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Protekt rzyw. h.itleryzmu :::~:~;~1~~!-Szeka
odrzucili protest Francji

sprawie

Rząd Oueuille'a zdradzi/ bezpieczeństwo

Francji
dla przypodobania się ·imperialistom anglosaskim

- Sekret.~:z 1;tańu I Zdaniem „Ce Soir", wypowiedź Marshalla
konferenci1 praso-i świadczy iż Stany Zjednoczone zdecydowane
we1, ż~ Stany Zjedno~zone n!e zamierzają li- l są konty~uowa~ s•.vą politykę odbudewy Niecz:vć się z protestami FranCJI. Waszyngfon l miec i1od kontrolą trustów amerykańskich
J,ondyn - powiedział Marshall - będą kon- przed odbudową inny~h państw europejskich.
politykę ~ Sprawę bezpieczeństwa Francji Amerykanie
swą dotychczasową
iynuowały
Niemczech zachodnich, niezależnie od stano·
wiska 1''rancji. Zaznaczył on, że rząd amery·
aprobuje bez zastrzeżeń decyz.it:
kański
Clay'a l Robertsona w sprawie przekazania
rrzemysłu Zagłębia Ruhry w ręce niemieckie. Broniąc decyzji anglosaskich władz okupacyjnych, Marshall podkreślił, że obecnie
jei;t najwyższy czas uregulowania spraw goRpodarczych Ruhry przez oddanie przemysłu
Ruhry w „odpov:riedzialne ręce".
Marshall bez ogródek ujawnił, że Stany
Zjednoczone uprawnione są do odegrania da
cydującej roli w Niemczech zachodnich, gdyż
gospodarcze
amerykański w życie
,.wkład
nie tylko strefy amerykańskie.i, lecz również
t:trf'fy brytyiski"j i francuskiej - jest na.iz tych uprawnień,
Karzystając
więkl'zy".
rz;id amerykański opracuje zasady finansowania akcji odbudowy przemysłu Niemiec."
Zasady te będą się odnosiły do przemysłu
~:szystkich trzech stref okup cyjnys:h.
PARYŻ (PAP.). Oświadczenie sekretann
i:tanu USA Marshalla na środowej konferencji prasowej w Waszyngtonie uważane jest w
politycznych Paryża za odrzucenie
kołach
protestu Francji w sprawie Zagłębia Ruhry.
WASZYNGT~N (PAP).
Marshall oświadczył na

Zagłębia

Ruhrv

1

~:j~ z:;ćć :;~~~~~~:;: do~~!~~ni:n;!~~!!~:

po!~!~;:n~ ~i;::a:;~.riadczenia

Marshalla
przynosi „France Soir" i ,.Paris Presse". ,.Liberation" donosi, ŻE NA WIECU PARTII NA
RODOWO-DEMOKRATYCZNEJ W STUTTGARCIE PRZEWODNICZĄCY TEJ PARTII
ZAŻĄDAŁ PRZYŁĄCZENIA ALZACJI I LO
TARYNGII DO NlF.MlEC.

Górnicy Francji walczą o chleb· 1wolność

Strajki we

„

Jui

jutr~

»Głos« rozpoczyna
druk

sfynnej powieści radzieckiego

pisarza Azojewa

DALEKO
OD

MOSKWY

Strajkujący

górni

Zadębla

w milczeniu i z powagą -

Włoszech

RZYM (PAP.). Robotnicy prowincji Pesaro Pavia Brescia i Udine rozpoczęli w śro
dę' straik: protestując przeciwko ?.amlmlęctu
szeregu zakładów przemysłowych i wzrasta·
jącemu bezrobociu.
!Ta piątrk proklamo~anv zo~t!lł 2-godzlnny strajk robotników prze'1w:::lm ych w cał„J
Toskanii. jako wyraz solidarności z robotnika
mi rolnymi w ich walce o podwyżkę płac.

Wyroki na zdrajców
w Czechosłowacji

Bestialstwa policji Mocha
trwa w dalPARYŻ PAP. W Dunkiercq
szym ciągu strajk robotników portowych.
\< Marsyiii straJ.kUJą marynarze a w Rouen
za!o~i 29 okretów.
Komunikat Biura Federacji Związku Zawo
dowego Górników podkreśla, że represje rzą
du wobec strajkujących górników stanowi!\
pogwałcenie konstytucji. Komunikat wzywa
wszystkich demokratów i republikanów, by
.,domagali się wycofania sił represyjnych te
renów kopalń oraz. by zażądali wszczęda ro2
mów między przedstawicielami rządu a ł e.deracją w sprawie przedstawionych przez nią
postnlatów".
Biuro CGT wezwało zrzeszonych w związ
kach zawodowych robotników, do dobrowcllm~go zrzeczenia się jednogodzinnego zarobku
na rzecz strajkując?ch górników.
Delegacja przedstawicieli robotników, pr:i.cowników wolnych zawodów, intelektuall11tów oraz artystów okręgu paryskiego, któta
• udała się do zagłębia Pas de Calais w celu
zbadania warunków, w jakich odbywa się ali
cja strajkowa, oświadczyła m. in. po powrocie do Paryża, że ,.swobody obywatelskie zo·
st1>-l:v tam znlesioue".
W Avion żonom górników 7-ahroniono ukaz:vwnoia si') w okna.eh oraz zatrzymywania się
na ulfoy. Na :skniyżowaniach ulic łtrążą nieust.:\nnie patrole policyjne.
Osiedla górników są w stanie oblężenia, a
w mieszkaniach prywatnych dokonuje się rewizji. Nieustannie pr:i;eprowadza się bezpraw
ne aresztowania przy czym wfadze stosu.j4 me
tody 7apożyczone z a.rsenału hitlerowskieico.
wymuszając na rodzinach uwięziony<'h prz3·manle się do cz3•nów niepopełnionych.

z Tien· Tsinu

LONDYN (PAP.). Agencja Reutera donosi,
że czołówki chińskiej armii ludowej walczą
w odległości 30 km od Pekinu l 40 km od
dwóch najwiGkszych miast w
Tientsinu Chinach północnych.
Rząd Czang - Ka I - . Szel_rn. z~rekwirow"1
wszystkie okręty w T1"ntsmie 1 w porcie
Tangku celem ewakuacji swych oddzla~ów z
Shanhaikwan i portu Chinwangtao, dc1ętych
przez wojska ludowe po zajęciu miasta Sheng
fang, oddalonego o 40 km od Tientsinu.
Oddziały armii udowej, pod dowództwem
generała Che-Szen-Yi, czynią przygotowania
do ataku na Prngpu - ost.atni punkt oporu
wojsk Czang-Kai-Szeka przed Nankinem.

Nord we Francji -

rozwinąwszy

czerwony 11ztandar-

za&Tadzają wejście do kopalni uzbrojonym tołdakom mini·

stra Mocha. Zdjęcie dokonane zostało na chwilę przed !łtakiem Marokańczyków na kopalnię.

PRAGA (PAP). - S~d p;i~'tstwoWJ'. w Pra•
dze ogłosił wyrok w proce~1e przeciwko 15·
osobowej grupie terrorystów, wysłanych do
Czechosłowac.ii przf'z zdrajców Republiki,
przebywającyci1 w amerykai1skiej strefie okupacyjnej w Niemczech.
Główny oskarżony Miroslav Choc, agent
wywiadu amer:vknńskiego. który zamordowaJ
w maju br. czeskiego majora - partyzanta
Schramma - skazany został wraz z innym]
6-cioma oskarżonymi na karę śmierci przez
powieszenie. Pozostali oskarżeni skazanl zostali na kary więzienia od 18 do 30 lat, 2-ch
skazano na dożywotnie więzienie. Przeciw·
ko 9 osk;irżonym wyrok zapadł za0C'znie.

Roczny plan wyk6nany

.Piękne osiągnięcia przemysłu
W dniu 23 listopada roku bieżącego pod·
stawowa gałąź pnemysłu skórzanego-przemysł garbarski-wykonała roczny plan produkc,ji pod względem ilości i wartości. Z1
wzgledu na to, że przemysł obuwiany, bia?9skórniczo-rękawiczniczy i futrzarski wykoglobalny
już wcześniej,
nały roczne plany
pła.n roczny pnemysłu skórzanego został w
DNIU 2'.ł LISTOPADA WYI\:ONAŁY W 105
PROC. WEOŁUG WARTOŚCI.
Nadmienić. na.leży. że dotychc7.asowa te.ro·
roczna produkcja garbarska stanowi 165 proc
całorocznej produ\(cji roku poprzedniego, 11
203 proc. produkcji roku 1946, przy czym
wydajność pracy w tym przemyśle osiągnęła
poziom przedwojenny.
Do koiica bieżące;rn roku przemysł garbarski przerobi dodatkowo 4.1100 ton skór su·
rowycb na sl{óry twarde i mi",kkie. Przemysł
obuwiany wyprodukuje ponad plan I.OOO.OOO
par obuwia.
\V związku z wykonaniem planu WiceJllinister Przemysłu l Handlu inż. Henryk
Naczelner;o DyGolański nadesłał l1l\ ręce
rektora Centralnego Zarządu Przemysłu Skó
rzanego, mgr. Stanisława Ochaba telegram
.
nastepują-0e.i treści:
„Mclrlunck \Vasz o wykonaniu w dniu 21
lim. terrorocznegl) planu produkcji w przemyśle garbarskim i wcześniejsze raporty o prze.
kroczeniu rocznego planu przez inne gałęzie
Waszego przemysłu z obuwnictwem na czele
dowodzą, że w pracy przemysłu garbarsko·
skórzanego został w roku bieżącym dokona~
ny przełom. OsiąR"11lęte I prz<'kroczone planow;me ilości wyrcibów, zdecydowanie wyższa
kh ,iakość - otQ skutki tego przełotnn. Offar
na pr'l.ca robotników, personelu inżynieryj
no-technicznei;o i administracyjnego zasług11·
je na uznanie. Zalogom przemysłu skórzanc;rn źyc!lę utrw„lenia I pomnożenia osląi:-

I

skórzanego.' Wyrobów

więcej

-i

wyższej jakości

CHPS - po w~·konaniu rocznego planu dy- I prowadzić do km1ca roku l>!Pż11cego dodatkostrybucji obuwia na sumę ponad 15 miliar-1 we partie obuwia. na sumę 3 rriHfardów zło·
dów zł - odnowiada.iąc na apel górnikó" 1.ych. przckrllczając w ten spc:.ób plan rocz·
kopalni Zabrze-Wschód -postanowiło roz- ny o 20 procent.

Włókniarze wypełniajQ swe zobo\ĄJiqzania
Korespondenci fabryczni „Giosu" donoszq

7.aklady Przemysłu Wełniane-. krzy~owo-ltonicznych, 3 snmvadh szybko·
go Nr 5 w Łodzi wykonaty plan roczny w ' bieżne, 100 ton odlewów surowych i za
dniu 23 listopada rb. Tego samego 1lnia wy- ; 105.000 zł )Vedlug wartości z 1937 r. części za
konały plan roczny PZl'W Nr 8 w Często" miennyeh.
chowie. Następnego dnia (25.11.48 r.) zamel-, Plan roczny został wykonany dnia 1Z·gl1
dowały o wykonaniu planu rocznego PZPW listopada.
·
*
·:•
•
Nr IO w Myszkowie i PZPW Nr 19 w Lub-1
Z.iednocr,enle Fabryk Tiulu.
Państwowe
sku (Ziemie Odzyskane). Pwa inne zakłady
ie z rezo·
przemysłu wełnianego: PZPW Nr 7 w Scs- Firanek i Korenck w KaliS?u zr::
nowcu i l'ZPW Nr 24 w Głuszycy wypl'Ltiły ' łucją podjętą w dniu 29 paźdztcrnika. wyko·
swe roczne zobowiązania jeszcze 16 listo~ - nP.ły roczny plan produkcyjny w dniu 20 Il·
stopa.da br.
da rb.
Należy podkreślić. że załoga fabr~·kl dld
•
*
•
W Państwowych Zjednoczonych Zakładach uczczenia Dni:!. Konl!resu zobowią,zała. się
końca rokn olt.
Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego Łódi również do wykonania. do
na zebraniu Kierownictwa i Rad 760.000 metrów bieżących koronek i 60.000
Południe Zakła(łowycłi w dniu 28.X48 roku uchwało- metrów kwadratowych firanek.
• * •
no wYkonać plan roczny na dzień 25.XI.
Meldujemy, że PZZPP Nr 3 - Odclzlal
1948 r.
Nr 53 a,
Uchwała ta została w dniu 25. bm. o go- Nr 4 w Łodzi przy ul. Kopernika
plan roczny, .który sięgał cyfry
wykonał
dzinie 14.30 zrealizowana.
d<: 387.467 par pończoch jedwabnych (pół-fabry·
zobowiązała się
załoga
Jednocześnie
dnia Swięta Zjednoczenia Partii Robotni- kat) w dniu 20 listopada 1948 r. w sumie
czych, to jest do dnia 8 grudnia w:vkonać po- 388.163 pary.
Załoga oddziału zobowiązuje się wykonać
nad plan 232.000 metrów w:i.rtości 34.800.000
do dnia 31 grudnia br. - d;:.lsze ponad plan do dnia 31 grl.'.dnia 1948 r. 42.50d
zaś
zł,
par pończoch jedwabnych (pół-fabrykat).
380.000 m wartości 57.000.000 zł.
ł
'*
*
*
Państwo·
W dniu 25 llstopada* robotnJcy
Pracowmcy Fabryki Maszyn Jedwabni·
Dziewiarskiego
Przemysłu
Zakładów
wych
roklasy
z~ednocze~ia
uczczeni:\.
dla
cz~·C'h
botuim::cj zobow!~'1:ah si<; do kouca roku wy. J Aleksandrowie wyknm•Jl ph,n roczny pr1>d.uk
konac plan produkcyjny w 1.15 proc. W a,'ior- cji pończoch. daJac uań!'twu 9.482.0lllt 001
ni~tych sukce~(1w".
Trz:v b>si~e pracowników sieci detallc:meJ t~ll ll'tl~o~i(!~Ycb zostanie .I oewfll.rek noftezoch.
Pa1.~twowe

I
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w
Projekt r zolucji poi kiej w sprawie Pal tyny
•

1

Gai:ton Monn.,.rville (radykał) Z08ta1
wybrany na. przev.:odniczącego
Fran uski"'J Rady RE>f'Ubliki.
(-)

poMwniP

zgłoszony

zo ta prze% amb.

PARYŻ

PAP. - Na czwartkowym p04!i„d.ze·
!liu Komisji Politycznej ONZ 11.mł>„„ador O•kar
L1mge w imieniu delegacji pol11ki.-J zło~ pro
jekt rezolucji w !prawie '1'111„•ty:ny.
Wniosek polski przewiil11j„:
1) przyjęcie rezolucji Zgrom11,~enia. Gen„ralnego z 29 listopad~ 194 7 r. za. podst&w~ osta.teeznego uregulowani& kwMtii Palestyny.
2) uznanie pa:6.stw1.1. Iz1'!1ela., kt6r11 powstało
na terytorium, przyzmtnym mu rezolucją z li!topada 194'i r.
-3) przychylne rozpatrzenie prze• :Ra.d, :Bezpieczeńet....a. pro~b;r Izra.ela o przyjęcie go
w
poczet członków ONZ, je~li pro~b& t11,ka. :!;0&t11.nie zirłoszona.
4) ;ycofan!e z terytorium P&lestyny 'Wllzelkich wojsk obcych 1 obcego pmoneln wojskowego.
5) utworzenie kornil!ji pojedn11;wczej dl& P~
lestyny,
!ło~onej
przedst11wicłeli
pi~ciu
11
pmi;itw.
runkeje komisji pojednaweuj miałyby ob j q~:
11.) udzielenie stronom zaintere!owan;rni po!!locy w natychmiutow-rm "l'!!CZ':ei11 beztiofren !lich. rokowań celem trwałego rozwi1p:ani11 prnble!!m palestyńskiego w duehn rezolueji z 29
listop11.d& 1947 r.

Wat)lkon handluje z USA

angego na

o

ere tji Po "tycznej O

z

• • •

b) r"""lfłan\o dn 1!.yei.IJ. , komisji {;t"'flicz!J"'j gdr:i• to oka;-e ~;~ możliwe.
R•„·oludl\ pol•k'I. wz;vwa ll'lmi~ję poj•·•i„aw·
qJoi. Mt>ltł'P"l'1";:''1 W;rl,VCZ!'ll.ia grl!!liC 0U':łJ7:V ~ń
•t""<>m ~an~•kim "' pań1'twi;om •m•h~ki,,., .,... p„ . 4'7.ł "''" niezwłprt:'1Pgo nhjęela @wych ' -fm:ikeji
1„~1yn1•.
oru; f'Olern jej yoienie @praw"riJ'!lni3 na. !l.1'j
c) lJt~or7•nie unii t'.<'$pnil~re7,„,; nii~łł7:<" p116.- l:ilii."7-":i ~e~ji 7.~omai!zenia G..,:nenlnego. ·
:tiłwem Izraela. a. państwem arab,kim w ralfs·
W kohcu >Terolucia żada orl Rady Powlerni
tyn il>.
.
rzej oprarowenia
porozumieniu ~ korniej~
d) opra~owa. ni.P w porozumieniu 1. oilpow!Pil· pojednRw~zą. i rządami Izraela
oraz pa.ń~hv•
nimi or~a.nami ONZ planu uregulowania probie arabskii>go w l'alP~tynie ~tatutu dla Jerornlimu uchodźców z PalP,Etyny . .jak również ich re- my, z!"odnio z postanowieniami rezolucji zgrop~triarji na obezary, z kt6r:.-rh porhodz~. tRTl1 manieni" genPTalni>go Z 29 hstopBOO J~fi r.

w

Komu11iści

austriac.cy

żądają

(-) Obi:-rwnł.orzy ONZ w Palestynłe donieśl! o w:;-tycr;niu tymczasowej llnłl demarkacy
J w nkr«U Betleem na połudnłe
i:-d ,l„'!'07..Glimy.

• * •

(-) PremlE'r Józef Cyrankiewicz przyjął
w PrPzydium Rady Ministrów szefa polskiej
misji wojskowej w Berlinie ren. Jakuba
Prawlna.

* • •

Dnia 25 bm. na dworzec turzyń11ki w Szcze
cinie przybył nowy transport reemlgn,nłlrw
:1 Berlina w składzie 139 osób. S~ to rolniey
i rzemieślnicy, którzy osiedlą 11i~ w wi~·
szości na Pomorzu szczecińskim.
'

. .
*

(-) Wniosek zgłoszony przes partię popie<>
rając~ rząd Queuille'a, 11 wyrażający zaufa.
nie rządowi, przeszedł 351 głosami przeciw1!o
WIEDEŃ (PAP). Biuro Polityczne Ko-\ przywódcy partii koalicji rządowej - eocjamunistycznej Partii Austrii uchwaliło rezo- liści I katolicy - .postal)owili zastosować 215.

roz.pisani;t wyborów do parlamentu

lucję,

w której domag':l się Jak najszybs,:egc.
przeprowa.dzenia w Austrii wyborów do par·
łtt.meniu zwi!\zkowego l parlamentów
pro·
wincjonalnych. Rezolucja Etwierdza m. in.,
że przeważająca wię~szość narodu au. striacklego nie ma zaufania do nądn. Zdaiąc sobie z tf'go ~pr:iwę, rząd czyni wszyi:tko, aby
prze~ul'ąć 1erm!n \'.':'borów, które winny odbyć ~ię w roku 194ll. n°zolucjs podkreślił, ŻP

*

kampanię antyradziecką i oszczerstwa antykomunistyczne, jako główną metodę agitacji
wyborczej, aby odwrócić uwagę mas pracujących od walki o spełnieni„ ich usprawie·

•

•

(-) Według doniesień radiowych I cara~
cas, stolicy Venezueli, niektórą młnistrowłe
rzj\du obalonego ostatnio pruz armię r.ost!lł
aby uwięzieni. Wojsko zajęło gmachy nądowe.

dliwionych postul::itów go.,,1odlłrczych,
ć
.
zatuszowa fakt, Żf' polityk wydawarua Au(-) Jak donosi z Aten agencja J'rane@
str!! w ręce kapih1h1 zagranicznego przynosi PreMP, w Trlpollille 11tracono m~ 5 8116b,
ludowi nędzę i ruinę.
11kaunych ns Amłer~ p~ 11lł(l wo.ł11kO"IVJ'.

