Cena numeru 3

ORGAN

zł.

Proletariusze wsz.vstkich kralów

•
ŁK I

łączcie się

WK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTN-·ICZEJ
Ńr

, SRODA 29 GRUDNIA 1948 ROKU

ROK I (IV)

12 (1300)

Wzburzenie we Francji z~!;~i~~;;!?.

na

·

wieść o bezprawnyci1 postanowieniach Anglosasów, .
W ZagI0'f biu RUhry
dowu.iących arsenał n!emieck1•
.

PARYŻ PAP. - We wtorek ogloswno ko. · nikach prac konferencji londyńskiej w spra
munikat 0 wyniluLch londyńskiej konferencji wie Zagłębia ·Ruhry, dziennik „Ce Soir" przy
Francjl I trzech pomina we wtorek wieczorem, że pierwotny
USA WielkieJ B""'timlł
z Beneluxu,• J w sprawie przyszłOści za projekt francu.'>ki, przedłożony w 1947 r. :la
pańsi.w
t 1
·
k onierencji w Mos k wie
zos a porzucony.
głębia Ruhry
k t li
1 d i ł
wid
p · kt t
•
ywa u z a. ~ on ro
en prze
roJe
następuKomunikat ten moiJDa streścić
Zagłębia Ruhry Zwtązku Radzieckiego, Polw
kła h·
h
Jącyc pun c. '
ski i Czechosłowacji.
Mimo, że komunikat o wynikach konferenProiektowanemu rządowi Niemiec Zacnodnich nie zostanie przyznana pełna cji londyńskiej, ogranicza się do gołosł~suwerennoś6 w okresie conajmniej trzyletnim nych przyrzeczeń na da.Jsz.ą przys.zrość, dzien
n'.ki amerykańskie 1 część prasy francuskiej
od chwili powstania tego rządu.
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sektv religijnej

rządu

że

s1·ę władz ~~~zz~~~:~ni~~:W~'t~:~;.~:resztow&n'f
preNokraszi Pasza
pełnił obowiązki

