do D,;zia·
ROBOTNIK ~Kilińskiego 178)
.
WZAJEMNYCH
rownika Sekcji Szkoleniowej, kierownika Sekcji łu Zaopatrzenia i Zbytu, pomocników magazynie„Baryłeczka", dod . . „ W kraju so·
Instytucja Prawno - Publiczna
kierownika Sekcji Kapitalnych rów, robotników gospodarczych i woźnicę zatrudnią
Gospodarczej,
cjalizmu" Nr 7-50, godz. 17.30, 20 otacza ochroną ubezpieczeniową ' całe mi~nie go- Remontów Obrabiarek, inżyniera lub technika Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Partyzantów
(Dla młodzieży niedozwolony)
spodarcze kraju.
budowianego (z długoletnią praktyką), finan. w Ł<>dzi, ul. N<>wotki 141. Zgłoszenia osob_iste
ROMA (Rzgowska 84) „Milcząca ba
96f>
Prowadzi działy
inżynierów .ze przyjmuje Wydział Personalny.
sistę ze znajomością prawa,
i·ykada", dod. „125 lat Teatru ~!'.Cli.· Ogniowy
Maszynowy
wykwalifiko· Wykwalifikowanych księgowych ze znajomością
znajomością silników spalinowych,
łego w Moskwie", godz. 17.30, 20 Kradzi~żowo-rabunkowy
Chomage
wane maszynistki, instruktorów księgowości i fi· organizacji rachunkowości zatrudni natychmiast
(Dla młodzieży powyżeJ la~ .l4)
Zwierząt
Odpowiedzialności cywilnej
nansów zatrudni od zaraz Centralny Zarząd Te- Centrala Handlowa Przemysłu Papierniczego. Zgło
Gradowy
Nieszczęśliwych wypadków
. chnicznej Obsługi Rolnictwa, Łódź, Al. Kościuszki szenia przyjmuje Dział Kadr CHPP, Łódź, ul. Więc.
r:·
Osobowy
Auto - Casco
46. Zgłoszenia przyjmuje Dział Personalny w kowskiego 33, pokój Nr. 131. w godz. urzędowa·
. G&.01
Transportowy
Szybowy
983 nia. Warunki do omówienia.
·godz. od 7.30 do 15.30.
969
Informacji udzielają i przyjmują zgłoszenia: Od·
Or(U L64zkte10 Komlteła l WoJew64zldego Komitetu PotskłeJ ZJew Łodzi, ul, Al. Kościusz!H Księgowych, · mechaników precyzyjnych. referen- Inżyniera-elektryka, technika budowlanego, wydział Wojewódzki
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Wzmógł się także znacznie udział
sportowców w akcjach o politycznym
i kulturalno-oświatowym charakterze.
Ponad 4.000 sportowców brało udział
w wieczorach artystycznych, organizowanych przez ORKF. Na około
100 zebraniach sportowcy podejmo-wali rezolucje dotyczące walki o pokój. 4 wystawy sportowe oglądało
ponad 8 tys. widzów. święta k. f. zgro_
madziły ponad 160 tys. ćwiczących. W
pochbdach 1-Maj·owych i w -nonad
,..
100 imprezach zorganizowanych z tej·
okazji wzięło udział ponad 100 tys.
S<portowców.
Sportowcy brali czynny udział w
pracach Komitetów Obrońców Pokoju
i w trójkach zbierających podpisV-pod
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ekip sportowych m1e3sk1ch odw1edz1ło
wielokrotnie Ludowe Zespoły Sportowe. Liczne zespoły sportowe wzię
ły czynny udział w tegorocznej akcji

I

9

Lekkoatlec„1

i przybory wyraźnie się poprastosunku do ubiegłego roku.
Same np. Zrzeszenia Sportowe zw.
Zaw. wydatkowały w tym roku na
co czyni na
sprzęt sumę 35 mil. zł.,
ćwicząceg<> około 800 zł, i na jednostkę organizacyjną około 100.000 zł.
sprzęt
wił w

.

żniwnej.

Wszystko to dowodzi. iż sport nasz
i kultura fizyczna weszły na właśclwą drogę rozwoju, że sport nasz we
· ·a
· ·
• ·
zagad mem
sposo'b w1ąze
w ł asc1wy
troski o zdrowie i sprawność obywateli _z wychowaniem nowego czlow,ieka, budowniczego socjalizmu.

Siatkarki i siatkarze
powrócili z Sofii
W niedzielę rano przybyła do War
szawy ekipa siatkarzy i siatkarek
polskich, którzy brali udział w mis
trzostwach Europy w Sofii. PZKSS
zawodników śniada
podejmował
niem w Hotelu Bristol.
Kierownik ekipy - Kowalewslti
zapytany o wrażenia z mistrzostw
E.uropy w siatkówce podkreślił wi:!l
ką serdeczność i gościnność z jaką
gospodarze podejmowali uczestników. Stwierdził on również, że poziom tegorocznych mistrzostw był
znacznie wyższy i bardziej wyrównany niż w roku ubiegłym.
Fakt ten podnosi wartość su~cesu
kobiecej reprezentacji Polski, kt1>ra.,
jak w iadomo, zdobyła tytuł wiee1nis
trza Europy, ulegając jedynie tepre
zenta.cji ZSRR. Sukces ten podkreś
lił róWtlież przewodniczący Bułgar

skiego Komitetu Kultury Fizycznej
gen. Stojczew,- gratulując drużynie
polskiej. Publiczność bułgarska, któ
ra żywd interesowała się turniejem,
przybywała stale na stadion w licz~
bie około 15.000 i zawsze owacyjnie
witała drużynę siatkarek polskich.
W czasie mistrzostw zawiązała się
remiędzy
przyjaźń
serdeczna
prezentacją Polski i ZSRR. Oba zes
.poły odbyły wspólnie szereg wycieZawodnicy i kierownictwo
czek.
ZSRR wielokrotnie służyli radą I
kieropomocą polskim zespołom i
wnictwu drużyny polskiCl'J.

Węgn-Austria

4: 3

W rozeg1·anym
BUDAPESZT. w niedzielę międzypaństwowym spo~
Kani u piłkarskim reprezentacja Wę·
gier pokonała po niezwykle dramaty
rznej walce reprezentację Austrii w
stosunku 4:3 (2:1),
Decydująca

o

zwycięstwie br~:n

ka padła w ostatnich sekundach gry
ze strzału Puskasa.

Gwardia (Szczecin)
w J lidze PZ t> N
W niedzielę, 29 bm. zakończyły si1
rozgrywk; Il ligi piłkarskiej inupy
: ;..chodniej. Pierwsze miejsce w gi·u· ·
pie zajęła Gwardia - Szczecin, a·
piłkarskiej.
do I ligi
wansując
Gwardia szczecińska w 18 grach d.::i
tyła. 26 punktów, stosunek bramek
-J3:28. Na d:i.'Ugim miej ~ cu znalazta
się sosnowiecka Stal 24 pl~t., stos.
bramek 46 :30.
Z grupy za<:hJdniej spadają .Kole·
jarz Świdnica i' Kole.iarz Osti·ów.