•••

szto r.m na

Niesłychany

Bałtyku

RZYM,(PAP.). W rzymskich kołach dziennikarskich stwierdza si", że Watykan spue•
da! rządowi Stanów Zjecln.onych tygłą.c ak·
Zagroził Zu'awoni. Wały ochronne zostały uratowane dzięki bohaterskiej akcji ratunkowej
cji towareystwa. kana.lu Suezkłe~o. Akcje te
ludnośd, MO i junaków Służby Polsce
podarowała Papieżowi w r. l 8~9 żona NapoGDAŃSK PAP. - Od dwu dni trwa na wy· tycznych 'podnił!lliono wa.ły i nniell}o~llwiono ich { dziaeh nie m&.
leol"..a III.
Według oetatniego meldunku chi~lrl
uifte.
Trw.sakcja ~p:rzedaż:; akc>l Ste._n{)!'1'[ Zjrono brzeżu silny u .torm, który nnieruehomił całko- prl!!el"Va.nie. Mimo tego, wubra.ne -wod:v .,.. niec:zon:vm zawarta z:p~tała przez radcę finanso- wicie żeglug~. W dniu 24 istniały oba.wy, ż~ któqch miejsca.eh przel;ł:f Blf na. l!!a~ia.ne pola, niu eię ~ztormu, eytnaej& rosta.ł& eellmeie
op1mowana.. Wały w miejscach ns,jb8.!'dziej u.wego administracji Watykanu bariJdera 'l'l"zburzon~ fale przervą. 'l'l"ały o~hronne zabezpi~ nie przerywa.1ą.c jednl\k wii.łów.
Ncgara oraz urzednika misji amerykamkl2j czając"' tu.ł&'l'Q" przed powodzią..
Gdań~ki TTnąd Mor~ki prn""'adził r6wnif'ł a.li:- grożonych naprawiono i podwyi.!zono t!.k, te
Ten Hm ~ztorm epowodowal w dniu 23 bip. e.i~ ratownin:~ w pl'lrci"' elbląsldm Fromborku nawet powrotna fala sztormu nie powinna. •przy Watykanie - Johna.
~piętr„f'nif' wód n& Wiile f'lhl11~kiej i jej edn'fl- i Tolmickn. W Elbl1urn wod11. zalela. tereny od· grozi6 żuła.wom.
I
I
d7'!' 'rndzf'. Wubnnt. woil& zs.p;raź;~b. wielu ilria.lu t11r.hnfo?lnPl[I) portu, tek te pMlell. zo~taIS Clf~l
rni.ej8CO'l'l"O~elom, i ... ż~eym tut Z& wałami ochron· ł11. w~trzymRl)"· Trwa n11tomia~t. zabeąiłecz1tnie
PARYŻ (PAP.). Radio ateńskie donos!, że n:vn;i. 11n.e.1'giezn11. ~.keja pn;owników „urzędu ~przętn r;1rhorn~go.
S
prel!'Jer. Sofulis jest ci~żko chory, w czwu~ i_nf'honcyJnego, woJeb„. „Słu~br PobcP , ~tr~8:vtustJ& dni11. 211 bm. do godz. 14 bel' zmht.n.
LONDYN (PAP). - Do Anglii powr6c1!1
tek uległ en dwu!!:l'ctnie atakowi l!erea I 5 tan 7Y -pet11.rn;vch i lndnośe1 ';wilnej pnee!wetun- W Tolmiek11 wod& wntłpila r: ba.~en11 I zaleta po wizycie w Pol~ce trzej członkowie komł
jeg'o jest powałny"
1la rię h·wioło.,...i. W mie,lgeseh D8 ,lba.rdJńej kr7· tory kolejowe or8.ll p~zyleg&jl).ry pa.rk. Pocią.g tetu wykonawczego związku zawodowego
kur~u;i~cy mię~ Elbll).giem s Tohnlcki"m do· hutników: Roland, C~~ala 1 Burt. Dzieląc
thodzi tylko do odddom>J 0 7 km. eh.cji 1\o- się swym! wrlłienlami z podróży po Polsce,
Wi•k. Ełpt>t,ialn;r.eh n11l':koduń w porci#I nie hntnfry Pnrie11i<'Y .ośwladczylf, ft pełnJ Sił po·
dzłwn dla. pracy robotników polskich, kt6nJ
m11. W
· e F romb ork 11 nl!.tomiut woda. r.nio~łA pot'rdili orlhurlC1"'"'6 l nrucbomlll wielkie ra·
pomoet wyładnnlurwy na -pT:r:eetrzeni 30 mtotr6w. kłitdy przem.'"łowf'. całkowicie mł!zc!lODe
przeciw wysiedlaniu górników pol1kich
W bndynka~.h porto11")"ch wod& ~i~ga 30 cm. eza.11;Je wo.iny. z uznaniem wyrafali gfę rówPA.RYŻ PAP, W związku "t ~rydaleniem z 11.1. !06.150 rómlków - '3.300 to em!gra.n.cl Nad .ubezpieeMniem torów kolejowvr.h prAr11 · n!eż 0 akc,ji wczasów l opł.4'<'e Iek11.nkiej nsd
kC1lt>j1rwe. Skarpy p6rn:orno • rRll'!a.11cji przewodniczącego Organizacji Pomo Nie wla.domo mu r6wnkt. że Polacy st&no- je pogotowie
· i 6łn
pra.cując:vml.
cy OjczyŹJ:'IJe (OPO) w Lille, Deg6rskllego, wią trzy czw1trie tej lłczby t że Jeśli nłe po eh od n111.
p . ocno - wechodni11. Biio zni!zczone.
Władze związku zawodowego hutników i
odbyły się zebrania prot~tacyjrne w licz· wrócłlt do~ do 1wej o.lczyzny - ttCZJDlll .~a p6łwy!p1e hPM<lm woda w okoli~~h Wiei lnlcjaty'";Y swych przybyłych przedstawicieli
nyd1 oddziałach tej organizacji.
to n& pl'Mb~ J"&\dU francuskłf'gO, Gómicy kieJ ":el i Cha.łup, t.o zn~ez;r w . napl"ębzym
postanowiły zorganizować specjalną wyNa zebranl11 nadzwyCZ<1jnym (OPO) okre- poł84ly zrodzili @ię pracOWać w JlaB!YM kra. punk!l1" pńłwyspu 7:alałe tory koJP.Jowe ko- syłkę książek I wydawnictw technicmych
gu paryskiego, w którym brało udział 52 Ju daJą.e w t.en 5'))0sób Jencze ;!eden dow6d munikae.1a M~tał:\ mtrzyman&. Ofi8r w lu dla !iwych koleJl'ńw w Polsce.
delęgatów, reprezentu'~cych 52 odwały, .swero pr,.;ywiązallia l lo.fal.ności.
uchwalono rezoluci„, '!ln~rącą m. in.:
Minister Moch wie dobrze, Żł'! Jego
,,Emi.grac.fa voJska. nif' prom o łla~kt: J>"Y dy !tddalaJą od 'Fra.11cjł emłrra.ntów.demo
tułku we Francji, lecz: dom.aga sfę ~ttz- kratów i że tym samym wyn,ądza on szko
nych i mi.leinych Jej praw w myś1 uchwal dę rospodarce fra.ncuskieJ. wt" on r<>wnieł,
Na wczorajszym Jlliedzeniu Miejskiej na- ski oświ11dczyl na zakończenie. że linia tramko11wencil pol.sko.franc~kie.j. Szy~ny ~ że działa w myśl życzefl Was :vlliftonu".
dy. Na.rodowej poruszano cały szereg spraw wajowa. na ul. Warszawskiej, która miaE
du fraric~k!ero poważnie niepokOJą em.Igra
W dalszym c:[\gu artykułu „Humanit.e" związanych z życiem naszego miasta.
być oddana dQ użytku w dniu i5 grudnia br.
cję polską", Rezołll.tcja 4.'5 człor1ków
OPO stwierdza, że minl~tmw~ MochOWi nte ud&
Na wsJ;ęple odczytane zostało pismo KW zostaj1> wykończona już w dniu dzisiejszym,
v.1 Hautmont konkludu1e: „EmlgTac.1a pol- glę rozbić Jednmi<>J emigra.c.łl 1 wyknrzysta.ć PPS odwołujące z komisji lokalowej ob. Wę- co radni przyjęli głośnymi oklaskami.
ska,, k'.óra P.!'ZCZ swó.! ucrr.ia.ł w ruchn ftpOI'll tego rozbicia 1t"ec-hvko demokrac.łom lndo- żyk-Wolickiego i ob. Domaradzkiego. Radni
Sprawę regulaminu Komisji Stypendialnej
dowiadła. !'W'ej lofa!nOści wobeo Fr&ne.J'l, wym, te nre p~trafi on za.strasi:y~ robot.n!. przyjęli również do wiadomości rezygnację oraz regulaminu Komisji Zapomóg dla uczn!e 'Ul!:~·ła sobie na repr~Je t t 11tronr kow cu~m!'kich ł zmusić Ich do prowa prof. d-ra Tomaszewicza z mandatu radnego. niów szkół średnich zreferował ob. racl'ly
wł.a,d'll",
~en.la polityki W!'6glej
roboh1łkom
tran· Następnie radny tow. Dudziński odczytal Świątkowski. W miejsce istniejących dotychPARYŻ PAP. W zwiazku z wysiedleniem cu~kim, Ministrowi Mochowi
n!e !!d3 slę sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do pro czas dwócho Komisji Stypendialnych przy Wy
z Francj~ gónnikow pol&ltjch .,Huma!l..:i.ł.e" os:i:nkać !•1du franc!l!lklego, który wle, te za wadzenia a.kcji polepszenia komunalnych wa dr:iałach: O~wiaty i Kultury Zarządu Miejp:isze m. in.: „Minister Moch nłe wie, że Jeio trudności odpowłedz!alny Jf!!lt l'Zl\d.
runków bytu klasy robotniczej. Tow. Dudziń- skiego powstała jedna komisja przy Wydz.
•
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Oświaty Zarz. Miejsk.
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Analogicznie przedstawia się sprawa Komi
rO'l-umi·at
dlaczego,
nie
wiedzieli
jak zacz.ać sji Zapomóg dla ucz11iów szkół fred!IJch z
9'1
Jerzy KorWi!!
aby go nie urazić niefortunnie sformułowa~ tym. że będzie ona czynna przy Kuratorium.
nym pytaniem.
Do Komisji Stypendialnej wybrano radnych:
- Co słychać? _ zapytał tedy ich sam. Pokorskiego, Stolarczyka I Swiątkowskiego,
T ·
do Komisji Zapomóg - radnych: Szymczy- • uz jest po strajku! - odpowiedział kiewic?,a, Kleista i Łabędowlcza. Pierwsz:eńna to ojciec.
stwo w uzyskaniu stypendiów od Zari.ądu,
Tak, to była najważniejsza odpowiedź. Miejskiego mieć będą wychowankowie łódz(Dokończenie.)
to nie ule~ało . wątpliwosci, przyjmowali go Po strajku! Wszedł do miasta, gdy wisiał kich szkół średnich, oraz sieroty po pole1
Powiedział mi ktoś niedawno, że zło ro- bez ustrzeżeń, choć splamił się chęci!\ po- nad jego mieszkańcami, jak nielitościwy głych w walce z okupantem i zamordowadzi się ze stosowania podwójl1.ej miary pełnienia mord~rst\ya.
._ .
miecz losu. I już minął? Nie. Dopiero! nych w obozach hitlerowskich.
·
· k
D bry w1eczor!
pow1edz1ał gło
· 1
· · została oficjalnie
parmoralnej do tych samyc h rzeczy 1· z1aw1s
,
o
. .- .
.
a pozno dl a wie
u mezyJących, chorych kuZatwierdząna
przy zbiegu ulic : Piotrkowskiejnazwa
i Napiórzależnie od osobistych lub narodowych in- śn~,. a?y głos uprze~ł ic~ o Jego obec- i złamanych. Dla tych byłoby lepiej, aby kowskiego, jako „Park Im. Wład. Reymonta".
teresów. Wie pan, kto tak utrzymywał? nosc.1 Jeszcze przed UJrzeniem samej po- go wcale nie było. Żyjącym przyniósł jedMiejskie> m;;ijatki rolne z wyjątkiem tych,
- ~wrócił się z tym zapytaniem Tadeusz stac~. .
- .
.
nak poiytek! Po strajku! Ile to w gło- ktńl'e leżą na terenach przeznaczonych por!
_ mój P4romca, konsul Darre! Ciekaw
_OJ ciec . cofl"lął .się natychmiast w g_łąb sie ojca zadźwięczało w tej tak na pozór rozbudowę miasta przekazane zostaną ~ań
jestem czy on i jego mocodawcy mają su- mieszkania, za mm poszła matka, a row- prostej wiadomości, nadziei. Będzie miał i:twowemu Zarządowi Nieruchomości Zfammieni~?
n.ież Tadeusz stanął na uboczu oddając w pracę, która przyniesie mu zarobek. Ca- skich ;i:a zwrotem wkładów poczynionych
t
'b ·
ń t
·t ·
miasto.
Andrzej wyzbył się już lęku, pragnął teraz ei~ sposo p1uwsze s wo w powi anm ro- łą troską jego i matki było karmienie sie-. przez
Spółdzielnia Spożywców „Społem" zakuouwejść jak najprędzej, ale nie chciał, aby dzicom.
. . .
.
.
bie i dziecka, na to zostali w beznadziejnie Je od Zarządu Miejskiego plac na tzw. PÓ!esię domyślili, że słyszał ich rozmowę. Cof- Jest~s JUZ~ :-- powiedzia~a matka smutnym życiu skazani. Na jak dług')? siu Widzewskim, gdzie już w przyszłym roku
nął się więc cicho tak samo, jak cicho pod- to dobrze. - OJc1e~ podał .dłon.
.
Do śmierci! Nie - on stworzy im jeszcze powstaną olbrzymie magazyny żywnościowe,
szedł do drzwi i zaczął jeszcze raz iść w ich . - No co, dostalis~y n~e~łą .szkoł.ę zy- inną egzystencję. Gdy to pomyślał, pu- których brak Łódż dotkliwie dotychc:m; odkierunku głośno tupiąc nogami. Następ- cia! - zawołał. w k~ncu 1?-zynter. .
czul, jak zwyciężył-siebie jak weszła w czuwała.
O t k d t J1 1 k
I Nie szkodzi trze
Ze względu na rozbudowę mia~ta uchwa·
nie energicznie zapukał chwytając · jedno, a ' os a
e CJę.
•
- niego siła rozpierająca naraz nie tylko cJe- !emo zakupienie
kilku niern chomości (prZj'
cześni~
niec.ierpl~wą
d'łonlią
chłodna ba było kiedyś ją dostać. - Lepi.ej wcze- łc, ·a le os~b?~o~ć, więcej - wyz»el.ają~ił ul. LukasiI'uskiego 3 i Wojska Polskiego 141)
klamkę. · Po drugiej
stronie
desek śniej, niż później. An~rzej rozej~zał ~ię z przeszłosci JeJ konkretny kształt, reali- pod urządzenie ulic.
wszystko nagle ożyło. Matka krzyknęła: po obecnych. Wawrzvmec twarz n:iał me- zację śmiałych czynów.
Związek Zawodowy Pracowników Prz.smy.
„To Plwnie Adrzejek!" i gdy światło z głę- mal _obojętną, matka by~a. dyskretnie wpril
Spojrzał na Tadeusza. I on powstał rów- I słu Włókienniczego otrzymał trn C~ojnach tebi pokoju przez otwarte drzwi wy- wdz1e, ale bardzo szczęsliwa.
r.ież, wyprężył się w całej swej mł::dej dra I reny pod budowę nowoczesnego osrndka spor
lało się wreszcie na korytarz, Andrzej zo- - Zaraz naszykuję ci kolację! - zape- p1eżncści. Rozumieli się doskonale
t.owuegbo.
,
. •
•
.
t ·
t r
·
·1 go
zekonywui· ącci choć nie zapy
.
c wi> 1ono rowmez przyznan1° pracowni·
ba~zył,. ze . wszyscy roJe s a 1 w progu ';m a
pr
.
· ·•
··
· .· =
Drżyjcie dni, które macie się narodzić, kom Straży Pcżarnej dodatko~ej odzieży
wp1eraJąc się w mrok korytarza up~riym tala nawet, czy Jes; . głodny lub. sprag,!1i? d·wu rrłodych śmiałków zerw .~ z was la· służbowej i ochrorn1ej.
i l'l.atężonym spojrzeriJem. Rozmyślnie po- ny. Podeszła do łozka w drugl!1: P0 -- 0 JU ur:; :z"-·ycięstwa.
J Osłatnią wreszcie była ~prawa zaciągnięcia
stał l'l.ier.o w cieriiu sycąc swą rad0-ść ich i spod poduszek wydobyła czajruk peł~n
•pożycz.Ir! dla Zarzadu Nieruchomości Miei·
'l"if'!l?lokojn.Yn1 oczekiwaniem. Kochali fO. · gorącej wody. Nikt jednak nic nie m6W'l.ł,
t{ON!EC
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Stalinowska ·,olityka zaerani.czna pokrzyżuje knowania imperialistów
Zwyclęstwo robocbnik6w i

ZSRR

awangardą

chropów rosyjBk.ich. kierowanych ~ partię bolszeMków, byłio zaiste zwyoięstiwern o ?JD.aczeniu
łwiatowo-hlstorycrm.ym. Front -Ilmperialirz;mu światowego WBtał pirzerwa.iny, Porwsta
ły waruIDiki. dla zjednoczenia rewolucyjnych robotników Zachodu z u]a!"4mionymi
narodami k.olonili i krajów zależnych do
ws'P(ilne.i walki przeciw reakcji imperialifltyeqJnej„ w d:ztiejach htstorid. ludzkości nastała nowa era.
Sam fakt istnienia w świecie państwa so
cJaJ.istyCTllllego wywiera kolosalny w-pływ
na bieg S'Praw międzynarodowych. Im.perial.istom 001!"3.Z trudnej jes.t dławić ri.ichy
wyzwoleńcze, grabić i ujarzmiać narody.
Ofiary ag-resji i samowoli nie cru.i!J. s-ię już
c..samotnfone i bezradne, mają. dziś potęż
ną osto.ię wierneg-o przyiaciela i obroń
ce. Kraj r:i:dZJiedci stał się ducho'llvą oiczyzną. ~ystkich postępowych ludzii. świata.

obozu. zwolenników pokoju i demokracji
Dnia 6 listopada 1948 roku, kiedy d.1JW0111y wieb kreml.owski.ej wybiły s1e- I rowskim., abv ostatoomiie

!
-~=' dem udexzcń,

w:vkoTZeni6 fa„
za.lrunej światpn sali Teatru Wielkiego w Mrekwie , azyzro. i m.litaryzm,li·.
.
a.ałbyt "~~'?!~lkry·esch 8Y!;~
wszedł najbliż~y towarzysz. broni St a.lfua,
lderownik poilityki . zagramczm.ej ~ mowi sam.owo 1 gw u ~ u
"" •
ZiNiJ:!,zku RadZ'ieckfogo.
§ nych na.d słabymi i ~zh«'or:~wmi, a~y ~
1
Mówił Mołotow, mówiiła Moskwa..„ Z zapartym oddechem słuchały tego głopewnić narodom poko1owe wolne isbru&~ su milio:ny ludzi w różnych krańcach kuli Z'iemskiej, Słuchali obywatele repub- i ruie na Po<ls<ta;wie wybranY'ch przez każdy
~ lik ludowych w Europde Wschodniej i środkowej, budujący nowe, jasne, wolne f z ni.eh form ustroju P·aństwowego i spożycie. Słuchali proletaxi'11B7..e w kraja eh kaptl.talistycznych ci, którzy w~czę1i ~ łecznego. ZB$ady te znalazły v~ w ~·
~ bój z c.ienmymi siiłami reakcji, Słuchali żołnierze armii narodow'O-wyzwołeńc.zej ~ chwałach teh:;rańs.l-:.ich. krymskich l ?0 oz~ Grecji i Chin, dZliiałacze podziemnego ruchu deinokratycz.nego w HisJZ.panii fran- i 1 damsikich, a obecnie dynlomB.cja rad7J.~cka
kiJSto~ĄTskie.i. prnodu.iący, uezeni, pisarze, studenci u..Tliwersytetów euro:pejskich ł wyb::wafo i czu.inne str.~źe ich przed atai ·amerykańskich„. I na.p ewno wielu z nich myśla pr?gbi~g-r.ło wielka histo1rycz- l kanu age-0.1tur impenaldstycmJ.ych.
ną drogę, która przebyła ludzkość od chwili legendarnych już dziś bojów na i
STALINOWSKA
.
ulicach Piotrogrf!idu i Moskwy w 191 7 roku.
I
POLITYI\A ZAGRAN:DZNA
li11111n11u1n11111n111111u1•1111u11m:111111•u•1•11ru11u111m•u11111111111111111n1•1••11111•1m111111n111tnnu11111nu111m1rnnm11111111u111m111u•n11111uu1111u1111••••••111um1111n111111111111m11111111111n11111111•n1111111111111n111nnmł•m111n1m1H11111111111}111111im1111111111111111111m1111m111111111111111m~
czyć na poparcie ntiłu.ią.cych wolność na- ONZ nie rozwią.w.ie bynajmniej" problemu
Jola delega.c.ii ra<;Lzii.eckiei na. lron!ere!\·
rodów.
przyszłości śv.ri:ata.
Oe.ii pa~i.e.i w 1946 roku, kiedy op~
Ale oto p.rzeminęła burza woje't1na
Potężne siły zwołeinników pokoju i de- cowywano traktaty. poikojowe z Węgra.rm,
i wczora1s1 .,demokraci" i „obrońcy po- mokrac.ii" zagrooza.ią. drogę spiskowcom Rumunia. Bułg-airią. i Finlandia, pr<JIPOzy·
lroju" znów mają. stare zmane nam oblicze. imperialistycznym.
cia MołÓtowa na wszystkich sesiach Ra.dy
„Koła te uważa.ia widocznie - oświad
Mfrristrów Spraw Za.granicZillych czterech
czyi Mołotow - że z chwila gd:v mlPRZESTROGA STALINA
mooa;rstw. wreszcie, lkZIIle wystąpienia
OSTOJA POKOJU
nęło .iuż dJa nkh niebezpieczeństwo
es!Zcize w ro.ku 1934 Stalin P>rZeBt.rze- przeds.taJWicie-11 radziecltich w Radzie Bezoodstaw polityki zagrank:rmej ZSRR,
wojenne. mo~4 ig-norować dawne pogał ówczesnych ~odżegaczy 'vojen- piec:zeństwa i na Zgroima.dzeruiu GenocsJle:l:ało i leży . niezmienne dążenie do po.
rozumienia z ZSRR i nie liczyć się z 1iych '
nytn ONZ - wszysUrn to jes.t jaskrawą,
krzyżo'l!vania planów klik reakcvjnvch i
ich istnien.iem. Wśród kół rządzą,eycb
,,I niecha.i nie skarż~ si!) na nas pa.no- ilustracja ni~miennej, nie,z.a.chwia.nej &tafmoerialistycz.nych, które chca. pchnać natych kni..1ów jest snoro chętnvch do nwie kapifaliśd. .ieśli na7.a.hitrz DO ta- lmov.rs!ciei . polihnki zag-ranicZllle.i.
rody w odmęty nowe.i krwawej wojny. Wy
rzeczywistnienia planów zaborczych,
kie;j wojnie. nie dolicz~ sie niektórych
Zwi~zek Rad2liecki brocił i broini słuS'J'....
na
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miee i Japonii, odoowia<la.iących interesom
1· w rata-.... ~.·rdz.iestvch. walkę
'-'-'h na.ro d'ow w t e1· 1·11Czu1e rorwme,ż
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ww.yswuc
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we rozhrojenie. 0 organizacje syĘtemu bez
J:.
-pi~<'Zeństwa zbiorowego, o skuteczne kro1..
•. .
J.<i. z:rnne-rzai•ące do nkiełzlnMfa minastn,i- .l~ ów f·a,5rzyst ows.lcich
1
D7il2,
· ł a.1nos'ć· ZSRR
•
· · · w '=-~-----------~
.
Lldze N11rodów byh iec:l.v1nym .iaSinym punk
oblieronych na zdobycie przez blok
tern w dziejach tei .zba11Jm1towane.i orga·
anglo - amerykański panowania nad
rui7.ac.ii międzynarodowe].
ś1"iatem".