d · 1948
d
miera rzą U egips iego O gru nta
roku, poza tym był on również ministrem
Finansów i Spraw
Zamachowiec
łm
B do · organizacji
.
. „ należał
I
SOFIA (PAP) - Kongres Bułgarskiej Par· 11ych Kola.row, minister sp-raw wewnętrznych
b ł Jugow, minister obrony na.rodoweJ· Damianow, po ityczno-re1igi3ne3 „ ractwa muzu a.
. 6
(k
.. R 0 b .
w
egipski
rząd
przez
rozwiązanej
nów",
ra
wy
omumst w) ponownie
otmczej
tu
przewodniczący komisji planowania Terpeczew,
Dymitrowa. sekretan:em generalnym Partii.
,.Rnl•"tnic7P•ko ubiegłym miesiącu.
red. naczelny organu Partii
· domo· t po o t rzymani u Wla
N a t ych mias
Sekretarzii.mi wybrani zostali Georgi Czan- Deło" Poptonow, oraz Cza.nkow i Czerwenkow
·
d egtp·
· premiera,
Komi~ji Pa.ństwowP',··'
kow, - przewodni.cz~cy
rzą
zostali ponownie wybrani członkami BiUl'a ś Cl· o zamord owanm
"'
ski zebrał się na na nadzwyczajne posie·
Kontroli i Czerwenkow - przewodniczący Pafl Politycznego.
w ostatnim dniu Kongresu przyjftO jedno.. dzenie.
stwowej Komisji Nauki, Kultury i Sztuki.
--oDotychczasowi ezłonkowie • Biura. Polityczne- myślnie wniosek o zmiant nazwy P&rtł1 Bułgar
go Partii: premie.r Dymitrow, ,ivicepremier Ko- ska Partia Robotnicza. (Kom1Ulist6w) na. Bułstow, wicepremier i minister spraw za.granicz· ga.rska Partia. Komunistyczn&.
si~
"'
"ł
kuluarach pałacu
PARYŻ (PAP).
V
Chaillot stwierdzają, że ostatnie posiedzełl!lf.Jll
·
;,
nie Rady Bezpieczeństwa w Paryżu odbędzie się w dniu 30 grudnia.
Na~t~pne . posiedzenie, najprawdop?Moskwa (PAP) Ył Ta.11inie odbyło się pierw I Pierwszym sekretarr.em KC wybrany zo...
sze plenarne posiedzenie n.owego Komitetu stal ponownie Karota.mm, drugim sekreta· dobrueJ w pierwszym ty:ł'.)druu styczrua
Centralnego Komunistycznej Partil Estonii, rzem - Kedrow, zaś sekretarzami KC - , odbędzie się już w Lake Success, koło Nosłów.
wego Yorku.
Kebtn, Murisep i Kusik.
W kołach dziennilk:arsldch zwrócono uwagę wybra•n ego na 5 zjeździe Partii.
na następujące .znamienne okollicz.ności
a) Władza- kontrolna Zagłępia Ruhry powstanie ·dopiero po wycofaniu się Aliantów z
Niemiec. Tymczasem Ang!o!.asi prowadzą w
Niemc~ech Zachodtni<:.h politykę faktów doko
nanych, których tzw. „władza kontrol·n a" Za
głębia Ruhry me będzie mogła zm.i.enić
Indonezję
napaści
podżeganie
b) Kompetencje władzy kontrolnej okre·
Komitet
holen-·Narodowy
rzą.du
(PAP).
dla.
YORK
wojskowe
NOWY
dostawy
wszystkie
IndoneRepublikę
ą napaAć Holendr6w na.
ślono w komunikacie w sposób ogólnikowy
Postępowej przesłał do prasy oświadcze derskiego.
zyjską.".
Partii
j niejasny.
nie Wallace'a., w którym domaga się on kateWallace określa decyzję Ra.dy Bezpieeze:6.s·
Dosta.rczytimy- liola.nd11 - pisze W alla.ce-c) W projektowanej władzy kontrolnej Za gorycznie, by Stany Zjednoczone natychmiast twa o za.przestaniu działań wojennych „ob.łud·
broni, oraz pomocy gospodarczej w n.mach
głębia Ruhry Francja będzie zawsze w mn'.ej
Hola.ndii w ną. i niepotrzebną".
położyły kres udzielaniu pomocy
pia.nu Marsha.lla., co dało im możnoAć ponownej
szości. Będzie ona majoryzowana przez Niem
ramach planu Marshalla, ora.z żąda., by rząd
Wallace oświadcza, że ątany Zjednoczone agresji w Indonezji' '.
cy. USA i Wielka Brytanie, do których pra Stanów Zjednoczonych nałożył embargo na „ponoszą. główną odpowiedzialnoM za nikczem
Wallaee oświadcza., że zarządzenie o zapri:e...,
wdopodobnie często będą się przyłączać krata.niu działań wojennych umożliwia Holen•
je Beneliuxu.
drom za.trzyma.nie zagrabionych teren6w i nio
d) Problem kontroli przemysłu Zagłębia Ru
żąda od nich wycofania się na pozycje wyjś·
bry w istocie rzeczy wymyka się już z rąk
ciową.
mocarstw zachodnich, po przekazaniu prze