pro

t<'

'

•

inte.Tesom narodu nnemieckiego i japońskie
go, Na obecnej sesji Z.E;I"Olll18.07...enia Gellle· raJneg-o ONZ deleg-ach radziecka walczy
wvtrwiile zb~oień
o W:-,'sunfotv
nią moca.rstw
i:>ro,i ekt
'
'red11k~:ii
piedu prv,ez
wie11~ich
blj,;;kich sobie rządów, dziś „z bożej
ad
. alk __,
łaski" szczęśliwie 1mn11facych" {Zagad o iedll.la tn~.cia i o Wn>l'()!W ?Jeme r. ovv:i·
nienia Leni.Jni2mu, wyd.aruie pol&kie t'e_g-o zaka2:111 użycia barbarzyńskiei brO'lli
tr 402)
atomowe.i. Nie nrzypadlrowio tak szeroka
s ·
· nnv>.roctwo
pnrmiarność z•'"!:!krłv "".rst„p:icmfa
'\~'.,,.,,...,."'' 1
To !:!"emialne
S>"'~
W skie.!?'o, któ:rv r"
" ·1
''
.r~u.r ••
1-"'J. rui.ło slię.
~
,,..v
'
z nim1bł?~an" kDrnS':kwenc.;„
okresie miedz_"""'.1·ennym
Zwi'"'ek
Radz.iec
.Y
znrwa obłudna JYlP~l{e z .. -nacyfistów"' a,nki sam jeden przeoiwstawił się imperializ- g-ielsko-a.merr:vkai'<ikich. wykrvwa :rzeczvwi
mowi międzynarodowemu. W wyniku zaś sty ·se:-is rrz"łuc1'i i TVJ<Drawek wn~zonvch
ostatnie1' WO.l·ny vu
-..:i S"."" temu kapitalistycz„ ·
..,.„.
.r~
n~e?: Usłużnych lcka.1,'ów, ma,.,o-natów Wall
nego odpadło w Eu.ropie środkowej i Połud Street.
niowo-Wschodnie.i sze·reg państw. które
PLt\.NY RflAKC,JI
"\.Vkroczyły na di'ogę demokracji ludowe.i
SKAZANE NA NIEPOWODZEN"m
i soc.ializmu. · We:zbra,nym "'~uim!epiem roz
lewa sli.ę ruch narodowo-W}"ZWoleńooy naro
rości lud.tie na c'ałym świecie v;idzą
O.ćw koloruirunych i oołkoJOll.1. w Az.ii i Ocei odcruwa.ią troskę wiellrieg-o Związku
anii. Kla~a robotrni.ooa, pracują.ce chłop- Ri>dziec>kieg-0 o ich b~z.fl'ieezm'isrtwo, o przy~
stwo, inteligencja po~tepowa w kraj.ach szfość ich dzieri, o irykorzenfarde trnją•
Europy ~chodnie.i. USA i .Amer:vce La- cych nas;ion militarvzmu. ZSRR wy-stepuje
ciń.skiej cor:.i z energicznie.i i ofierniej wal- w~,..vdowanie w obronie nV->zawisłoścri. naczą. przeciw reakcji burżuazyjne.i.
rcdów w Grecji, Indooe7ji, Eórei, Palesty1nv.
d~m::io;k1 tją,c knowa.'1.ia imperialistów w
1
NA CZELE SIL DEMOKRATYCZNYCH I tyrh kraj.::ich.
wią.zek R adziecki nadal kro-czy na cze- ,
Próbv i,m orow2nia Zwią zki1 Radzieckiele międzynarod.0wych sfl demok:ratycz j:>':<l prze?; i.m.neriali:tin fl!Pg-1 " - amerykański
nvch. Ani na. inte nie z1111~nił Olll swej fra- sl{~.1~ne sa z góry na. c>ałkowile ficosko.
dycyinei politvki, J{tóra p.rowadz:ił w efa- Vinelkie P'locarst.wo rad:ieGkie wmosi. się
gn 3~ .la~ s"-;eg-o sławm~go istnien~. V·l .i~k niPnoko11n11. sll'.ah.. 0 kt0rą. ro~biiają
m·z'X'1W1~11sbn.e do swych parb1ernw an- s1ę bell.silne metne fale y-eak".!ii i ohskm:-an·
giels.kich i amerykafi.skich rzP,.d rad:z.focld tym.nu. Ani histeria woi~., aintl. 7Ja,Straw. hit:i.ch w~in': ,nie m;1;si2 ł ~<>s~ows.ć s.i~. :oze'!'.Jie. bomba '.lt.0mov.1'ą. ·pie mo1Ią, zmu.s-i6
Miał on moZ1110sc mów.ie głos.no 1 o•twa_rC!le Zwlezik:t Rpi:fa1eckiego do zejścia z jego
o s~v:vch celach. alboV1r1em ede te 11odzi:iela- shlwne1 drogi„
ł'1. D'!'Z"..rtb::on7<>iąca v..ięk.szość ludności na
Wielki krl'l,i socfalirn:lu b"l i iP.st a.wan·
kuli 7.ii>lI'.skiei.
gardą mi~wna.rod0>we·iro otozu. ~olemii·
7-:SR:R. w<>l("7,' 1ł Tir7Pl'liw Nien1onm hitle- i.,;;„, -~.1 , ,.,;„ ""'1"~i:.~: ,1~-,~1? -~„;;,
Cif
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Niestety, r.zą.dD·wi. radzieckiemu nie udaa:1 p
-.-.> "'-'c' wy'-· h
. d rugie.
. ]' WOJ.
Ć
0 NZ
<> ? ·rze..."'<Llli:O'l.J.hl
. U!UC O'Wl
„\VIĘKSZOS " \\'
' · t
· .Jedna k'ze kie d y t a w01·. n a •
."T
SWJ.I:\_ oweJ.
:NIE ROZWIĄZUJE PROBLEl\Iu
r()'Z;])ebna przez klike Hitlera p.:rzv aldyw,
r1e.i pomocy angielskich, fr1:1ncus.k ich i ame
IĄI oią.gu mi.n.io>aych. od chwili zakoncze1
.,,..
· n ' r.:ki ch d V pl om a t'O\'l 1. „ b Uo.>~l
"'"'. ll ·C>U
"'"'le
VV n.ITT, VV"Ol·ny 3 i pół lat. vrri<lzdi.eliśmy
• .•„:,,.r."~
nów". wvbirhła. właśn.ie Związek Rndziec- mnóstwo dowodów agresywne.i polityki
ki nk.>Z'.:?ł się wówczas tą. decydują.cą silą. wzvwódców bry.tyislcich i arnenrkańskiich.
która oc'lliła cywilizację ~wiatowa przed Widzieliśmy i bezczeln& interwencję w Gre
barba.rzvńcami.
c.ii, dep~cą. elementarne prawa narodu
W c,iąg-11 tych bohaterskich lat r>ala. ludz- gre~kiev,o i cUawietlie ruchu wvzwoleńc.zekooć z n<>dr.r'eią i zaehwytem śled.ziila z
go w Indon ezii i Vietnamie i odrod.zernie re
w?llrn. Armi.i R"d?.'.iedriei nrzeoiw hord0
t'kcv.in:v·c h klik kautitali.stvCZ1I1vch i militahitlr:wr.:iwfl:dm . Uwielokrotniła &.ę wówczai r vstvczuvC'h w Niemcr-Gch Zf"l.chc<lnich i Ja
licrb„ P1'7viadół Z:Sf!."P.. i n<>w~t st?r7.v. za- pcnii i 1 1 zależnien.ie kolo!Ilialne Południotwa.rd'."fa1i ·wro~owie Zwią.7k1J Rad?Ji.ec.kie- we.i Korei. lr<>nu, kr" .iów a.rabsltlch - i
!?"'l zr~11· ~""'ni hvli wzem0w·i ć ih!iwm .ięrzu- wiele 1rnnvch f <>Jrtów, których nie ma. pokie,m. Oto i~d-'lo z ~V'<St<>picr1 Dll'~lirznv-eh trzeby wylicZł)Ć.
oha.rakt~rys tycmiyeh dla tamtego okresu.„
Có.ż i 2dnak zr.or.ić z 0rg-a'"''Z2c.fo. N arodów .Z_iedinocz.onych? Przecież była ona po
mvśJan.a i Ptwcrzona właśnie po to. aby
CO MóWIL C!lPRCH!LL
prze~:z<~:od.z.ić napastnikom imperialistyczcląc w ewangar<l.z1i..e tej walki, armie nvm w reaEzacji
ich cieIDlwch sprawek,
" ea.d.zieckie okryły się nieprzemijającą aby o:::hraniać bezipie".zeństw0 powsz.er,hne
sława. Zobowiazaliśmy siię wsrz.yscy, że bę or2z nrawa krnif.w wielkich
i małych. Ale
d.z.iemy po za~ończeruu te.i wo.iny praco- t0 nje kreooie kieirowników blciku ang'ielwać wspólnie, aby zape,.vnić S©cz~ślim;ze
sko-amcrvka.ńl3Jdeg-o, Wierza oni bowiem
tyri.e i wz:rcst dobrobytu szerokich mas na ś·wię-de
magic~1a siłę dola.ra i i1ie wą.tpia
rodu w każdym kraju, aby narody uzyska- w n<l'lmrność swvch 011.m nejskiich, az.iatycły możliwość ż'l'Cia w pokoju, tez oba.wy kich i iininych w<i.s ali. Co do.teiro maia. bvć
nowe.i podłci ag-resji, okrutne.i agresji, mnże. słu~nść. ale na nieszc?.ęście dla
aby nigdy więcej nie ję<>..zały ońe pod cłę nich ta niem::i. nosłnsznR .:wi.ekszość" w
żarem wojny".
11mc;!ll!ll1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111111l!!lS1111-1111-1 111-1111-1111l'lllllm1111-1111-1111-1111-1111...,1111-1111-miftll! laltm._1111 ml!!l!ln
Któż wygłosił tę patetycroą. · tyra.tlę? Nie
I
kto famy, .iaik czcigadnv Winston ChUTchill,
On to wypowiedział tę mowę na lotnisku
w Jałcie, dokąd przybvł, aby omówić wraz
że St:tlinem i Rooseveltem podstawowe zasady uregulowania stosunków. ·
konferencji wybdrc:aej bawełnianej „jedynki''
Wrażenia
J ak.i:e wielka jest odległość dzielą,ca J ał
O swych przeżyciach w ciągu · tych dni nie uaktywniła nawet plenum Komltetll
te od Fultoin u, w któ>rvm Churchill. tak sa
127 delegatów kół PPR Dzielnicy Fabrycz-.
mo patetvC'ZJ!'.lie wyshwiał bombę atonuwą nej, to znaczy PZPB Nr 1, przyszło w nie- trwogi o wylrnnanie pbnu opowiadała obra- Dzielnicowego. Nie zrobion'o nic, by usamoi nawołv\vPJ do szvbw~j wojny p•r zeciwko dzielę na konferencję wyborczą z jedną pa- zowo · tow. Rybidla, tkaczka-przodo'.'mica: dzielnić koła i ich sekretarzy, zaniedbano tak
nującą nad wszystkimi innymi troską:
jak „Jak się dowiedziałam, że z planem krucho, ważn"y odcinek pracy, jakim jest Dom KulZwią.zkowi R adzlieck:iemu !
wygląda.my z planem? Niepokój o plan ko- tom Śię ze zmartwienia rozchorowała. Przy tury, nie roztoczono opieki nad Radą Zakła
łatał w myślach towarzyszy zapewne nawet· krosnach w fabryc.e byłam niby zdrowa, no, dową.
ll\lPERIALiśCI BEZ MASHJ
i wtedy, gdy w skupieniu słuchali referatu bo przecież nie mogę jeszcze pogarszać nieDyrektor naczelny, tow. Nowicki, stwierVł refersoie swym 1\folotow z naJwyż- tow. Dworakowskiego 0 zasadach organiza· szczęś cia. A jak tylko wracałam do domu i dził: „Plc:n roczny mógł by6 z łatwością wy1
Sl!a Prec\ z.ią. z::;,r,al:izował PC(.lit',rkę. kół cyjnych Zjednoczonej Partii. I zapewne naJ zaczynałam rozmyślać, to od razu
ścinała konany i to nawet sporo przed terminem urz.ądza.c:-.'ch USA i Wielkie.i Brytan1i. Pod- wet i wtedy, gdy salą zebrąń wstrząsał burz- mnie z nóg". I śmiejąc się radośnie od uó:a stalonym w zobowiązaniu przedmajowym.
kreślił on oezywietv fa.k i odejścia tych liwy okrzyk: Niech żyje Zjednoczona Partia' do ucha tow. ~ybicka oznajmia zebranym: Stało się inaczej, gdyż Nowa Tkalnia miała
mocarstw od maad deklarorwanycn pod- Bo towarzysze z „Scheiblera" wiedzą, że Zie „Teraz po słowach dyrektora Pogańskiego. 15 procent postoju, bo były braki techniczne
<'..za...cs wojny, fakt na.ruszenia prz:ez nie for- dnoczoną Partię winni powitać przede wszyl to już wszystko dobrze. Wyzdrowiałam i czu i organ-izacyjne. To moja wina".
maJnyeh 2:1obowiąza11 sojusZ1niczych, uz.god- stkim wykonaniełl) planu produkcyj1;1ego.
ję się silna, jak nigdy jeszcze".
Tow. Gołębiakowa, sekretarz Komitetu Fa
monych w Jałcie i Poczdam.ie.
- Ja słyszę - wołała potem z trybuny
brycznego Nowej Tkalni, wystąpiła wpraw* • •
„Tylko ci oświadczył Mołotow tow. Lisiecka, przodownica z Księżego Mły
Konferencja trwała cały dzień. Głos w dy- dzie nieco jednostronnie, bo wyłącznie ze sło
.któny che~ przedlużyć w 11ieskoi1czo- na - żeśmy spóźnieni o jeden dzień. To skusji zabierało wielu towarzyszy-aktywi- wami kr;.ytyld, miała jednak w zasadzie słusz
ność olmpacfo Niemiec i Japonii. nie wstyd! To niemożliwe! My nie możemy si„
stów dzielnicowych i zwy kłych członkćl'W ność wo>.ając: „Dlac!llego nie ma ani jednej
Iiez:J,C się ze f'łuszll:vmi int.8res'i.mi ich na to zgodzić!
kół. przodowników pracy. członków Rady Za lmbiet.y w egzekutywie Komltetu DZielnlco·
narodów, moga uchylać się od w:vkoUczucia wszystkich przodowników pracy kłado wej. A mimo to nie b yło wcale nad- wego? Dlaczego na konferencji wyborczej
nia wspnmnfa.n:vch porozu:nie1i mię- wyrażała niewątpliwie t.ow. Switoniakowa, miaru słów, nie było przelewania z pustego ?est tylko 38 kobiet, podczas gdy one to wła
dzynarodowych".
gdy bijąc się w piersi mówiła:
sme stanowią więk szość załogi fabrycznej t
.:._ Myśmy patrzały tylko własnego podwór w próżne. · Towarzysze dzień ten solidnie pr:_zytłaczaiącą większóść wśród przodownlCzyż można uważać za. przypadkową, ka, troszczyłyśmy się tylko o własne normy, przepracowal(, choć nie przy krosnach ani ~ow
Dlaczego towarzysze nie wciąga
g\'.'ałtowru:i. z..m.ianę kur3U polityc:z.neg-o An- a nie zwracały uwagi na to. jak pracują lu- wrzecionach, lecz bymlimniej nie mniej pro- Ją dopracy?
pracy swoich żon?!"
duktywnie
i
sądzimy,
że
z
wcale
nie
mnieJ
g-li:i, USA i i.in111ych pa.'istw kapitali.stycz- dzie dookoła, czy ogół,. wykonuje plan. To
W imieniu 1yc~że niedocenianych .Jeszcze
:rych? Oczvwiście. rci.e. Dekfa.rac.ie współ- wstyd, że fabryka riasz~ nie jest pierwsza - szą korzyścią.
kob1et ~ow. Gołęb1alrnwa złożyła gorące przy
pracy z ZSRR, o pokoju demo1kratycz.nvm, tak jak „trójka" bawełniana. żeśmy się dal!
Zebranie unłynęło przede wszystkim pod rzec:r.enie:
o Praw~rh nai: otlów, de~tlar~.ie.. do .któ: wyprzedzić. I tow. twitoniakowa zapowiada znakiem samokrytyki. I-szy sekretarz Komi„O.ildamy wszystkie 'swe siły Zjednoczonej
rych, u~1ekał s1ę Churchill 1 Je~o licz;ru groźnie: „Jeszcze. wszystkim Trtimanom pa-· tetu Dzielnicowego, tow. Kaczmarek stwier- Pa.rtli. Dla tej partii warto żyć".
WSP?1rncy, były tvlko m~kowa1111e~ Silę, trząc na nas oczy wyjdą na wierzch. My do- dził bez ogródek: „Za mało żyliśmy zagadTym samym uczuciom i myślom dawali
·
konnec,za1vm w nad•z wycza}nych okoll~o: larów nie mamy, ale każdy wyrobiony metr nieniami produkcji, zostawialiśmy to dla to1· d l
warzyszy
z
dyrekcji,
nie
zdołaliśmy
odpowie
wyraz
e eg::ici , nale żący do brzydszej pościiach. Bez względu n.a. to. co pa,nO'\l'ne C1 to nasze szczere złoto i · potrafimy o nasze
łowy rodzaju ludzkiego. Szczególnie wymowmówilibv terarz, wówczas raz.umieli. oni do- metry walczyć".
dzieć na apel ~órników z Zabrza i z trudem ną była wypowi edź starego weterana SD!<PL~ko'llale. że potę~a oręża ra.dziieckiego jest Lecz oto tow. Pogońskl, dyrektor produk- realizujemy zobowiązania majowe. Ale mo-. owca, t<Jw. Woźniaka, naocznego ś v.riadka i
7.118.r..znie pewnieis.z4 g-.van•.nc.ia kh wła.5111 e , cji, oznajmia z trybuny wszem i wobec: „Nie gło przecie ż być inaczej. To wina Komitetu uczcstntka bojów kilku pokoleń klasy robotgo b3z.p~t'.crzPństwa, a111i2leli wody ka.nału bezpieczeństwo minęło. Doganiamy stracony Dzielnico:"'ego, . a przede w szystkim moja niczej. Mówił on:
·
LR Manche lub nawet rozległe obszary wód dzie ń-plan do 1 grudnia będzie wykonany. w_łasna , J~ko pierwszego sekretarza":
•:MY, robotnicy, będziemy mieli święto
At18ll1tyku i Ocea!tl!u Spokojnego. Roe.i.rmie
Wiadomość ta podziałała na zebr::mych jak
Podobme ostr~ samokrytykę, złozył tow . .~mu 8 grudnia. W dniu, gdy połączą się w
U o;ni "również i tę oczywistą mawdę, że iskra elektryczna. Za słowami dyrektora po- Kaczmarek i z mnych odcmkow pracy ko- ,;Jedno Polska Partia Robotnicza i Polska Par
i:rdvby otwaroie mówili o swych rzeozywi- toczyła się prawdziwa lawina oklasków i ra- mitetu stwierdzajcie, że e~zekutywa opierała tia Socjalistyczna".
stvC'h daże11~1aich. ntiie mog-libv m1. nerwino li- dosn:vch okrzykó.w.
się na silach bardzo wą skiej grupy aktywu,
H. Wiśniewska
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»Pracowity«
Clay
Gen.

gorliwie

Szef an1erykuń•ki ego ~za 1'7!J.<ltt woj~kowego w
Niemczech - gen. Rucht~ Cla.y je~t ezłowi~~en; niezmiernie l'.rnrowitym, . r~le _nie~zc.zęśc1e Jednak w tym, ze ta prarowitosf. me zwrR.ca
R_ię _hynRjmniAj w kiernn1rn, o'krl'Alonym przez
\l'mOWę

.

rnne

poczd~m~k,,.

. ·
porozumrnma.

cl1.poj11~znic>.e.

i

·

m1~-

Gen. Clay rn& ręre
roboty. Ra~o wydaje
:r,11.r7.ąnzema, -:
w~trzymn.ią.ce demont.R7.
zhrojeniowych :f11bryk
niomiMk.ich, w połurlnie
prnPkazujP, przemysł Z•
g1fhi11 Ruhry w ?\'CP
nirmiecl<ieh
kitpitRli·
~tńw, 'po południu 11pełne

wysługuje się

niemieckim kapitalistom

niu~zlj. protestować nawet pnedstawiciele Fran- rlurhowy gen. Chy' A, A111 również ,- jak •ą·
rji, Włoch, Belgii.
d1.imy, przyc?.yni.łh;r eię w r.nacineJ mierz.I' do
Pracowito~i' _ tn piękM rRlPt:o. człowieka~ orzynrzenia, Rt;71o·~~ry P"lity.rznej n~ ter: ·~
Ale w nir7.ym przl"~ądza~ nic należv. bo prze- okupo.,,.an~·rh N1em1ec, & tym . amym i. w r ~J
prnrown nie· jPRt. rzprz nieh<'zpierzn~ · i porią.!!a F~uropiP, dla. które~ ~ł'1rawa nien:iit>~b Je~t. rlz~ś
h
·
i
ą. k
k
.
B d
kh1c7.owvm zagadniem~m po'kc>JU 1 hezp1ecz!'u7.~ ~o ą. r~~~to ata 1ne. -on~e WPDrJe.
ar ;.o ~twa. •
wielu luf!z10m w Europ1P a. n11w!'t w URA wv.
.
.
.'
:
Doprawrl:;, warto porn:vśleł\ o nrlnpie dlA. j!"etl.
~R.Je .~•ę, ze _gen. Cl.ay .ll'~t .~tanow~zo przer~ą.- CJn:' ~. żrczJ"l"ly mn tego zaąlużonego odpocz;yu
z~ny pr11e11-, ze nRlez! ~u Fię_ urlop, wyt.ehni~- ku z rałego PercR.. Bo przeeirż wszystko ma 8WO
r11P, odpor•z_,-nPk, w JRk1m4 miłym 1ak~tk11 0.1· .ie irrnnice, wi~ e i nieał:-· chana „aktywnoM"
ezyFtP~O 1'.raj.u. Taki orlpo~zynok ni~ tylko wply amerykań~l;iesro "i~ll·nrządcy - równie~.
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Pr:r.l.':r.naczenle beczki jest na ogół ok!'e~
ślone: służy ona jako kadź do kiszenia kap11~
sty, .Jako antałek do piwa, ;Jako „środek ro?;•
rywkowy" (beczka śmiechu} itp. Nie ztlllll'!.J'
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Wrocławskim

to ,icrlnak, aby użytek z becz~i nif'~ mógł by~
jeszcze inny. ot: np. w starozytnoi;cl pewien
Cilo:r.Qf grecki, niejaki Diogenes, urząddl 10•
ble, jak wiadomo; mieszkanie w beczce.
- Obecnie - mimo wielkiego głodu mlea
kaniowego - nie słyszeliśmy Jako~. aby bell•
domni szli w ślady Diogenesa. Na..<iladuJą na•
tomia.st - o dziwo! - greckiego cynika...
współpracownicy
angielskich placówek dy·
ploma.tycznych. Oto - jak donosi prasa - w
tyrh dniac\1 czechosło'l.vacka strat graniczna
zatrzymała na Morawach pewltn samochód
ciężarowy, oznaczony maka.ml dyplomatycJ•
n:vml. W samochodzie ~sjdowali !'i„ n!'zęd·
nicy am baudy angiell'lkie.ł w Pr11dze ora1
parę beczek po benzynie-. Beczki t4' nie byłt
puste: „zawierały" dwóch lokatorów „współpracujących" z ambasadą: J, Phłlllpa • Pr&•
ł!'i i Pliskę_ z Zarea.
Ciekawi was, p, t. czytelnl01', ctlfJma J,
Philip l Pliska szuka.li locum d ta Dtorenel!IT
Przypuszczacie może, Iż byli nowoczesnymcynikami? To td z całą pPwnością, "le prse·
de ws:r.y:stkim - szpiclami. ukrywa.jąoymł
się przed „okiem" czechosłowackich orga.nó-w·

N:o. nrorzy~tym ,;ebraniu 1tprawor,tławrzym ~licą. przeeiwstawit ~i? propagandzie wojPnnej
~łynny
„mo~t
pow ietnny'' i rozją.trza dPlt>gaeji frnnrn~kiej nn. kon~rP~ wroclitw~ki wy ~knpie.nia. ~i~ wokół komitetów krajowych obrotzw. ~prawę Berlina, ~tąpił m. in. rl.nektor pań~twowPj Rzkoly zdoh ny rokoju w Mlu prowad7.enia -rralki, która za
\ViPrr.OrPm opraco· nictw:t ornz in8tytutn wie1h..v kinematografirz- kof1cz.1 ~ię zwyrię~t.wern. ł.fou~Finiac podkreśht
wuje „kon8tyt neję'' dltt nej Leon M ouRsiniac który r.ło;,yl ohsr.nną. de- że zwła~z9'a n,rtyśei, których d:dela. wojn11. nisi
:l\iemieo Zachodnfoh, na.wet. w nocy nie zu spo klar11.rję. HouRsiniiw. o8wiadczył, że kongrPs w ezy, muslą. zroznmie6, ż11 wakząc o pok6j, wRIczyn.ku, podpimją.e mMowo decyzje ułaskawis  obroni11 pokoju we Wrodawiu n9kłada. obowią.- czą. o ocalenie !wej !ztuki, aby mogła. zosta~ bezpieczeństwa..
E. Tam,
jq.ce hitlerowskich. zbrodniarzy wojennych, jak zek nn w~zystkich. intelektu11.list6w, ktńrzy przekazana następnym pokol„niom.
Ilza, Koch itp.
••••••••••••••••••••••••••••ww•••••••••••~~s•
Niezmordowana 1'ktywno8~ gen. Clay,& wywołał& O!!tatnii>- wsp6lny i oficja.lny prote!t. :mi·
eyj restytucyjnych ośmiu pań~t.w, w~ró~ kt6rych jest Francja., Pohka, CzechosłowMJ&, Belgia. Zadaniem tye.h mi!yj, przebY""'aj~eych. nit.
wyższości
kapitalistyczną
terenie NiemiM, jest rew-indyka.ej& mieni& n&·
rodowego, zagrabionego i wywiezionego przt,,;
Wyższość ~ystemu gospodarki !ocjalistycz Przem)'6ł carskiej RO$ji prod.ukowal w roku śct produkcji
prnemysłowej
Związku :R~·
hitlerowców w cza„ie wojny. Gen. cr9.y, jak.o nej nad kapitalistyczną moma stwierdz.'ć 1913 pięć razy m.niej t.ow~rów niż Niemcy, dzieckiE'9o w roku -940, i był wyż~ nit w
szczerv i prawdziwy przyjacit>l... Ni1>111iec, ~zy- naj~epiej, obseI'WU'jąo · g<lganłyc7.!ll.y wzrost podcu1s gdy przemysł ra.dzi~ki w przede- czołowych państwach kapitallstycmycli, P!'%J'
ni wg~tko co w jego mocy, by właśnie do tej l sta.ły rDZWó,f gospod~rkJ. narodowej Zwląz. dn:u drugiej woj.ny światowe.1 zajął pierw· czym cała gos1'odarka narodowa zaopa~
eorawiedliwej rtnńndyk~eji nle dopuści~. Sal:ro- ku R.adziecldego„
s1..e, co do ilofoi produkowanych tawarów, na była w maszyny wytwórcto;ct lcrajcwej.
tuje więc prace mi~yj, ezyka.nnje kh ~złonkńw,
N~jwa:iJniejszym
W&katn'k!PTI\
pnz\omu miejsce w Europie. PrzPścignął on przemysł
Rozwoju techniki w Zwląz.ku Radz.leckim
rynajduje najrozmnit~z.e 11trudnieni11., prze~z1rn 1 tempa rozw9fo Z'06POO&rk~ na.rodowej jest Francji, An.gili i Ni(>miec.
nie hamuje i%rrlenie l't.arv-~n urządz.eń prz.e
dy, uniemożliwiające zWTot Mgrabionego role- w pierw~zym rzędzie roz"."ói pr?<lukc.H prze
Nie baC:T.ąc na clężklf' &'traty, pow11tałe myslowych, któ!"e w pańirtw1t~h kapi1:ali.
nia prawym włdcidelom. Cóż robi~ ł G<en. <:'lay mysłowej, która .warunkUJf' pomom ~ tern~ wi:kutek znlsxczeń drugie.I \V'Ojny światowej stycznych i;ą kulą u nogi pne<lsiębiorstw&
ma dla Niemo6w zbyt. czule ~erce, by mógł rozwoju w.«zyf:tkich innych dztedz:n życia - knywa ?'O'T.WO.fu przemY!lłtt ra.dzleckiego i przesz.kadzają wprowadzendu ln<>"W6c1i t.Mh
pa.trze6 obojętnie, jak im d~ drlej& „krzywda'' · go~podarczego.
Podczas,
gdy
przemysł stale wzrasta równlet po w~.Jnłe. Wzrost n1~nych. Stworzony w latach wł.I'!~ ra·
Gen. Clay dba. o „materialne podstawy" nie- pani;otw kap~t.a.Ms~cznych W okrP~ie ml_ędzy produkcji przernysłowf'j o.c.tatnich lat wyra- dzieckief aparat produkcyjny je~t nrpełJ1Je
mieekiego -ba.~tionu" i włąez& ten ba11tifln' 1 d~ma woJl!lam. nie prze~acz.e.ł poZ'lomu1 ża się następującym.i cyframi: (cyfry podane nowoczesny, W 1~37 r. 80 procent całej pro
- ,.
k ~ k'1
I
b
Z h 0'd.11" Włą ro
1913 przemysł Zw1ązku Rad7.ieckle· są w porównaniu 'Z rokiem poprredzajacym) dukcji przemysłowej ZSRR pochodziło z no
w amery a ~ ~ Pany „o rony ac.
•
• go w roku 1940 wzrósł w porównaniu z prze w 1946 roku 20 procent, w 1947 - ·22 pro
cza tak gorlnne, ł:e przeciwko teJ gorllwo~r1 my11łem roku 1913 prawie dwunastokrotnie. cent, w pierwszym kwartale rOlku 194~ wych przedsiębiorstw, r.afo~ych po roku
28, w roku 1940 przedsiębio~twa te pro.
w.zrost wynosił 32 procent, w drugim 2
kowały już !16,6 procent metali; 88.3 proc,
procent.
maszyn, 95,2 proc. artykułów chemicznych
W ~iągn!ęcłu ~k ogromnego tempe r~ itd,
wo~u pr1..emyMu. flocjaUstyC?.nPgo i całej CJOW Zwią'llku RAd7:lf'<J\1m tłwtlrron~ 2lOłtai,
HUTNICY MAGNITOGOB51tA
warstwy v.~glowf'j. Górna erę~~ mo!P ~ię pCld ~podat'kd kraju odgrywa bard7.o paważną nowe Kałęf!łe przemysłu. które nie k-biliLły
PRZEKROCZVLI PLAN
noi<ić lub opuszczać w zależności od wiepco· rolę wielki pos:ęp technikf, Rozwój techn: w Ro.~ji pr7.edrewolucyjneJ, jak produkcj2
D!!Ja 20 listopada Magnitogorski Komblnlłt ści "11rl'twy. Nowy komba.1n zo~tał wyprobo- ki w ZSRR realizuJe pla·nawo partia komu. obrab:arek, nar'7.ędrl. motorów,
bud~
Hutniczy (Ural) wykonał 11-mleflięczn.y plan wany. w warunkach produkcyjnych.
f · nistycma i rząd radziecki. Idzie on ~zczc maszyn , ciężkich i ~ne-rgetycmych, prod.fik·
l(ólnYmł. torami, wypływającymi z od·rębno- cja
traktorów,
~mochodów,
tramQl.othw,
:produkcji całego cyklu hut.niczego (surówka,
PONADPLANOWE OSZCZĘDNOSCI
ści socjalistycznego systemu ekonomicznego. przemy~ł chemicr.ny i inne. Budowa no'W'Ych
stal, walcówka).
.
.
Rozwój techniki w państwach kapltali· ~akładów przemysłowych, or.<1~ >re.k.onstruk.
Gornfc:r Zllgł~bla Moskiewskiego mbowlll-1 st.yemych
odbyvrll się
nierównomiernie
PRZEMYSŁ 8POżYwczy KAZACHSTANU z11Jt glę dać krajowi 22 miliony rubli ponad- 1 Okresy rozwoju przerywane s~ tam o~sa- cja już l~tnle,iących, odbywa ~!ę na ~
wie zasto~owania naJ;wyhitniejnych osią.g·
Przedslęblorstwa przemysłu ~potywczegQ, · planowych o~zczędności, wykonali !!woje 7.0· mi zastoju, a nawet mi~TJCZe..nia techniki, nięć m1uki i ~ch11iki.
!<'..azachskiej SRR wykonały przedterminowo I bowhizllllie przedterminowo. ~ ciągu 10-miG :zmł;ai;zcza w okresie nadprodukcji. In;iciej
Polityka partii komunfat.ycznej ! m\du
plan roczny, zwięksłając produkcję o półtora sięcy kombinat „~ol!kwougol dał 22 mllio- d1tieje się w Związku Radzieckim, i(dzle
raza w porównaniu z rokiem zeszłym. Roz- ny SO tysięcy rubh ponadplanowego zy~ku,
illieprzerwany i s1.ybki w.zrost techniki jest rad„,ieckiego w zakresie ro~wo,lu t.echnL'ld
idzie po i:n li poW!ł'tł"ChneJ meoha.n!t.1!.e.fi
szerzyła się znacmie baza wytwórcza prze-I
•
•
•
ndeodłącmym zjawiskiem całości roZ1Woju Wlllzetklch
proc~ów, wymaga.łących pntef
mysłu spożywczego. W roku bieżącym zakoń
W li~cltt do Stalina robotnicy przed~tę- · ekonomicznego ZSRR.
r~t lud7.klcn, nlP tylko ze względów e.k.ono
czono budowę pierwszej czę~ci noweJ fabryki blorstw w Dziertyńsku (obwód gorkowski) I w wyniku r.adzieckieg11 gyt.t~miu 1lPTZN;nY
wyrobów makaronowych w Ahna-Ata. Pri:e- zobowiązali ~ię dać do końca roku 114.7 mi- I ~łowienia osią~nfętQ w związ;ku Ramlec'kim mJ.::znych, ale też dla ułal:menla warun..lltów
pracy. Jem chod-ii o mechanizację pracy ta
p:owa~zono równil"ż rekonstrukcję szeregu lionów rubli ponadplanowych oszczędności. w bardzo krótkiim czas le najwyższą w· po.rów
naftowy, w~o.
p1ekarn mechanicznych,
Zobowiazanif'! gwoje wykon1tli przedtennino- i naniu z przodującym[ krajami· kapit.al:i.zirnu k:ch gałęzi przemy!'tu,
wy, rybny, Związek R.adzfoc.ki .1'Jł przed 'W'Oj
wo, zao~zczędzaJąc 6!5 milionów rubli ponad _ ~trukturę produkcji prremysłO'Wf'I, Już ną 7,ajmował le<lno z pieN~ych
rmej~ n&
NOWY KOMBAJN OORNICZY
plan..
w roku lMl clę?Jk1 przemysł ZSRR był ~f'cll".
.'
W gorłowskich zakładach budowy maszyn
• 1!5,!5 r!t!.y większy n~t w roku 1913. prze•
Tl
ość węgla, np. dobywanego w
8P0!6h
l.rrl_ Kirowa (Ukraina) wyprodukowano dwa
ODZNACZENIE
' mysł budowy maszyn 50 r11zy więk.~zy n°i7. imechaniz.owany, wynosił.a. w stosunku
do
wzorcowe kombajny górnicze. Zostały one
MARSZ) MALINOWSKIEGO
w roku HH3. Powojenny plan p'ęcio1et.ni
całości produkcji w Zwią.zku Radzleck:frn w
skonstruowane przez współpracowników Pan
W związku 1 M-letni" roczniC!l urodzin przewiduje da-lgzy dwukrntny wzrost przP- rolru 1937 - 89,6 procent, podcr.a~ gdy ..,,
stwowego Instytutu 'projektowania Maszyn marszałka Związku .Radzieckiego, Rodlon!I mysłu bud<;>wy mMzyn w sto.<runku do roku
Ameryce 114,8 proc., w Anglii 62, 7 proc., a
Górn!czyc.."1.
, Malinowskiego, Prezydium Rady Najwy!szej 1940, to je~t 11to riuy wl.ęksry niż w r<>ku w
Niemczec!ł 86,9 procent.
W ostatnich la·
Komba.1n skład!! 81~ z dw
. óch części. Po pu- ZSFR odznaczyło go orderem Lenina w uzna
Ciężar właściwy ciężkiei:to przemy~hl. 1;:ich w rndueckim przemyśle węglowym.
E:zczenlu go w ruch można równocześnie przP.1 niu zasług wobec państwa I sił zbrojnych produkującego ma5zyny i f·nne ~rodki p,ro·
znajdują coraz &ersze zMtooowanie komba.j
prowadzać W)'Tęb w dolii-Pj ł górnej
c:i:ęfrt Zwi"lzku Radzieckiego.
dukcji, wynos:.ł 84.t! procE>nt ogólnej warto- ny e:órnicze
i inne maszyny, któr9 umoż.li-tl!
'!!'!!'l!!!!!!!llllll!l!l!!!!!!!lllll-'l!l!!!!!!!!!!łlllJ.._.mll!lmll1111-1111-1111-1111-1111-n11-1111-1111-1111-1111,_1111-1111-1111_._1111--1111.-1111._1111-11
fa mechanizację wszystkich procesów wydo.
bywania węgl.a.
111arni11
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Przed kilku dniami na Plenum Zgroma· skom radzieckim, powtarzanych bez końca w dzieckie siły zbrojne pięclokrot11le przewyżdzen!a Generalnego.. toczyła się wobec licznie ciągu ostatnich dwóch miesięcy na plenar- szają brytyjskie.
~branej publiczności i przed~tawiciell pra- nych posiedzeniach Zgromadzenia Generalne
Specjalny korespondent „Tass" podkreśla,
sv. dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu go. Tak np. przewodniczący delegacJ·i USA, i
li
·t
b
d t
ś...
świ ht
e
cow1 a
ezpo . s awno " wy
ee aPolitycznego o wynikach rozpatrzenia wnio- Dulles powtórzył już niejednokrotnie sprosto nychca argumentów
wysuwanych przez przedsków radzieckich w sprawie zaka.zu użycia wane oszczercze twierdzenie, jakob~ Zwlą- stawicieli mocarstw zachodnich przeciwko
broni atomowej i redukcji zbrojeń.
7.ek Radziecki utrzymywał „pod bronią" po- wnioskom radzieckim, stała się szczególnie
Sprawozdanie o tym posiedzeniu gazety łowę sił zbrojnych, którymi dysponował pod· oczywista w świetle wystąpienia przewodnimoskiewskie zamieściły pod nai;tępującyml czas wojny. Równocześnie przemilczał on po- czącego delegacji ZSRR, Wyszyńskiego.
tytułami: „Polityce podżegaczy wojennych wszechnie znane fakty wśclekłeKO wyściA'u
Analizując angiel~ko-amerykański projekt
przeciwstawia się polityka obrońców poko- zbrojeń USA, Dulles oświadczył, że siły zbroj rezolucji w sprawie rozpatrywanego probieju". Delegacja ZSRR walczy nadal o wpro- ne Stanów Zjednoczonych stanowią zaledwie mu, Wyszyński dowii_dł, że składa się on z
wadzenie zakazu użycia broni atomowej I o „mały procent sił zbrojnych USA i okresu pustych frazesów i n~ nfe znaczących twierredukcję zbrojeń".
wojny".
dzeń. W istocie rzeczy projekt ten .iest rówSpecjalny korespondent „Tass" donosi 1
Dulle~ usiłował przedstawić sprawę tak, noznaczny z rezygnacją ze wszelkiej działal-<
Paryża, że w trakcie posiedzenia „zaznaczy- aby wytworzyć wrażenie, że siły zbrojne An- 'ności w di!edz:inie uregu_lowania kwestii
ła się wyraźnie granica między stanowiskiem glii 1 F'rancJ·i są znikome. Ignorując w dal· zbrojeń.
dwóch obozów - obozu sił demokratycznych
Przewodniczący dclei(acji radzieckiej do~
1 obozu sU imperla.listycznych. z jednej stro- szym ciągu bezceremonialnie fakty, Dulles
ny przedstawiciele ,USA, Wielkiej Brytanii 1 stwierdził następnie, że wnioski radzieckie wiódł, t.e wnioski ra"d zieckie odpowiadają naj
Francji
bronili angielsko-amerykańskiego nie przewidują organizacji kontroli i lnspek- żywotniejszym in!Presom wszystkich miłu.fą·
cji międzynarodowej, chociaż w Istocie rze- cych pokój narodów.
·
ProJ'ektu rezolucji, który pozostawia pełną czy
ZSRR proponui·e wprowadzenie ostrej
· i adczył w za k-onczen
•
swoboslę działania
podżegaczom wojennym,
Z tym - osw
1u Wymiędzynarodowej w sprawie reduk- szyńskl, wiążą wszystkie\ swe nadzieje setki
P r~wadzącym wściekły wyścig zbrojeń. Z kontroli
. ·
drugieJ' strony przewodniczący delegacji ra- c.fi zbro1'eń i zakazu użycia broni atomowej. mi1ionow
lu d zi na ca ł ym ś wiecie. Do tego
Jak
si•
należało spodziewać, Dulles poparl dąży wie omilionowy naród radziec k I.
dzieckiej Wyszyński, demaskując rzeczywiste
„
Do te1
· rzą d rad zi ee kl , k tory
·
dążenia autorów tego projektu rezolucji, bro całkowicie projekt rezolucji, wysunięty przez go d ązy
przys ł a I nas t u,
nil ·wniosków radzieckich. zmrerzających do wi~kszość Komitetu Politycznego.
abyśmy bronlll lej wielkiej ~prawy.
utrwalenia poko;ju i bezpiec:r.eństwa".
Wtórujac swemu amerykań;:kiemu koleOstatnie słowa przemówienia Wyszyi\3kieDelegaci Francji, USA i Wielkiej Brytanii dze, delegat bl'ytyjski Mac Neil usiłował go powitane zo~tały przez wielu delegatów
nie mogli niczego , nowego dodać do awych usorawiedliwić wyścig zbrojeń w Wielkiej 11 obecną na i:<> li publiczność długotrwałymi
\vyświechtanych argumentów przeciw wnio- . Brytanii. oowolujac sie na to. ż„ i<>knhv ra-. oklaskami
•

•

dtl~~:i~a~~~f~e ~r:a~dew n:~~:~

~erokłeJ elektryfl'kacłi przemyllłu. Wsp6łczy~rnik elektryfikacji. tj. clęża·r gatunkowy
motorów elektrycznych w stoto~óunku OO .ł ącz
nej mocy wszystkich mo r w wynosi ~·
ZSRR już w roku 19M 81,6 procent., ł.Ji. więcej niż w USA i Niemczech. W prze~le
budowy maszyn współczynnik ten wynosil
ś
przed wojną 95 procent, a w przemy le we;
glowym 94 procent. Szeroko !ltosuje ,,.ię !'l'le1'
gię elektrycz.ną w transporci~ kolejowym.
przemyśle drzew;nym i ro1nlctwie,
Radziecki przemy~ł wstąpił roecy(!owa.nie
na drogę 3'utomatyz.a.c.j~ 6bsługt i kontroli
wszelkich procesów mechanicznych i ~:ao
logicznych. Dużego rozmachu nlł!bra~ ,,,..
ostatnich latach automatyzacja ~óv.- pr(l
dukcyjnych w przemyśle metalurgicznym,
chemicziu"yr;i. cekllozowo-papierniceym 1 in·
nych gał~z: ach przemysłu.
Po~tęp techni~y. w Zwtąz;Jfu !ta~cklm
prowadzi w przec1w1eńrtwie do pań$tw kapi
talistyCTnych do ulatwlenła pl'aey s poprawy
bytu robotn!ka, W szczegóLności intensywny
rozwój. c1'ężkiego
•
.przemvsłu
., ·
. stw~-„
.,,,..UC: p:rz~
=-·
słankt dla szy?kiego rozwoju rolnictwa l
7
wszystkich
gał"'
·
"u·l przemy•łu
. " l"-kkle" . ev, produ
kującego artykuły
codziennego u zy tku.
·
wsp61·n e wys i~k·
_._,
·
1• i
uczonych rau.<;ieck1ch,
!n
żynierów, techników i wszystkich praouj~.
cych ZSRR. da,ią gwara.n.clę dalszego szybkie
go rozwofo technlkf i gospOdarki narodowej
Zwfuku F...adzl~kiego.

1
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Nr 324

Str. 5

Zbliża się Dzień Kongresu

H'

Woga Pd~hvowych

Za ld~ dów Przemysłu
Bawełnianego Nr 3 nie spoczywa. n& laurach i
nadttl w eodziennvm wvsiłku zmierza do dal suro ziorięk.szenia. nad~~żki produkeji Dl\ dzień
Kongresu Zjednoczeniowego.
23 listopada. o~il!J:'nęły PZPB Nr 3 nowy ~uk
ce! "117konując plan dziE'nny w przędzl\lnl śre
dnioprzędnPj w 104 proc„ w odpadkow~ w 119
proe., & w tkalni w J.13 proc.
Drug& crnlewa. fabryki! przemysłu lxtwełnia
nego - PZPB w Pabianicach 11zy~kRł11. .,.. przę
dzalni eienkoprz~iłnej Jn3 proc., w ~rednioprz:~
dnej 107 proc., w odpadkow"i lOi proc., w tka!
ni llP proo.
'
PZPB Nr 18 wykonały znoW"U pl~"- di:iPnn:v
te znaczni} nadwyżklł (117 pr11e.), s PZPR Nr 7
11z:y1ikab' w prz~dr.alni 105 proe. i w tkalni 115
pro o.
- PZPB Nr 2 wykouitły plan z nadwyż4 w
tkalni (107 proc.) i przędzalni
odpadkowej.
Przędzalnia 'rednioprzędna
'l'l'Ykazała wpraw·
drle niedobór (97 proc.) a.JA wyniki osią.'!'nięte
przez nilł lepsze aą. od wyników z dni poprzed
ni eh.
PZPB w Zgierzu WJkonaly plan dzienny .,..
lOS pl"oe„ eo ~tano'l'l'i obniżeni!! pTnduk~ji w -ro
r6'W'll.1tni11 z wynikami oSil}gniętyini n11. prze.!trzeni oetlltnich dni.
PZPB .,.. Ozorkowie rmoWl! wykonał:v plan r:
UdWJŻklł w tkalni (13ti proc.) i w przędzalni
odpl!.dko'l"'ej (157 proc„)
Phędzalnia. średnio
przędna ~konująe plan ,.. 94,5 proc„ W:"kazu_je zmniejszenie niedoboru.
0

P:RZEMT8L

WEŁNIANY

U ll!topada n1Jjl„pszy wynik dum w przemy
Ale ,...e!nie.nym ni:nkał11. załoga P~PW N:r 6
~konujite pl11.n dzienny w H4,3 proc.
W~oki etopie~ ~konania.
-planu wykazały
rd"l!"ll.iet PZPW Nr 5 (133 prne.) i PZPW Nr 4
(131 proe.)
PZPW ~r 8 miał:i- dziP11 pe.ł"n ~nk~P•6w, wy
konnjąe plan w prxędzslni w 14!! pro~„ w tkal
n! 'I" 114 proc. , ~ w w:-ko:ńrrnlni ~ż w 160 pro
centach. -~tomiR•t PZP'V -r 2 dl)zMly pP,vnP
izo niepowod7.Pni11, n1.y~k11jq~ wpr1n•r1hi111 l~O
··•·•1•····~··!H„.,

nie

Igraszki z ogniem
w piątek, po południu - łnfonnuJe
nas ob. Korczak - ul. Gdańską, kolo Po·
litechniki, a tu z podwórza domu, położo
nego na.przeciw, dobywają się płomienie
ognia..
- Pożar - myślę sobie l biegnę na dra
gą stronę ulicy.
W bramie napotykam
dwie kobiety, mieszkanki, widać, owego
domu.
- Pali si()! - wołam.
- A i owszem - przytakują kobiety palimy słomę z sienąików na podwórzu.
Paliły słomę zgoda, ale czy właści·
wym paleniskiem jest miejsce, położone
tuż koło drewnianego parkanu i drewnianej chałupki? Czyżby łódzka Straż Ogniowa miała za. mało roboty?

szczędzi wysiłków

proc. w przędzalni, ale nie wykonują.c planu w
tblni (!)\. prnc) i w w;vkończalni (P5 proc.),
PZPW Nr 1 w;rkonRły plan w tkalni w 101
proc. i w w~·ko11czal11i w ] 17 proc. Afo przę
dT.11 lnia wykaz11la pewi,>n nienohór. wykonując
zP.danie cb;iemui t)·lkn w !l7 prnc. PZPW Nr 35
7.nowu wykonał.V plan ilzienny, uzy~kując
w
przędzalni 10<i pror. a w tkalni 108 pror. Wi<'l
ki ~ukce~ Miągnęly dnia 23 listopada. PZPW
Nr 37, które- wyknzały ~ię następującymi wy11ik11mi: przędzalnia - J23 pror. planu, tkalnia.
- J:lO proc., wykcnirzelnia - 180 proc.
PZPW Tr 38 i PZPW Nr 39 wykonały pln11
z dn•ć imaerną. nadwyżką. w tk11lniarh i wykoń
ezalniach. Natomillst w przędzalniach (ncZ!'I·
gńlnie w z:i.khdsch .Nr 3~) planu dziennfgo nie

Igraszki z wodq
„Wszystkie prace, związane z odbudo·
wą ha.li targowej przy ul. Kościelnej czytamy w „Dzienniku Łódzkim" zo•
stl!.ły ukończone... Prawdziwą ozdobą hall
będzie
artystycznie 'vykonana fontanna,
czynna przez cały dzień".
Nie mamy, oczywiście, nic przeciw „ar•
tystycznie wykonanej fontannie". Niech
sobie będzie czynna cały dzień. Ale
przy okazji przypominamy jeszcze raz, ko
mu należy wg. tzw. kompetenc,ji o Ucz•
nych łódzkich studniach, które cJla odmia·
ny są cały dzień (i noc)„. nieczynne.
Przyjemnośó oglądania fontanny
maci
nam dotąd
rołe?Jrzyjemność
oglądańia
mieszkańców Łodzi, odbywa.jącycb z wia·
dra.mi daleką drogę do ulicżnycb hydrantów.

Zbiórki uliczne co drugq

MO dba o

niedzielę

Pi~aliśmy już o tym że
Lodzi do~tarczają. warzywa.

OgTOdniry Wielkiej
w ramach akcji Po
mory Zimowej. Obecnie za. przykładem ogrodników ponli rolnicy WielklPj I,odli, którzy ró
wnież do~tnrczać będą. 7-Rmia.• t ofiar
pienięż
nych produkty w natnrze, a. mianowicie, zboże,
mąkę, ziemniaki itp.
Produkty te zwożone b~dą. do I Domu Dziecka przy ul. Napiórkowskiego 89 i do II Domu
Dziecka w Romanowie pod il..odzią. (m.)

.,.

porządek

Akcja oczyszczania :poniemieckich

w m1esc1e

Mleko z pasem i bez pasa
zarząd

Miejski w Łodzi - Wydział
przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
dozwolona jest
sprzedaż mleka chudego, to jel!t U.kiego,
z którego odciągnięto tłuszcz częściowo
lub całkowicie. Naczynia, w których mle·
ko chude jest dost'llrczane do sprzedąb,
powinny mieć prócz wyraźnego napisu
„chude mleko" pas w górnej cz()ścl na r:e·
wnątrz wymalowany niebieską olejną farbą, co najmniej 3 cm s:r.erokości okala,iący
naczynie. Pas ten 1zerokoścl 1 cm na butelkach z takim mlekiem oraz napis „chu·
de mleko" mogą być umieszczane na ety·
kietacb.
A czynniki kontrolne winny zwr6cl6 w związku z powyższą lnowacją - baczną uwagę, aby ,.chude mleko" nie rótniło
się od „mleka tłustege" tylko.„ pasem I
napisem. Bo' nrewątpliwie paskarże mle·
kie~ będą. .€hcieli pas ów .na swoją ko·

nieruchomości

Zdrowia -

sariatu. Udział w tej akcji wzięli funkcjo
nariusze 14-go Komisariatu M. O., właści
ciele pojazdów konnych oraz administratorzy i mieszkańcy poszczególnych posesji, wymagających odśmiecania. Wszyscy
wyżej wymienieni pracowali bezpłatnie
i poświ~ili wolny czas niedzielny, aby
podnieść stan sanitarny
naszego miasta.

Nasza dzielna Milicja Obywatelska dba
porządku na terenie miai;ta. Bierze również czynny udział w akcji miesiąca czystości.
Z inicjatywy 14-1!0 Komisariatu M. O.
w niedzielę 21 bm. od godziny 8--:-15 po
południu odbyło się oczyszczanie posesji
mieszczących się na terenie 14-go Komi-

o zachowanie
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Zbliż.a i;ię f,ermln :u ,,-rudnia., WYMaC'l.ony
P!""...t!Z Radę Państwa,
jako ostatec:iny dla
'I ·korzystania
do~Jł. przyznanej na p0.

l~~fe warunków mleszkan'iowYeh robot.

n!k6w łódzkich. Totei. wczorajsze posiedze!'ie Nadzwyczajne\ Komisji., zajmującej ~ię
spra \'ą rozdziału racjQnalnego dotacji po
było

skie. które

określonym

ruontowe i
robotników

1ili; ub'egła.

ustaleniu. czy agendy miejotrzymaly dotację wykońC7,ą w
terminie rozp<>czn1p roboty re·
czy nadchodząca zima zastanie
Lodzi w lepi;zych w11.runkach,

Ze sprawoz.dan:a Zarzatlu Nieruchomoki
wvn.ikalo, że na ogólną ilość zleceń n11. rem.onty -211, wykonano l!lO. Na 418 zleceń
!14 remonty dachó·..., wykonano 244, wykońCZOM ~!5 studzien, 16 ustępów, 70 robót l-1:'!talacyJ?O-ele~rycznych. ~yfry te ws.kazuJ a
!'.3- to· ze w ciągu ostat:niego t_Ygodnia r~bot;<r macznie posunęły się naprzod: Natomia~t.
1eżeli chodzi o instalacje wodociągowe l ka
nalfaacyj,ne, to nic się nie zmieniło 7e wz.glę
du ~ to, że szereg robót jesreze trwa i wy
maga przynajmnie.i jeszcze jednego tygodn'.a. Do dnia wczorajszego Zarząd Nierucho
mości wydatkował na :rbboty ogólne około
87 mł1. 7Jl 1 mA w zapa!\ie 4.600 rolek papy.
Przykr1> doświadczenie Zan<1du Nierucho
mości z prywatnym przed.~iębiorcą budowla
11~. '"Żarsk:m, nauczyło
Zarząd Nieruchomości. aby dawał zamówienia wyląc:r.ni'2 tym
firmom budowlanym. które mają odpowied
11ie uprawnienia. Dlatego też ter11z tylko
14-de f'rm wykonuje roboty. Są to wyłącz
ni~ firmy prywatne, ponieważ,
niestety 11ie wiadomo z jakich względów - firmy
oaństwowe nie zgłos:ły się po zamówienia.
W związ,1.ru i; tym Zarząd Nieruchomości
wezwil" pisemnie państwowe przedsięb!or
!hva budowlane po odbiór za;nów'eń, Wyd.Aje sie nam, U> akcja ta jest f:t.ane>wczo
3n6źnlona ! U> od i:amel?o początku należało
k3.tegorycznie wezwać
wszy·st.~im fir
1nv państwow• do remontów mie„,k'3ń r0-

przed"

botniczych.
Nadzwyczajna Kom'.sja po!\tanowił-a rówwyznaczyć 5 mil. T.t dotacji na %3.lrup
o..\. 1.700 blas1..anych puszek na śmiecie dla
domów Pod Zarządem Nieruchomości.
W ten sposób podniesiony zostan'e stan
higi~nicrny domów
vobotniczych na prz.ed·
mieściach. a jednocześnie zaonczęd~i si~ po
kawe i:umy, kt<ue mu$iałyby być w.vdatko
wane na reperacie Marych ~mietników.
S:tereg w11iosków Dyrl"kcii Zarządu Nie1"\lchomości
postanowiła Nad7.wyczajna Ko111.'..!!]:;1 rozpatrzyć wspólnie z Radą Państwa
umając, ;;e ,jedynie Rada Państwa upoważ.
nlona Jest do rozstrzyirni,cla. Przede wszy
5tkim Rada Państwa zadecyduje, czy koszty
traruportu materiałów budowlanych, oraz
projekiów i planów tt>chnicznych, klórP. do
nież

~·chcras '!'Okrywał

z;arzą~.

N1l"ri;chomoścl,

być pokryte ,.. rlotac11. DaleJ-czy
r02poczynać remonty,
których w

natym
"C'\:u n~e ~dzie móźna u.l{ończvć. Chodzi tu
~a. 1 o dom or.z:si uL Wschedni!!i S2 ! Kol.1er.,_kJ ~-.i

'r:,..,.

MLODZIEż DLA UCZCZENIA KONGIITSU.
IV dniu wczora,jszym dla. uczc zenia Kongresu
Zjednoczeniowego rnłodzirż Gimnazjum im. Kopernika. zrze~zollfl w ZMP i SP pracowała przez
cały d:r.iPfl w PZPB Nr 4 przy ładowaniu baweł
ny, w elu~ami i w stolarni. (m.)

15 grudnia. rozpocmie si~ a.keja zbiórek ufaz
nych n& uecz Pomocy Zimowej. Zbiórki będą.
organizowane co drugą. niedzielę. W związku
z t;m w dniu dzisiej~zym odb~dzie ~ię o godz.
18-ej w lokRlu MiPj~kiego Komitetu Opieki Rpo
łecznPj przr ul.
PiotrkowgkiPj 4!l zP.branie
przed8tinririeli Zw. Zawod„ 'Rad Z11.kladow.vch
i organizacji mlodzieżow:vrh. Na. zebraniu tym
u•htlnny zoatanie Ezczegółowy plan akcji zbiór
kowej.

Warunkt
mieszkaniowe
.
Miasto wykorzysta na

111aja

ilzalni przy znacznym jednakże niedoborze w
tkalni.
PZPW w Ozorlrnwie nie wiele już brakowa.Io do wyprłnienia planu dziennego w przęd7.al
ni (09 proc.), Za. to tkalnia (11~roc.) i wykm1czalnia (1'.!8 proc.) ~pi~ały się znacznie lepiej.

Pomoc Zimowa przystępuje do dzieła

Teaoroczno zimo nie zoshoczy lódzhlch

ś'dęcone

PZPW Nr 30 w Zgierzu uzy~kały w przędza]
ni 114 proc„ a. w tkalni 101 proc„ a PZPW Nr
13 (także Zgierz) uzyskały nadwyżkę 'I'\\ przę·

wykonały.

robotnł"ów

ulegną

czas dotacje Rady

Poza tym Miejskie Zakłady Komunikacyjne wykonały nadprogram<>Wo szereg Unii
tramwajowych i chciałyby również pokiryć
ich koszta z dotacji Rady Państwa. Rada
Państwa bowiem przeznaczyła tylko • mil.
Zł na budowę lir1ii tramwajowej M ul. Dą·
browskiego, a tymczasem tramwajarze dla
uczczenia Kongresu dodatkową układają t-0
ry na ul. Warszawskiej na której, linia będzie oddana do użytku już jutro.
Komisja Nadzwyczajna :!lajęla w t.@j spra
wie stanowi'Sko, że bezwzględnie budowa ll·
nil tramwajowej Iri:r w ramach i'nsta.nc.Jl
Ra.dy Państwa poleps:r;enle warunków bytu
klasy robotnicze.J, Przedmieścia, które otrzy
mały teraz linię tramwajowlł
były
prz.ed
"-'Ojnl\ zaniedbane, a obecnie majl\ thioJną
kc.munl}(11~j~ s ml~«tem. Linia tramwa.jo-.':'~
!\li ul. ~auzaws~f!j,
któr' vr te.I chWllt
uło.tono. JP9t c:>:ęśc1owa, n~ wi~sn~ będzie
doprO'llladzona do lasu U!giewn1ck1ego, co
udostępni
ludności
pracującej letnie wycif!aJki z u.dymlonel ł...od:d. na wieś. Ponle·

z poUJrotent

Idę

Przemysł bawełniany dalej zwiększa nadwyżkę produkcji - Przemysł wełniany

,

t-; i

poprawie

Państwa

MJt jednak Rada Państwa n.'e prze~d:z;l ih
tych sum, sprawa ta wymaga jej za·,wierrzyśc wykorzystywać.
dzen1a.
Co się tyczy Domu dla pracowników tram 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111i11l11n
wajowych na Stokach, to 31 grudnia br.
będzie wykończony blok przy ul, Skalnej
WJ3Z
3
3
ZleCI
Nr 5-7.
członków
Starostwo Północne WYkońc:z:yło jut domy
przy ul. Zawiszy, a ro'bOty zabezpieczające
Tradycyjne ch~inki dla dzieci członków
są w toku. P.rzy czym w jednym z domów PSS w roku bież. przybiorą charakter mauzyskano dodatkowo_ mieszkanie, składające sowy, PSS urządZ.:, poczynając od dnia 4
si~ z pokoju :z; kuchnią,
grudnia 1948 r. do dnia 15 t;tycznia 1949 r.,
Zakład kąp.ielow:r przy ul. Żeromskiego 26 choinkowych uroczystości dla całej rzeszy
53' będzie również gotów w terminie. Budy- dziecięcej 14.000 dziatwy.
11ek jest już pod dachem, ukończone zostały
W 26 salach, rozrzuconych Po całej Wielroboty murarskie i ciesielskie oraz rozpoczę kiej Łodzi i Zgierzu, dzieci członków PSS
to roboty wewnętrme, jak ustawianie ścian będą mogły spędzić radośnie czas, uczestni
1tp,
.
Cl.fi~ w bogatym programie i
otnymując
T~or<>ezna rlma nie zanoc:zy . rnbotn;ków I gw1~zdkowe. !'.odar~i.
Kom1tety Sklepowe
ł(.d'Zk1ci: w ~J'1owanych
m1~szkan1ac~, wybiorą dz:ec1 na.ibiednieJsze w wieku od
wszy$tk,:e bowiem agendy i:nlejsk1e zob<;>V.:'ą
do 14 lat i zaopiekują się nuni na miejzały się wykorzystać dotacie
w termmte. scu. Na koszta tych choinkowych imprez
M. Zal.
PSS wyasy!1llowała kw<itę 3 i pół m'liom. zł
'

G

•
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PSS
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Ludzie pracy

uzyskają tańsze źródła

zakupów

PC H otworzy
wkrntce 30 sklepów kolonialnych w Łodzi
·Przygotowania do ruchu
toku
przedświątecznego w pełnym

W związk11 z przewidywanym. wzmożonym po
pytem przPdświę.tee:r:nym nr. !zereg artykułów
~pożywcz;rh, p:llf1~twom1. Centrala. Handlowa. w
f,odr,i pocT~·nila. już pTZygotowania mające uła
t'l'l'ić pra.cuj,ę.cym nabycie ich po cenach burtowych.
Jak w roku ubiegłym, i obecnie Ra.dy Zakł&
dow• powiryny tgla~1.a~ nlfl, &wych praco9'ników
Mpotrzebowanie do phw'iwek PCR n11. mąk~, sło
ilycze, owoce itp. Rrtykuly. Pnń~twowa Centrala
R'l.nlllow11. p01~ c~ntTl\ln'"m punktem 8ptzedaży
hnrtO'l'l'ej, miP~zezrir:rm ~i~ przy ul. Kili:ń.~kiego
Nr SS, uru~homih. h11'rtow11 fi1i11 branżowe.

Od dnia. 1 grudnia. czynny będzie punkt sprze,
da~y wyro~,ów .cukierniczych,. przy ~l, Pio~kow
sk1ej 152. I ut,aJ 7:aopatrzy~ się b~dz1e mozna. w
wytwo:y culnermczych fabryk
pań~tw.owy<;h.
N~ św1rta rozprowadzono tu b~clf!. powazno ilo
śct czclrnlady ·weclla.
..
.
.
MĄKĘ nahnvn~ nalct.y w f1hi
mrnszcząceJ
~i~. yir1.y ul. Zagajnikowej 45. ·r~n p~n~t sl:'rze:
~nzy rozpor7.ą~r,a ba;dzo po,~·nznymi ilościami
vO p~ocentowr~ ~ąki PR'.'en~eJ.. Ponadto przy
nl. P10trkow~k1e,1 238 rrueśc1 się bogą.t.o :r.aopa·
trzona fili11, hurtu ~pożywczego.'
Qwoce, orzechy itp. Rady Zakładowe zama-

Społeczeństwo
Pomyślne

nie

zawiodło

wyniki »Tygodnia Studenta<<

„Tyd7.ień Studenta", trwający .. od 14-21 \
bm. :r.ostał zakończony w Łodzi zb10rką ulicz·
r.ą w niedzielę, órha 21 bm., na terenie wo
'ew6dztwa. za~ Akademią, urządzoną stara~iem Towl!rzystwa Przyjaciół
Młodzieżj'
Szkół Wyższych w świetlicy PZPB w Pabh·.;cae:h.
Zbiórki na ob<zarze wo.jewództwa przynio
sly: w Zgierzu 2G tys. 11, w Pabianicach 86
tys. zł, w Skierniew'.cach 16 tys. zł. Z dalszych terenów napływają stopniowo zebrane sumy.
W Łodzi zbiórka ulicma dała ponad pół
miliona zł. Do TPMSW napływają poza tym
li~1·y imienne
o!'.arodawców. W ofiarności
prz;odują dotychczaR Prokuratura Sądu Okrę
gowego w Lodzi, kolo Zw. Zawod„we1w
Prac, przy Głównym Instytucie Włókienni.
c~ym oraz O..l<r~gawa Komisia Zw. Zawodo
in-eh W ra.'1\ach akcji "Ty2odnia. Studenta."

pr~epro~adz_o~e

był!. równle:i: w Vl-'.°jewództw _e zbiórki zywncsci, które przyniosły ob.
fi~e "'.yniki. N.~· w ?owiec.ie. rawsko·mazowieck1m ze -r.biorki zywnosc10wej uzysk~o
kilkadz'.esiąt metrów ITljki
innych produktów.
Dokładnych

danych z całokształtu akc.fi
chwi.Ji podać, pozebrane sumy i
sprawozdania z terenu.

możemy jeszcze w tei
nieważ
wcią:i:
napływa ią

nie

Sumy uzyskane :z.e zbiórek w „Tygodniu
Studenta" przeznaczone będą na stypend'. a
dla nlczam0żnej młodzieży oraz na otwarcie
prewentorium dla studentow zagrożonych
gruźlicą,
na które budynki przy ul. Elizy
Or7"'$zkowej otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży
Szkół Wybszych z ini·
cjatywy Prezydent:. Lndz.i.. kiw. Eugeniusza
Stawińskie.to
ćS. W.)

wiać powinny w przechowalni
owoe.6w PCR
mi~szczące.i si<J przy ul. Południowej 4 2• Ponie'.
waz na te artykuły w okresie przed§wią.tecz·
nym b~<lzie specjalnie duży popyt, kierownictwo trgo punktu sprzedaży apeluje do ewentu·
a.lnych odbiorców o wcześniejsze zgłaszanie za

potrzebowal'.i.
Przewhlujo się przy tym, ie ceny owoców w
okrc~ie przcdświątflcznym nle będą. się różniły
od obecnych cen hurtowych. Cena j:ibłek wysokogatunkow:-ch hędr.ie się kRztałtowała na po
ziomie 120 zł za. kg, Jabłka kompotowe, gorsze
gatunkowo, nah:ni będ7.iP można. już od 60 z~
Aby pracującym ułatwi6 :r.aopatrienie się 1 w
jajka. PCII uruchomiła przy ul. Andrzeja 17
sperjalny pnkt ~przedaży w którym odbywa. się
r.a.równo sprz<'dnż burto" it jak i detalinna, Na
hywry olrnzywać mn~zl). pr7.y znknpie jRj legity
ma.cje Zw. Zawodowych. Na. o1<rrs świąteczny
PC'II przr71rnn.ylo rlo rozprowadzenia. w Lodzi
pół miliona. sztuk jaj.
W 7.Wi~zku ze wzm ożon ym popytE'm na arty·
kuły ~pozywrzo w okr,'sie
przedświątecznvm
Paii~twowa. Centra.la. Handlowa. prz~1stępuje · w
grudniu do uruchomienia 30 wła.snych kolonialnych sklepów det~. licznych. Będą. one rozmieaz·
czone we w~zy~tkirh dzielnicach miasta. Powatająre sklepy PCH
hf!'rlą.
nowo rzesnie uuą.
dzone i rozpor z ąd znć będą. bogatym asortymen
tem towarów,
Powstanie tylu nowyc h państwowych punk·
tów handlu rl etalicznego w naszym mieście przy
czyni się wydatnie do poprawy' warunków zaopatrzenia ludzi pracy w artykuły pierwszej po
trzeby po cena.eh racjonalnie skalkulowanych.

Str."'

Historyczny Kongres Zjednoczenia ruchu
robotniczego młodzież ZMP wita wzmożeniem wydajności pracy-w dalszym ~o
zwoju młod~ieżowego współzawodnictwa
I

Wielki zryw

młodzieży

ZMP-owei
poL ka niedawno przeżyła najbardzi ~ i radosn:l w swych dziejach chwilę zjednL 2nie swych szeregów w jednolity, po
tężny Związek Młodzieży Polskiej.
pokolenie Polski Ludowej
młode
Dziś
wraz z całym Narodem znowu znajduje się
w przededniu epokowego wydarzenia - w
przededniu zjednoczenia polskiej klasy ro 1
botniczej.
W całym kra.lu rozbrzmiewa doniosłym echem słowo: JEDNOSC. Dzień 8 grudnia br.
to zwycięstwo rewolucyjnej myśli polskiego
ruchu robotniczego, zwycięstwo marksistowsko-leninowskich zasad. Zjednoczona Partia
Robotnicza na tych zasadach oparta - poprowadzi klasę robotniczą i cały naród do
lepszego jutra - do socjallzmu.
Młodzież

Przewodniczący Zarządu

Głównego

Związ

Nasz czyn przedkongres owy
Korespondenci fabryczni „Trybuny

BA WEŁNIANEGO Nr 3
ZMP pragniemy czynem
uczcić Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Kła
sy Robotniczej i dlatego postanawiamy: 1)
a zarobione
przepracować jedną dniówkę,
na Centralny Dllm
pieniądze prze:r.naczyć
Młodzieżowy; 2) wezwać do współzawodnictwa Koła ZMP przy PZPB Nr 4; 31 podnieść
poziom ideoloiriczny członków ZMP".
Kolo ZMP prz;v Przędzalni i Tkalm
PZPB Nr 3 w Łodzi
SZKOLNE KOŁO PRzy XI P ANSTWOWYM
GIMN. I LIC. W ŁODZI
„Podejmujemy się do dnia 8 grudnia br.
boisko szkolne, wYbudować
uporządkować
urzadzenla sportowe i oddać .1e do użytkli
młodzle7.y z Dzielnicy Ba.łuty-Doły, aby w
ten sposób uczcić historyczny dzień Zjedno·
czenla Partii Rnbot.niczych".
Kolo ZMP przy XI Państw. Glmn.
i Lic. w Łodzi
1-SZE GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE
PRZY PZPJG w ŁODZI
UL. STRZ. KANIOWSKICH 69
„My, młodzież fa.bryc7.lla, zrzeszona w ZMP
„My,

członkowie

ku Młodzieży Polskiej kol. ZARZYCKI w os_tatnim numerze „Pokolenia" z dnia 21.XI.
br. pisze•
Polskiej doloty
„Związek Mlodzłd:r
wszelkich sił, aby młodzlet polska pod
jego kierownictwem, przy boku Zjednoczonej Partii klasy robotniczej dała 11wój
największy wkład w dzieło budowy u11troju socjalistycznego".
Projekt Statutu Zjednoczonej Partii klasy
robotniczej mówi:
„Zjednoczona Partia dąży do wszechsironnego rozwoju młodego pokolenia I
zapewnia młodzieży robotniczej, chłop
skiej I inteligenckiej możliwości nauki i
pracy oraz otacza opieką ZMP - przodującą organizację młodego pokolenia".
Związku Młodziety Polczłonek
Każdy
W dniu 21 listopada w Łodzi obradow~
ta Zjednoczenie Polskiej na całodziennej Konferencji aktyw wiejski
skiej z radością
ZMP województwa łódzkiego.
Klasy Robotniczej!
ZMP wita Kongres Zjednoczeniowy nowym
570 aktywistów terenowych obradowało
młodziefowym czynem. Lepszą, wydajniejszą nad aktualnymi problemami wsi.
Przyby°1i
pracą wyrażamy naszą radość.
oni na Konferencję z odległych zakątków
Na apel ZMP-owców fabryki „Marciniak'' woj. ł4>dzkiego , by tu ocenić i podzielić się 1.
odpowiedziało i nadal odpowiada tysiące na- innymi zdobyczami ZMP-owej pracy na swo
szych Kół. Nie pozostają w tyle ZMP-owcy im terenie. Reprezentowali oni około 14.000
robotnicze; Łodzi - kolebki polskiego prole- członków ZMP zrzeszonych w 750 Kołacn
tariatu. Rozwija się młodzieżowe współza- wiejskich.
•
'
wodnictwo pracy.
Tematem referatów wygłoszonych przez
Nowymi osiągnięciami powita ·ny Kongres. przedstawicieli ZG ZMP, jak i przewodniHistoryczny Kongres Zjednoczenia ruchu ro- czącego ZW ZMP b~ły sprawy wsi na obec.:.
botniczego,
nym etapie i rola młodzieży ZMP-owe'j w
Józef Anioł
życiu wsi.

Młodych"

i hufcu SP z radością witamy Kongres Zjed-\ stanawiają odnowić i oddać do użytku 57.kol·
noczeniowy Polskich Partii Robotniczych. nego świetlicę, wybudować tor sportowy.
'
Aby godnie uczcić ten dzień, podejmujemy
PRzy PARSTW. FABRYCI.
się przygotować na „gwiazdkę" 150 pacze~ KOŁO ZMP
OBRABIAREK IM. STRZELCzyKA
dla sierot po poległych w walce z faszyzmem.
„My, członkowie koła ZMP przy tutejsr:~J
· Wzywamy clo czynu przedkongresowego
wszystlde s:r.koly podległe Ministerstwu Prze fabryce pllstaramy się skupić w naszy('h szc·
regach młodzież dotąd nic:r,rzcszoną l pod·
.
myslu I Handlu".
Koło ZMP i Hufiec SP przy I Gimn. niesiemy poziom ideologiczny członków naszej organizacji".
Przemysłowym PZPJG w Łodzi,
Koło ZMP przy PFO w Łodzi
ul. Strzelców Kaniowskich 69

PAŃSTWOWE ZAKŁADY PRZEl\IYSŁU

SZKOLNE KOŁO ZMP PRzy GIMN.
KOŁO SZKOLNE ZMP PRzy PSTP
I LICEUM PRZY WSGW.
W ŁODZI
„My, ZMP-owcy Gimnazjum i Liceum rn:z~
Do dnia Kongresu młodneł. ZMP przy
WSGW chcemy czynem uczcić Kongres Z.ie·
dnoczenlowy Polskiej Klasy Robotnicze.I. W PSTP postimowiła zorganizować brygady e•
tym ('elu postanawiamy przygotowac'\ „gwiazd lektromonterskie l wyjechać w teren. by r:ewojewództwie
ke" dla sierot, utworzyć do cJnla 8 grudnia lektryfikować kilka wsi w
bibliotekę, oddać do użytku młodzieży szkol- łódzkim.
nej świetlicę oraz ob.Jąć ws11:ystkicb uczniów
KOŁO ZMP PRzy XV GIMN. I LICEUM
samopomoca koleżeńską w nauce".
ICoło ZMP przy Głmn. i Lic. przy WSGW
„Dla uczczenia Kongresu Zjednoczenlowf'·
go postanawiamy jeden dzień pracnwa~ Pr?'..,l'
Il PAŃSTW. GlMN. I LICEUM w ŁODZI buclowie Unii tramwajowej na ul. Wal'l'?JllWCzłonkowie koła ZMP oraz hufca SP wy- sklej".
Koło Szkolne ZMP przy XV Olmn. I Lic.
rałają n1•0.Ją radość z okazji Kongresu i po-

I

Co dala na1n "7oje-w-ódzka narada
akt11wu H'iej!ikieqo Z/lf P

wykonywać będziemy poprzez:
W dyskusji uczestnicy poruszali cały wach
Wzmożenie udziału naszej organb.alarz zagadnień, z którymi stykają się bezcjl w walce klasowej na terenifl wsi
pośrednio w swej pracy w Kolach. Mówiono
poprzez walkę o oczyszczenie zarz Ó'"'
o oświacie rolniczej, o szkołach rolniczych,
Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, 0budowie Domów Ludowych, o pracy Koła
placóśrolłków Maszynł>WYCh I Innych
wiejskiego, o naszym udziale w budownicwek z wyzyskiwaczy-bogaczy wiejskich. •
twie nowej wsi polskiej. Wskazywano błędy
Czujne reagowanie na wszelkie prze·
i braki, oraz Wysuwano wnioski, jakimi spo· jawy solidaryzmu agrarystycznego
sobami należy dążyć do poprawy stosunków
na wsi i walkę z nim, poprzez przepoJe·
wiejskich. Na szczególną uwagę zasługują
nie rewolucyjnym duchem walki klaso•
wypowiedzi kol. Szałkiewicza z Dąbrowy
wej, wszystkie ogniwa naszej organiza·
Zduńskiej. Mówił o tym, że należy wieś jeszcze w wi~kszym stopniu zapoznawać z osiąg
cji.
Podnoszenie poziomu ldeolorlcme~o
nięciami ZVfiązku Radzieckiego, które winny stać się tlla nas wzorem.
człOJl.k,owsklch,
najszersz:vch rzesz
oraz usprawnienie naszego aparatu orge,Kol. Wyszogrodzki z Łowickiego zajął sit:
opieki lekarskiej na wsi. Mówił o
sprawą
nbar.yjnego.
Mło•
złym funkcjonowaniu tych ośrodków w nieBędziemy utrwal~ I rMWIJa~
Współzawodnictwo PraeJ
których wsiach ze względu na nieodpowieddzieżowe
ni elemeflt, który nimi kieruje. Wskazał pona wsi, jako potężny czynnik w realłza·
le do dzialałnoścl wiejskiego Koła ZMP.
~i planu gospodarczej odbudowY kraju
Kol. Wiśniewski z Wieluńskiego podkreśli!
I wychowanie nowero człowieka.
Wiosną br. powstał projekt budowy Cen- Sródmieście Prawe; 9.970 zł-Dzielnica PZPB
Prowadzenie szerokiej prasy °'wlatralnego Domu Młodzieżowego, a ponieważ Nr 2; 5.000 zł-Dzielnica Staromiejska; 1.650 konieczność aktywnego działania Koła ZMP,
towo-kulturalnej, która · usunie ze
młodzież polska przystępuje do każdej pracy zł-Dzieln. PZPB Nr 3. Dotychczasowe wyniki dziś w dobie zaostrzającej się walki klasowsi resztki ciemnoty ł zacofania będące
z z.apałem, projekt zamienił się w czyn. Dzię winny . być bodżcem do dalszych wysiłków. wej, tak na wsi wyraźnie zarysowującej° się.
Kol. Cyganek z Radomszczańskiego przyki pracy młodzieży i jej ofiarności przepro- Do . prowadzenia prac przy budowie potrzebprzeszkodami na drodze do postępu l do·
wadzono niwelację terenu i zdobyto środki, ne są nowe fundusze, a zdobycie ich, to prze. toczył cały szereg przykładów ze swego terebrobytu.
Wychowanie młodzłdy w duchn so•
potrzebne do rozpoczęcia pierwszych prac. de wszystkim nasze zadanie. Setki kół ZMF nu, gdzie księża występują przeciw wszelUdarności międzynarodowej.
Akcja zdo~ywania fui:iduszów na CJ?M i:a- przystępuje do współzawodnictwa pracy dla kim reformom, „kumają się" z bogaczami i
Objęcie swą działalnością młodzleły
b.rała specjalnego nasilenia w oki;-e~1e rrue- uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego PPit wyzyskują różnymi sposobami biedotę wiejw majątkach państwo
pracującej
s1ąca odl;>udowy Warszawy. Młodz.1~z łódzka i PPS przeznaczyło uzyskane z tej pracy za- ską.
Wszystkim wypowiedziom dyskutantów to
. ..
.'
w akcji tej przodowała. Do chwili obecne]
wych".
1
zebraliśmy 645.688 zł, z czego: 438.790 zł da- ro?k na .budowę CDMdb. d~ n~Jbhzszą nli:- warzyszyła głęboka troska o rozwój wsi polWojewódzka 'Narada Aktywu Wiejskiego
ła impreza sportowa, zorganizowana przez \dZ!clę, dm~ 28 bm. o ę zie się na terenie skiej.
ZMP postawiła wiele problem.ów przed mło·
uchwa
zebrani
Konferencii
zakończenie
Na
WzyCDM.
na
uliezna
zbiórka
Zarząd Łódzki ZMP 1 Kuratorium 25.108 zł- całej Polski
dą wsią polską, przy realizacji których utyc
impreza sportowa Kuratorium; 120.000 zł - warny całą młodzież łódzką, by jeszcze raż I lili Rezolucję, która będzie drogowskazem w musimy całej naszej bojowości i prężności
brygada traktorowa ZMP; 30.480 zł - Dziel- udowodniła, że jest przcdującą w tej akcji. pracy l walce wiejskiej organizacji:
organizacyjnej I włączyć musimy całą mło·
..Zadania naszP na c>dclnku wleJskbn dzież polską chcącą budować nowy i leoszy
R. O.
nica Sródmieścle Lewe; 14.690 zł- Dzielnica
ustrój.
Narada nasza dała przegląd naszej siły w
.lpieUJaDI'"'
Szhol#n1y • ucząn1u
terenie, wykazała, że młodzież bierze czynny
udział w życiu i wysiłku całego społeczeń
stwa. Narada wykazała trudności i niedociągnięcia, które trzeba będzie usunąć. Narada wykazała środowisku naszego wroga bogacza wiejskiego, byłego obszarnika i kanik Instrukcyjny".
Praca w Kole, to praca. przede wszystkim zespołowa, w której wszyscy członko
8.XII. 48 r. zorganizujemy uroczyste otwar pitalisty.
wie bi.orą udziaL Znam koło wiejskie, które liczy 36 członków, to jest grupuje całą
Narada wykazała, te młodzież chłopska
cie naszej świe11icy i to będzie nasz „Czyn
młodzież wsi I wszyscy członkowie teg·o koła z wielkim poświęceniem i zamiłowa·
przed Kongresem Zjednoczeniowym Partii nierozerwalnie łączy swoją pracę, !!woj;!
niem wykonują swoją pracę.
robotniczą i wspólnie z
walkę z młodzieżą
Robotniczych".
rzewodnłczący koła, zaraz na pierwszym rze pomogą i własnymi rękoma świetlicę wy
nią maszeruje ku socjalizmowi.
którym
na
zebranie,
zwołamy
r.
48
15.XII.
P zebraniu podał wniosek, żeby wszyscy bielimy. Będzie czysto i schludnie!" Ale nie zaczniemy czytać książkę pod tytułem: „PoJ. ~IELAN
mówił dalej przewodniczą
wzięli się do pracy, bo to przecież i człowiek na tym koniec emat Pedagogiczny" - Makarenki; musimv
sam skorzysta i nauczy drugich. ~hłopak Ję cy koła - wszystkiego na raz nie zrobimy.
na tym zebraniu postanowić, żeby w naszym Młodxiedi łódzka pomaga słrai„ ·
drysiaków pierwszy zgłosił się do pracy w
ku·. ącv.m kolegom we Franc"ii
kole powstała sekcja dramatyczna, która by
kole I powiedział, że będzie czuwał nad tym,
DLACZEGO PLANUJEl\IY?
w końcu tego miesiąca wystawiła jedno
żeby gazety i pisma do koła przychodziły
Dlatego proponuję, żeby sporządzić taki przedstawienie dla całej wsi.
W prowadzonej na terenie naszego miasta
punktualnie no, i żeby wszyscy zaprenume- plan, według którego . byśmy pracę organizapomocy dla strajkujących młodych
~6, 18, 20, . 23.XII. 48 r. b~dz~emy odbywać akcji
rowali i czytali nasze pismo młodzieżowi:! cyjną mogli w całości wykonywać. Plan by
na czo„Pokolenie" ·oraz „Miesięcznik Instrukcyjny" tak wyglądał: od l.~,II. do 4.XII. 48 r. wszy- proby w z~1ązku z wystaw1emem przez nas górników francuskich, wysunęła się
to DziE>lnlca Staromiejska, która zebrała sudwuaktoweJ sztuczki.
stkie dziewczęta bę"dą dekorować i porząd28.XII._ .~8 r. sekreta~z koła _będzie. musia1 mę 44.555 zł. Dalej w kolejności następują:
kować świetlicę. Naprzeciw drzwi powiesl- sporn1dz1c sprawozdanie z dziatalnoscl na- Sródmieście 18.870 zł. Sródmieście Prawe DEKORUJEMY SWIETLICE
Jędrysiaków chłopak dał dobry przykłan . my portrety dostojników państwowych, orai szego koła i wysłać do Zarządu Powiatowe· 15 960 zł, PZPB Nr 1 14.095 zł, Sródmi~
.Za nim głos zabrała .Tagna Legezińskich, któ nasze godło. Po lewej stronie będą wisieć go.
lil.335 zł, Górna Lewa - 9.o:n
śde Lewe ra zobowiązała się wraz z innymi dziewczę- portrety bohaterów młodzieżowych, jak: Kr:i
29.XII. 48 r. wystawimy sztuczĘę scenicz- zł. Górna - 7.77.0 zł, PZPB Nr 3 - 4.475' zł
tarni uprzątnąć i udekorować świetlicę. Cói sickiego, Hanki Sawickiej i Stanisława Du- ną pt. „Naród buduje".
Górna Prawa - 4.010 zł, PZPB Nr 2 .....'.
dziewczęta
sporządzą
okien
do
tam dekorować, jak tam brudno! - wykrzyR bois. Firanki
30.~II. 48 r. z~ołamy zebranie Zarządu. 4.000 zł, Ruda Fab. - 1.124 zł. Ponadto zebra
Za składkowe pieniądze na ktorym ~prawdz1my czy to, co zostało za- no: na ogólnołódzki.ej Akademii z okazji
nął na zebraniu Jasiek Łysków, który się z z białego papieru.
Jagną nie lubił. Wstał wtedy przewodniczący kupimy warcaby i gry świetlicowe. A Jędry pl::i,..0wane Je~t wykonai:ie: .
30~J„cia Komsomolu - 3.570 zł, na Centralchrząknął i powie- siak ?ajmie się ty m, żeby w świ„tlicy znal::ikoła Gonerów Kaziek,
W ten sposob koło wie.1sk1e 7:MP rus:r.yłr ne1 Ak<idemii .,. ol<-;izjl -światowego Dnia Mło
dział: „Gdybyśmy się chcieli przejmować ta· zły się pisma mlodzie żowe i pisma ilustro- z martwego punktu do pr<1cy. Jak ona wy- dzieży - 7.606 zł i Zarząd Okręgowy PCK· glądała - późniE>j, dowię ~ie się z następnego 1.138 zł, co w sumie daje 149.539 zł. Akcj4
kimi błahymi trudnościami, to byśmy nigdy wane.
ładnej śy..rietlicy' nie mieli. Za składkowe pie-~ 5.XII. 48 r. urządzimy zebranie nas wszy. N-ru „Trybuny Młodych 1 •
trwa i liczymy, że suma ta kilkakrotnlt
niądze lfut>iinY Wat>na albo i nam iOSPOda- . Stkich, na którym będziemy CZYtać uMie!lięc:a
B. o.,
WT.rośnie.
Jerzy Wołczvk

Budujemy C1ntra1 ny Dom
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Kronika Pabianic Współzawodnictwo

i dyscyplina pracy w„l-1"

180' dla produkcji 7ł4 nieusprawiedliwlo·
proc.; Bujnowicz Walentyna przy for-I nych godzin, w październiku br cyfra ta
.
mowaniu łebków - 176 proc.; Baczyń-1 spadła do okola 570
ska Eleonora przy napisaniu automa-1 Obecny etap współzawodnictwa w
tów - 180 proc.; Mosińska Jadwiga „L-1" stoi pod znakiem' dalszego pod
przy lutowaniu - 224 proc; Sicińska . 1~oszen!a dyscypliny pracy.
Mirosława przy obsadzaniu ręcznym - 1•••••a••••••••••••11•••••••••••
185 proc.; Sob.ola ~~ria-zatrudniona
·
przy obsadzaniu nozek - 180 proc.;
Wojewódzki Komitet Uczczenia Kon
Kędzierkska Maria przy układaniu balo
gresu Zjednoczeniowego zawiadamia,
ników - 170 proc. normy. ·
Według wypowiedzi robotnic i kie- że dnia 27 bm. o godz. 9-teJ rano odbę
KOMU WINSZUJEMY
rownictwa fabryki na początku roku ozie si~ w świetlicy KW PPR w Łodzi
Piątek, dnia 26 listopada 1948 r .
ilość godzin opuszczonych w pracy była przy ul .Piotrkowskiej 55 oaprawa prze
Dziś: Konrada
kilkakrotnie większa aniżeli obecnie, wodniczących powiatowych i miejskich
podczas gdy we wrze5niu br. stracono Komitetów Uczczenia Kongresu Zjed·
WAŻNIEJSZE TELEFONY
:ioczeniowego Partii Robotniczych·
Straż Pożarna - O
Wezwani tow. tow. przywiozą ie so·
Komisarlat M.O. - 63.
P. C. K. - 112
bą: plan akcji na terenie powiatu z uDworzec Kolejowy - 9;
Dworzec kolejowy w Pabianicach nic i Łodzi, gdzie sprzedawała je intcja względnieniem programu, kalendarzy·
66
Zarząd Miejski jest od pewnego czasu przedmiotem tywie prywatnej, przede wszystkim ka imprez, oraz potrzeb terenu.
PZPB. - 23
szczególnych zainteresowań Milicji Oby prywatnym właścicielom fabryczek wló
Telegraf - 213
Stawiennictwo obowiązkowe.
kienniczych w naszym mieście.
watelskie; w naszym mteśc1e.
PPR. - S
Wojewódzki Komitet
U zatrzymanej Sroki znaleziono 14
Stwierdzono niejednokrotnie, że na
Zmiana numeru telefonu UbeipfeKongresu Zjednoczeniowego
Uczczenia
rzalnf Społecznej - ~amłast nr 208 - stacji kolejowej w Pabianicach zatrzy kg drogiej włókienniczej farny.
Robotniczycli
Partii
szkodnikami
większymi
Nierównie
mują się często w przelocie .Qo Łodzi i
nr. 35.
większych miast, rzeźnicy, wiozący mię gospodarczymi od Sroki okazali się Ka
DYŻURY APTEK.
so z nielegalnego uboju, spekulanci na leta Teofil i Wójcik Bronisława, którzy
W dniu 26.11.48 r. ap~eka mgr. Połubińskie· białem a wreszcie coraz to rzadsi organizowali skup przędzy jedwabnej
gQ ul. Czerwonej Armii 37,
nielegalnego pochodzenia z Kłodzka.
szabrownicy.
Niedawno posterunek MO w Pabiani Przędzę jedwabną - kradzioną z fabKI N A
cach zatrzymał niejaką Srokę Apolinę, ryk państwowych otrzymywali oni dro
Kino „Robotnik" film prod. radz. pt. rzekomą rolniczkę z okolic Jeleniej Gó gą przesyłek kolejowych. Jak stwier· AKCJA WYDAWNICZA STUDENTOW
,,Nockout''.
ry kóra trudniła się szabrem specjal-1 dzono Kaleta i Wójcik sprzedawali przę
WROCŁAWSKICH
Kino „Polonia" - nowa wersja pol· nych gatunków farb. Farby te i chemi dzę nielegalnego pochodzenia w P.abiaW ciągu ostatnich trzech lat {lkademic-;kiego filmu „Zakazane piosenki"
kalia Apolina Sroka dowoziła do Pabia nicach
kich Sekcja Wydawnicza Bratniej Pomocy
W ostatnio zakończonym etapie współ
zawodnictwa pracy w Państwowej Fabryce Żarówek „L-1" w Pabianicach
udział brało 114 uczestniczek.
W tym etapie współzawodnictwa P:IF
cy punktowano zwłaszcza zdyscyplinowany stosunek do pracy. Robotnica bio
rąca udział we współzawodnictwie nie
powinna była spóźnić s!ę ani razu, ani
razu zako11.czyć swej pracy przed upły
wem 8-godzinnego dnia roboczego.
Wśród najbardziej zdyscyplinowanych i tych, których produkcja stała
na najwyższym poziomie pod względem ilości i jakośd wyróżniły się nastę
pujące uczestniczki współzawodnictwa:

to~. Ignacja Nowak ze spawalni -

KOMUfttkal

I

Szabrownicy w

opałach

studentów Uniwersytetu Politechniki Wroc

W przededniu reformy systemu plac
Już od pewnego czasu na centralnych zebraniach aktywów związko·
"'Ych i przemysłowych stawiana była
<;proiwa zmlany naszego dotychczasowe
go systemu płac. Dojrz~wa już bowiem
gdy możliwe jest usunięci~ powojem·
nych anomalii, realizacja nowego, zdro
wego systemu płac i zbudowania na
nim nowych lepszych umów zbioro\vych.
W związku z tym czynniki związko
we przystąpiły do konkretnej pracy
przygotowawczej, do opracowania pro·
gramu swych projektów w tej dziedzinie. Sfel'y zaś kierownicze przemysłu,
opracowują normy tam, gdzie to jeszcze nie zostało zrobione.
Nowy system plac - owoc stabiliza
di gospodarczej musi być oparty na na
ukowych, sprawiedliwych w miarę moi
noścl jednolitych normach technlcz·
nych i czasowych. Winien on mobilizować do podniesienia wydajności ł wzmo
cnienia dyscypliny pracy.
W okresie najbliższych lat mamy zbu
cl.ować nowoczesny, socjalTsty~zny prze
mysł, dwakroć większy niż ten, jaki ma
·
my obecnie.
Lecz aby przemysł ten zbudować, a
urzede wszystkim aby był on nie tylko
przemysłem wielkim, lee?. właśnie prze
·mysłem socjalistycznym to jest łączącym postęp techniczno · organizacyjny
z postępem społecznym - wzrosnąć
musi wybitnie nasza wydajność pracy.
Jej zbyt niski stan obecny jest przeszko
df:ł w rozwoju przemysłu, przeszkodą w
poprawie zaopatrzenia rynku krajowego, hamulcem wzrostu zarobków, hanmlcem obniżki cen fowarów.
Jest jedną z przyczyn małej rentow·
naści naszych przedsięb;orstw, a w sku
tkacn swych nie pozwala na większy
rozmach inwestycji. eksportu I Importu.
Niska wydajność pracy godzi przede
wszystkim w żywotne interesy samych
mas pracujących. Dlaczego więc mimo

Ogłoszenia drobne
ZGUBIO JO książeczkę wojskową KBW
metrykę urodzenia, akt ślubny, me.trykę przedślubną Urzędu Stanu Cywilne:
go oraz gotówki 16.000 zł. Romanowski
215
Marian, P:ahianice, Piriskowa 11.
\vydawca: Woj.

ławskiej dostarczyła studiującej młodzieży
37 wydań skryptowych o łącznym nakła·
dzie 17.655 ęgzemplarzy oraz ponad 93 tys.
różnego rodzaju druków. Sekcja Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej dostarczyła
dotychczas młodzieży wyźszych uczelni
11 tyWrocławia 21 wydań skryptowych

to, jest ona jeszcze niska i wzrasta po- binacjl wskutek których dwócłi czasem
robotników pracujących nieraz obok
woli?
Jedną z głównych tego przyczyn jest siebie i wyrabiających dokładnie ten
wadliwy system płac, noszący na sobie sam procent normy, otrzymywało zu· ślady wszystkich powojennych. prze- pełnie różną "vypłat~.
Rzecz oczywista, wbudzało to i wzbu
mian, trudności i anomalii, jakle prze·
dza wielkie rozgoryczenie. Robotnik bo
żywał nasz kraj. .
Przydziały zwykłe i dodatki specjal- wiem gotów je~t do ofiar I poświęceń,
ne, deputaty premie towarowe I gotów lecz boli go niesprawiedliwość.
Nowe umowy zbiorowe w oparciu o
kowe, dodatki wyrównawcze itp-wszy
stko to odbiło się na naszym systemie nowy system płac, stv:or~ą jasi:y l p;o
plac. A jeśli dodamy do tego nieupo- ~ty systez:i akordowan1~ 1 prem1ow.an1a:
rząd,kowany system obliczania akordu ze robotntk sam potraf! sobie obl1czyc
.
i podatku (inny w każdym przemyśle) Ile i za. co mu się. nal.e~y.
będziemy mieli obraz długiego papieroj Będzie to tym .JaśnleJs.ze, że zmk?1ą
wego tasiemca, jaki otrzymuje robot· narosty w postaci rozm~~tych ~odatko~
podsta~ę płary ~tanowie będzie pensja
nik.przy wypłacie.
ś 'd zasadnicza, powiększońa o dotychcza·
t.
·
·
P ods t aw Owa p ł aca g1n1e am w ro
d k
d I
d d k"
• 1 " at. •1 oraz uzasa n ona pro u
powo d7..1· dod a tk'ow. - J es t ona - Ja k sowe
.
mówi! tow. Szyr - podobna do starych cyJn e p;e~ia.
Cały ~wiat pracy napewno przyJm1e
łatanych spodni, na których widać tyl

w

siącach

OBóZ PRACY ZA OKRADANIE
ROBOTNIKóW
Na wniosek delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i SZ'kodnictwem Gospodarczym. w Katowicach skierowany został do obozu pracy przymusowej
na okres 2 lat Tomasz Mucha, właściciel
sklepu rzefuiczego w Bytomiu, który przy
rozdziale mięsa na karty żywnościowe
okradał robotników.

i

AlKOHOL,Nl~"1
'"Mt.N.\ltl"llA

w.KUU~-..V.

Plenum Centralnego Komitetu Wspó
zawodnictwa Pracy postawiło pp raz
pierwszy sprawę zmiany systemu płac
przed szerokimi masami. Główną wy·

tyczną naszego systemu, będzie szacunek P acy stawki i stopy akordowej w
ścisłej zależności od następujących wa
wyma·
·kwal1"f1'kac1·1· i· ~·:vyslłku
runkó "'".
•
vv.
pia
gdy
wtedy
pracy,·
.
ganego dla danej
ca będzie wzrastać wyraźnie i bezpo·
średnio w zależności od wysiłków pracy, będzie ona pobudzać pracowników
do ~większenia jej wydajności i do
zwiększenia dyscypliny pracy.

1

•
w a 1czymV ze spek U 1ac1q
Dz!ałalność

Społecznej Komisji Kon znów kilkanaście proc. Więc już nie 90

pt~~wlieC:~a.wgn~ę~~aZ:m m:eście

ma

niewąt i n~~~O r~~~~t~:~i:~;~o c~:;~a~j~ży
jednak uwzględnić

Mamy przed sobą ostatnie meldunki
h wyn1.
,
. z k toryc
z frontu ze spe k ulacJą,
k
ka, że dn. 4 bm skontrolowano 34 pun
ty sprzedaży ,zanotowano 4 drobniejsze
nadu. ia, ·a więc około 1~-13 proc.

nie

też

tam, gdzie znajdowano na
miejscu stare, wysokie normy przedwo
jenne a robotnicy zarabiali znacznie
mnie]·, niż tam gdzie zniszczy, ly się pa·

Towarzystwo Burs

moment: a
ł

1

Styp·endi·o· w

otoczy opieką młodzież województwa łódzkiego

Ostatnio odbył się w J,odzi Walny Zjazd Dolegat.Jw .O cldziałó'lf Powintowyc·h i K11ł 'l'Prcno
wych 'l'owarzy~twn Burs i Stypendiów R.P.
W wyniku ohrad po"·zi~to nnRtępu.iąco uchwn
piery dyrektorzy wyznaczyli normy,
wedlug własnego widzimisię, by „ułat ly: Ponieważ dotychczas nie był ustalony spo
wić sobie życie''. Był to jeden z czynni sóh rozdzielania stypendiów, postanowiono wez
ków, które doprowadziły do różnorod- wać Ziuzącl Okręgu 'rBS do prozumienia się z~
Związkami Samorządowymi w sprawie ujednohccnia systemu udzielania stypendiów z budże·
r.ych płac za podobne praCE:·
Niejasność i płynność dotychczasó- tów Zwią.zków ~am~rządowych. na tere~ie woje
. wództwn. Udz1elame stypendiów musi nastą.k dó
·
hl'
,
wy~ h. ~ys t emow 0 . 1czania a ?r ,w u pić za pośrednictwem bb w ścislym porozumie
mo~l1w.1ła .sto~owan1~ prze7, n1ektorych niu z Orldziałami P?wia~owymi (Grodzkimi)
maJstrow 1 k1erown1k6w roznych kom-TBS - RP. W sprawie teJ zostaną. wydane od

K~te• PPR-~ L~dzi. Komitet Red~kcy~Y,Red.„i· .Mm. ł..6dt,-f'iotrkow~ka SUelefony:

Dział ogłoszeń: Piotrkowska 55, tel. 121·50. Konto PKO

jeden

mianowicie
· wt ciąg ej · oba
1
d k- spekulanci
·
ontro erami spo ecznym1 sta
wie prze
d b
·
' · b d
,; się ar zo ostrozni w stosunku .o o
c:ych klientów zachowują daleko idącą
czujność, co w pewn7m stopniu utrud·
ni ko trol
ę.
n
a
Musimy jednak obiektywnie stwier·
Społeczny or:ynnik kontroli
dzi6 społecznej w Pabianicach silnie bije
(Dz)
spekulantów.

istopada br. na 40 skontrolowa·
Dnia
nych sklepów spisano trzy protokóły
karne - to jest mniej niż 9 proc. 11-go
Dotąd jak wiemy place ksztaJtowały listopada skontrolowano 23 punkty
się przypadkowo i przygodnie kiedy dy sprzedaży, spisano 3 protokóły karnerekcja chciała ściągnąć robotników do
często, że

i~ NAbU!
- - ---· - --~

_z_u_z_n_a_n_i_~--~~r_e_fu_r_m~~-----------------------

ko~ty,a~ew~aćs~y~spod~

dawała wyższe stawki, a
zakładu_
raz i wyższe premie. Zdarzało się

egzemplarzy.

.

powi<'dnio zarządzenia i okólniki.
Jednocześnie Wnlny Zjazd wezwał nowool.i·:,
ny zarz:i:d do roztoczcniti daleko idącej opiel„
nad najhicdnil'jRzą. młodzieżą. chłop~ką i robot ·
niczą z terenu województwa. Opieka ta powin·
na objąć wszystkie dzieci, począwszy od śred ·
nich kla8 g1k6l po1fatawowy<1h. Din młodzieży tej
należy stworzyć ośrodki klimatyczne a to w Tu
szynku dla rlzieci ~łahych i zagrożonych gruźli
cą,,"': Gł?~nie powintu łowickiego - dla dzieci
naJbiednH'J~zych lecz zdrowych. Na zorganizo·
wanie tych ośrodków nalcfaloby wykorzystać
istniejąc~ w tych miejscowościach mają.tki.
Tasz.

I

Red-· U?r Na;. 216-.14 .Sekret.ariat 254-21. Red. nocna 172-31.
V11·1M5. Zakł. Graf. RSW „Prasa ·• Administracja nie p1zyJmuje odpow1edzialncśc1 za terminowy druk ogłoszeń..
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TEATRI"
SZTOMPKA W LODZI
Najznakomitszy Polski chopiindsta Henryk Sztompka wystąpi w sali F'ilharmonil
w sobotę ~7 1:i8topada o godzinie 20. Program obe.imuJe wyłącrz;nie arcydzieła Chopina. Artysta nie grał w Lodzi od 1945 r
a os~tnio wrócił z wielkiego tournee p~
~igli_1. Holandii i Belgii, gdzie odniósł
Wlel.kie sukoosy. Bilety w kasie Filharmorui
od 10-13.

'łlJU~t;ll[QBIJD'!QH
Łódź

rozchwytuje już biletY

na mecz bokserski Gdańsk-~ódź. Czy w reprezentacji Gdańska
Pa{1stwowy T~atr Wojska. Polskiego
.Antkiewicz, w
We~ora~ w „świteziance" (Piotrkow~k& 83) prezentMji Gda.iisk& wyst~pi
ul. Jaracza 27
i culn~r~1 „Bosfor" (róg Południowej i Piotr- każdym h11dź re.zie jest pewne, te gda.-6.szcuDziś o godzi.arie 19.15 P<YPularna komedia
kows~teJ! rozpoczęła. się przedsprzedai biletów nie czynią. starania. w PZB o :r.ezwolenie n& je·

~a Ja~ Drdy Pt. ,,Igraszki z diabłem"
w ..rezyser::1 Loona Schillera. Zespół tworzą:
F_i.iewska, życzk:owsJ..a, Bartosiewicz, Puch
mewska, . Skw8:rska, Borowski. Biernacki,
~lk~wski. De.iunowlcz, Grabowski, Kło
smski, Kmłowslci, Lubelski Lapiński L<>dyń~~i, Macie.jewski, , Ordo~, Stasze'wski,
słuchacze
i
Wozniak
Wo.iciechowsk1,
~yYST. Opracowanie muzyczne Tomasza
h.Iesewettera i Władvsława Raczkowskiego, dekor~c.ie i kostiumy projekt.n Otto
A~er3:· '.l'ance w układzie Jadwigi Hryniewieck1ef.

na. me.dzielny me; z. p1~śei~rski ?.dańs~ - Lódź.
,J?-z p1~~w.szy a.z1e'.1 dowJódł: ze zarnteresowa·
m~ zbb.znJą'.'ą.. ~JQ imprezą JPSt w Łod:r.i duże.
!31let.y . idą. i Jest, o baw a, że do niedzieli może
ich JU:r. zabrakmioc. Czy ten popyt na nie jest
usprawiedliwionyt

ujrzymy Antkiewicza?

go stnrt. Gdyby jednak kapitan PZB Derda
Antkiewicza ZaJ!tąpi
zwyeirzca spec.jalnic przeprowadzonej eliminacji.
okazał się nieubłaganym

DLACZEGO NIE WALCZY MARCINKOWSKI?
za.pewne nie
.Teśli chodzi o skład łódzki, to
jedne~o z Cr.yteloików zastanowi bra.k :Mareinkowskie;::o. Jak się dowiadujemy z LOZB ~Iar
cinkowski ma obecnie 4,5 kg. nadwagi, a poza.tym znów odnowiły mu się czyraki. Pomimo jednak absencji tych czołowych piórkowc6w
nie wiele
Gdańska i Lodzi, nied:delny mecz
strac.i na swej atrakcyjności, bo pozostałe walki będą. nie mniej ciekawe od pierwszych dwóch
o których już piRaliśmy. 'l'akie spotkania jak
Olejnik,
Kawczyński, Iwański Kudłacik czy takiego Kwiatkowskiego (wyznaczonego do
reprezentacji na drugi mec:r: z Węgrami przyp.
re.ii.) z Tzęsowskim, lub Białkowskiego z Niewa._dziłem g•arantują. nam wiele emocji i m<>gt
przynieść wiele niespodzianek.

SKŁADY DRU:tYN
Ab;r dać najlepszą odpowiedź na to pytanie
wystarczy podać ostatl'czne jui ~kłady obydwócli drużyn. Wygl'idać one będą. następują·
co:
GDA&SK: Sowinski, Klein, vacat, Kudłacik,
Państwowy Teatr Powszechny
Iwański, Kwiatkowski, Rudzki, i Białkowski.
ul. ll·go Listopada 21 - tel. 150-36
ŁóD:t: Różycki, Czarnecki, Kazimierczak, KaDziś o godz. 19.15 prapremiera satyry ·w wczyński, Olejnik, Trzęsowski, Pisarski, i NieLew na wadził.
5 obrazach I. Erenburga pt.
"
placu".
TE DWIE WALKI BĘDĄ NAJCIEKAWSZE .
. , TK'\TR „SYRENA" Trausmtta 1
Nie trzeba być wielkim znawcą. boltsu, a.by
Dzis o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA"
pr:r:ekona6 się, że wszystkie niemal walki zap<>
Teatr „OSA" Zachodnia ł3, tel. lł0-09.
wiadają. się bardzo intereRująco. Do najdekaw
Tylko do niedzieli 28 bm. ,Pepina". Po- sr.ych jednak zaliczymy, dwa. pierws7..e spotk&~tek o godz_inie 19.30, w niedzielę o 16 nia w wagach muszej i koguciej, & więc SoTYM RAZEM O GODZINIE 17·ej.
l 19.39. W -pierwszych dniach g-rudnia o- wińskiego z Różyckim i Klein& z Czarneckim.
niedzielny z Gddskiem odbęorie alt w
:Mecz
.
twa.i:ci-e SetZOnu 1948-9 w sali .. Syreny" koIla.li Wimy o godzinie 17-eJ. Organizatorzy zaCZY PRZYJEDZIE ANTKIEWICZ?
media muzyczna pt. „Porwanie Sabimek"
Do dnia. wczoraj~zego Łódzki Okręgowy Zwią. pewnili tiobie zwiększenie taboru tramwajowe
z J. Węgrzynem i H. Gruszecką. na czele
zek Bokserski nie był powiadomiony ezy w re go, :i:apew~ają.e na.m możliwe połą.er:enie z Winowego zespołu.

I

Teatr „l\IEJ,ODRAM"
uJ, Traugutta. 18 (gmach OKZZ)
Dziś o godzinie 19.15 „Gody weselne" -

widowisko ludowe w układ.Żie i reżyserii
Leona Schillera. Pełne uroku winowif'ko
cpiera się na motywach obrzędowych. tekstach mówionych, Śl)iewach i tańcach 7'Wią.
zanych z ludoWYm obrzędem sobótki, wesela i dożvnek. Kom~~""·"ia muzywn.a Wh
d~ława Ra.czkov.~}de""" i Kf'r.irniena Sik~rskieg-o. tańce Barbarv Fi.iewslcie.i. ko-stmmy i dekorac.ie St„ni<Hawa Cegielskiego,

Teatr Kameralny Domu

tołnierz&

ul. Daszyńskiego 34
Dziś i codziennie o ,...,.,dzinie 19.15 sztuka
T. Rattiga.na •. Kadet Wi11slow". Udział bio
ra: Stanisław B:elińs 1 ·i. H~'~„„ p„„z·-~-101,
Edward Dziewoński, Irena Horecka Wan.
da Jakubińska, Janusz Jaroń, Halhta. Ko~sobu~zka.Andrze.i Łapicki, Adam Mikoła
.1ewski i Konstanty Pą.gowski. Reżyserna
JFrwina Axera. Dekoracje i kostiumy Wła
r·vsława Dasz.ewskiego. Kasa cz:.vnna od 11
r"' 13 i od 15. Tel. 123-02.

Trzęsowsld, który pe Piaa.rskim stal sit Dar&prezenta.ntem wa.gi fTe<luym „telunym''
nt1j w niedzif'lę zmierzy się z powatnyrn pn.-ri
wnikiem. Będzie nim Kwiatkow~ld (Gifa.il~\'.
Pierwsza runda powinna być ukończona 15 grudnia
wyznaczony do drugiej reprezentacji pne11iw·
Obecna pogoda każe preypuszeza6, że do 15 I za.pewne zdobęd~ dalsze dw& punkty, tym n.· ko pi~6ciarzom węgierskim przez k&pitah PZB
grudnia rozegrana zostanie pierwsza rundo. spot zem na najsłab~zym zespole kla11y .A - Zjedno ob. Derdę.
kań piłkarskich o mistrzostwo klasy A okręgu czonych.
W Piotrkowie „Concordia" będzie miał& Die
łó~zki~go .. W nadchodzą.cą. niedzielę znów odbę
zbyt trudne zadanie z LKS-em. Wygrana· zape dzewem i zapewnia.j~e na.m jednoczPAnie możli
dz1e się p1ę~ Bpotkań.
W Lod:r.i tylko TUR rozegr& mec:i: 11 TomMm wni jej w dalszym ciągu prowadzenie w tabeli. wie szybki poWTót po mten do mia.at&.
wianką, kt6rą. powinien pokonać. Beszta 8potWreszei& w Zgierzu Wl6knian; rozegn. mecz
kaf1 odhl'dzie sil' na prowiric.ii. I tak Rcm1tll rmie
OENY BILETóW
rzy ~ię 7. kolPjar:rnmi łódzkimi, l<t6Tzy j!'Rr.cze z tom1tszowsklł Lechi~, kt6r& jut został& kilka
7.wy
na
typujemy
ruem
Tym
pokonana.
krotnie
podajnn:r l'eny biletów: wyzakońcr:enie
a
N
nie mo~ą. uplasowa~ się na czołowym miej~eu
n(llll':lł on11, SOO, 200 i 120 złotych. W nie<ł;:iel<>
tabeli. Zswotly nienzielne będą. dl& łodzian tru eię:i:cę go~podar:r.y, to jest zespół Wlólrniarzy.
Oczywiście nie Bij. wyklnrr.oM w niedzielt jak naby6 je jesuzf' będzie możn& w lokalu '.f,1 i7.1ł
dną. przepraw„, ji><łnak winni z nięj wyjM &w g(ldzinSA"b nd P do 12.
.niei<podrianlci.
bronną ręką.. W Koluszkach tamte.i"i kolejane .zwykle z.re~7tlj. -

Lódzka

lł'nr.sznwn

kląsa

A gra i gra ...

.,.efdufe•••

Tra~a

ostatnich

etapó~

sztafet na Kongres Zjednoczenia Partii Robotniczych

Trasy poszczególnych !1zt.afet na terenie Prrzedrrnlieśc4em, Krolew&ką do Pl~ Zi\vyctęPrace orga,ndz:i:cyjne in.ad prmeprowadze·
niem biegów sztafetowych, z okazji Kon.gre woj. wars:zawslciego i m. Warsza-wy przed- stw&:
Sztafeta z fueszowa, s punktu etapowego
su Zjednoczenia Partii Robotniczych, na te- stawiają się następująco:
AURIA - ,,Kurhan Małachowski"
Sztafeta z Gdańska, z punktu etapowego w Piasec-znie, bie~nie przez Pyry, Słt.dew.l.ec,
renie Warszawy · miejscowości pod~tołecz·
l{odz. 16, 18, 20, w niedz. 14
nych dobiegają końca. Przedstawiciele stole w Modlinie, będzie biegła przez Karuń, L<>- uJ. Puławską, Marszałkowską, Molrot.owll1tą,
film dozwolony dla młodzieży
cmego Komitetu Organizacyjnego dokonali mlanki, Młociny do gra.nicy miasta i dalej Nowym Swiatem, Krak. Przedmieściem. Kr6
„Dzieci ulicy"
BAŁTYK Nowotkli lewską do Pl. Zwyclę!twa;
Słowackiego.
Marymoncką,
już objawu wszystkkh ośmiu ·tra-1, kt.órym.1 ul.
Rodz. 17. 19, 21, w niedz. 15
Sztafeta x: Katowic, z punktu etapow~go
przybędą do Warszawy sztafety biegaezy x:e (Nowa Marszałkowr.ka), Senatorski\, Wierzbo
film dozwolonv dla młodzieży.
w Tarczynie, biegnie pr.zez Okęc:le, uł. Grówszystkich krańców Polski. Stołecmy Komi wą. na Pl. Zwycięstwa;
BAJKA - ,Podrzutek"
Sztafeta z Olsztyna, z punktu etapowego jeclką, Towarową, Srebrną, Kraj-owej Rady
<tet Organizacyjny nawiązał ścisły kont.akt z
godz. 18, 20, w niedz. 16
podobnymi komitetami na terenie woj. war w Jabłonnie, biegnie przez Żerań do grani- Narodowej, Gran!czną, żabią, Senat.roską,
fil.ni dozwolony dla młodzieży
GDYNIA - „Program aktualności kraj. s7.awsk:ego i ustalił trasy ~ególm.ych cy miasta 1 następnie ul. Jagiellońską, Zy- Wierzbową do Pl. Zwycięstwa,
Sztafeta z Wrocławia, z punktu ~go
sztafet na ostatmch etapach, prowadzących gmuntowską, Targową, Al. Zielenleeką, Moi zagr. Nr 40"
z miejscowośei podstołecznych do Warszawy. stem • Pondatow&klego, Nowym Swtatem, w GrodziskJU, biegnie przez Brwinów, Pru~z
l?Odz. 11. 12. 1::!. 16. 17, 18. 19. 20, 21.
HEL ( dla młodzieży) - „Piętnastoletni Ponadto opracowano program uroczystości Krak. Przedmieściem, Kr61eWl!ką do Pl. k6w do granicy 'mi.a.st.a i następnie ut. WolSena~ką,
Elektoralną,
Chłodnąo
gką,
we wszystkich miejscowościach, przez kt.ó· Zwycięstwa
k(tpitan"
Sztafeta z Białegostoku, z punktu etapowe- Wierzbową do Pl. Zwycięstwa;
rP przebiegać będą sztafety na ost.atnim
e-odz. 16. 18, 20, w nied.z. 14
Sztafeta ze Szczecina, z punktu etapowe.
go w Radzymjn.l.e, !'ie~ie przez Mark.i, Tar
etapie do Warszawy.
,.Zi>,kazane m-"""nki"
MUZA Przybycie biegaczy na Plac Zwycięstwa g6wek ul. Radzym1ńs)cą, Ząbkowską, Targo go w Błoniu biegnie trasą tą &:amą 00 szt;i
godz. 18, 20 w nledz. 16
'
w Warszawie spodziewane jest około god'Zi- wą, Al. Zieleniecką. Mostem Poniatowskie- fet.a z Grodtis.ka (z Katowic)
film clrnwolonv dl<t mlnr1deżv
·
Nowym Swfatem,, Krak. Przedmie.
ny 15-ej_ Z Placu Zwycięstwa do miejsca go,
„Pieśi1 tajgi"
POLONIA Kongresu w skład sztafet wejdą przodown.i ściem, Królewską do PL Zwycięstwa;
godz. 16, 18.30. 21, w niedz. 13.30
Sztafeta 'll Lublina, z punktu etapoweqo
oraz czronkowie: ZAMP, ZS.
cy pracy
film dozwolonv dla młodzieży
Chł.I w St.arej Miłosnej, biegnie prr.ez- Gocławek
n.
Sam
Zw.
-Wojsko,
ZMP
,,Gwardii",
przyjeżdżają do Europy
„Cygańska miłość"
PRZEDWIOSNIE ojew. ul. Grochowską, Al. Waszyngtona. Mostem
Zarz. Stoł.. ZMP,- KC ZZ żarz.
g-odz. 17.30. 20, w nied.z. 1-5
.TORK (Obgł. wł.) - .Anrntorskie r•
NOVv-Y
Poniatowskiei?n. Nowym Swiatem. Kra~.
Źl\'1:P i Służby Polsce.
film. niedozwolmw dla. młod?ieży
Zjednoezon;cli
prPzenfacje hokejowe Stanów
ROBOTNIK - .. Zn.ak Zorro"
br.
l K~"°dY przybędą. już w knńl" ll J.!l'Udnia.
g-odz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz. 14.30
do F.uropy, w eeln pnyg-otowAnia. się do misfilm dozwolony la młodzieży,
trzostw świata, które odh<?dą. się w Sztokhol,.Aktorka"
REKORD mie w dniach 12-20 lutego 1949 1'.
g-odz. 18.30. 20.30. w nio<l.z. 16.30
się
Drużyna Rtan1w ZjPdnoczonych skfada~
film daz;wolony od lat 12
z będzie z 18-tu zawodników. Kanadę rPprezeu·
0:1
„Cracovii"
przegrana
1935
rolni
W
KRAKóW, (obsł. wł.) - Ostatni mecz miROMA - ,Noc w Casablance"
tować hPi!7.ie <lrnżyna „Rui!hurv Wolves" .
strzowski w Krakowie: „Cracovia" - ,,Garbar .,Garbarnią" spowodowała spadek „Cracovii" z
P"'1dZ. 18. 20. W r'--b:. i{\
Prze<l. mi~trzost~mi świata .hokeiści Stanliw
później zwycięstwo „Craco·
lat&
dwa
W
Ligi.
mi·
tytule
o
decydował
będzi4l
który
',
nia'
film rlozwolonv dla mlndzieżv
7.jednoczonych i Kanady rougrn.if!. 11:r.erPg 8potIUi
„Cracovii''
dało
stoRunku
samym,
tym
w
vii''
strzowskim „Cracovii" oraz o spadku z Ligi
STYLOWY - .. Cze-rw<>nv krawat"
po
kań w EuropiP. :M. in. 011bo;-dą. oni tournee
P-ndz. 16.30. 18.30. 20.~n. ,.. niedz. 14.M. „Garbarni' ', rozgrywa się po raz trzeci w dzie 11trzostwo, a „Garbarnię'' kosztowało ut.ratę Anglii, Francji i Czechosłowacji.
miejsca w w Lid:i:e.
,iach Ligi o tak ważnił stawkę.
film dozwolony dla młodzieży
„Pani ·Miniver"
SWIT w ZSRR
g-odz. :17.30, 20. w ruied.z. 15
----------~--film niedo~rolonv dla młodzieży
zgadzają się...
T~CZA - ,.Dzwonnik z Notre Dame"
g-odz. 1-6. 18.30. 21. w niedz. 13.30
Węgierski Związek Piłki Nożnej potwierilzil
film niedozwolonv dla młodzieży
termin rewanżowych Zllwodńw mi<;>dzypańst"'"
l'T spor~u
TATRY - ,.Gilda"
wych, które odbędą. się 10 lipca Hl49 r. na. W~
.I.
'"'
g-odz. 16. 18.30. 21, w niedz. 13.30
gn~ch i w Polsce. W dniu tym, wzorem roku
MOSKWA, (obsł. wł.) Państwowy ;Komitet sek, 300 m - 41,4 sek. oraz w skoku w dal film niedozwolony dla młodzieży
Kultury Fizyczne.i nadał 15-letniej uczennicy 5,39 m. Ten ostatni wynik jest rekordem Zwięz bieżącego rozegrane zostaną trzy spotkania mi~
„Tchórz"
WISŁA Hnykinie, tytuł Mistrza Sportu ku Radzieckiegio dla wszystkich kategorii junio dzynarodowe między Polską. i Węgrami. Na "Wę
z Tbilisi g-odz. 17, 19, 21. w niedz. 15
grzech reprezentacja Polski ~potka się z rcprc·
ZSRR. Nadia Hnykina, która jest obecnie naj- rów.
film dozwolony dla młodzieży
Hnykina zaczęła uprawia6 lckkoatlety~ę pół :i;entarją. Węg-ier, a w Polsce ror.egraj:,. mecz nru
młodszą. posiarJaczką. zaszczytnego tytułu usta-Wł,óKNIARZ - , Wielkie nadzieie"
nowila w ciągu oRtatni<"h czterech miesięcy 5 no tom "roku temu, pod kiernnkiem znanego trenera gie 7.P~poły ohu pań•Lw. Trzcrim ~potkani"' '
g-odz. :l6. 18.30, 21. w niedz. 13.30
wych rekbrdów Związku Rarłzierkiego dla dzie· 'l'alit.arowa, który na terenie GTuzji wyszkoli! bę<l.'lie mecz repr~entacii juniorów Polski i ·w1·
film dozwolonv dla młonzieży
·
weząt w "ldeku 15-16 lat. Młoda zawoduiczka już wielu utalentbwa.nych jnniorów. :Młoda re· 1gier,
ZACHĘ;TA - ,.Wieczna Ewa"
w biegach krótkich: 60 m kordzist.ka jest uczennielł 9-ej klasy 5zkoły śre
rekordy
4
usta.nowila
godi. 18,301 20,30, w nledz. 16,::JO.
D - 03450i
I
- 7,7 1ek, 100 m - 12,6 e6k., 200 m - 26,4 dniej.
film dozwolonv dlą, mlcdzieży,
I...

1'.INA

Hokeiłci

o

USA

czym warto przypomnieć

Przed meczem „Cracovia" - „Garbarnia"

0

Soort
....
-----•
uczennica
15-letnia
ZSRR
.strzyn1·
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Piłkarze węgierscy
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