Akcja ]lolenderska sta.nowt ja.w.ne pogwa,łce
nwsłu niemieckiego byłym właścicielom hinie Karty ONZ 1 zlekceważenie za.rządzel1 Ra.zachodnią strefą
tlerowskim.
dy Bezpiecl!le:dstwa..
W~.\RSZAWA. (PAP) W dniu ·20 grudnia 'rb. ski !ą.:
papier.
artykuły rolnicze, tekstylia.
e) "Władza kontroJJna Zagłębia Ruhry bę
Wskazując, że od cza.su zakończenia drugiej
n-Menem
została we Frankfurcie
podpisana
Ze strefy zachodniej Nieniiec do Polski dzie uzgadniała swą politykę z administra·
wojny światowej - narody kolO'Ilialne _niejetmiędzy Polską a zachodnią strefą Niemiec umo urządzenia i maszyny, barwniki, chemikalia.
i dnokrotnie już były zdradzane, Wallace wcy.
cią rnarsballowską. Oznacza to przyzna.nie w
grudnia
31
do
tj
roczny
części do ma.szy;n.
5POSób oficjalny Waszy~gtonowi prawa. ostate wa handlowa na okres
wa Stany Zjednoczone do podjęcia. zdecydowa..
1949 r.
C'Z'Ilej decyzji w Zagłębiu Ruhry,
·
Umowę podpisali wict=dyr. Departamentu Mi nej i niedwuznacznej akcji.
łą.cznej nisterstwa Przemysłu i Handlu Nowicki, oraz
obroty
wzajemne
przewiduje
Umowa
pisze Wallace ~ zmusić Holen„Należy f) Na konferencji londyń~kiej n.:e anulowa
szef zarzitdu .handlu zagranicznego administra- drów do opuszczenia Indonezji. Indonezyjczy•
no decyzji anglosaskiej w sprawie przekaza wysokości ok. 28 mil. dolarów.
Najważniejszymi artykułami wywozu z Pol- cji okupacyjnej Logan.
kom winno się dać możność suwerenności.
nia przemysłu Zagłębia R:ihry w ręce nieEksploatacja Republiki indonezyjskiej przes
mieckie.
Holendrów nie powinna się przekszt&l:eić .,,
g) Kom'tet Hurnphrey'a, badający możMwo
lub jaką.kolwiek
amerykaflską.,
eksploatację
ś~i produkcyjne _ciężkiego prz~~ysłu niemiec
·
inną".
f
kiego. będzie miał większy mz władzą. kom·
C
· trolna v.rpływ na produkcie Zagłębia Ruhry',
ę
ą
a w szczegól-nośc1 na poziom niemieckiego
Społeczeństwo i prasa le uroczyście u.czciły 150 rocznicę urodzin
Moskwa (PAP),
przemy~łu stalqwego.
Na tle komunikatu o wY Radzieckich Republik Związkowych niezwyk Adama Mickiewicza.
PARYŻ PAP . .Uroczy~te akademie odbyły się pO'la MosTaszkiencie i w
kwą i Kijowem w Mińsku,
innych stolicach RepubLik Radzieckich.
We wtorek wieczorem
PARYŻ PAP. Na akademii w · Mińsku referat o życiu i Rada
Bezpieczeństwa kontynuowała dyskuznakomity SN nad sprawą Indonezji.
twórczośei Mickiewicza wyqłosił
,,M ędzynaro1bi!u'· ·
Mfeszkańcy m·ash uowihli wy iór
poeta b;aloruski Maksym TGnk.
Poza_ przyjęciem rezolucji chińskiej w
PARYŻ (PAP). Komunista Combe zo- miny, został usun:ęty z zajmowanego staDziennik ,,Białoruś Radziecka". organ Ko- sprawie zwolnienia · więźniów politycznych,
r.owiska decyzją Ministra Spraw Wewnę- mitetu Centralnego KPB(IJ) z<1mieścił obJizer- uchwalono
stał wybrany merem miasta Firrri.iny.
rezolucję kolumbijską, wzywają
Sukces ten jest tym bardziej godn:• pod trznych M0cha za solidar1zowanie się ze ną kolumnę, poświęconą Mickiewiczowi z cą konsulów urzęduj;:icych w Batawii do
wieszcza.
portretem
„j.ak: najrychlejszego" przesłania sprawozdakreślen:a, że kandydat socjalistyczny był strajkującymi górnikami.
ukraińska poświęciła nia.
Również cała prasa
Mieszkańcy miasta, zebrani przed ratuszem, pow'tali wybór Combe'a śpiewem czołowe m;ejsca arty1rnłom o twórcwści Mic
popierany przez MRP i Gaullistów.
Pr?:ECiwko tej rezolucji wypowiedział sl~
kiewiC'ZFI
katE>gorycznie delegat radziecki Malil{, k~<"•ry
. Wśród sześdu zastępców mera jest 4 ko Marsylianki i ,.Międzynarodówki".
.. Prawda Uk:ramy" opublikowała wnikliwy
Rada Miejska Firminy uchwaliła jedno- artykuł o Mickiewiczu p16ra poety i tłuma· głosował przeciwko niej, wraz z delegatem
munistów, 1 MRP i i ·socjalista.
Ukrainy.
Combe, który był merem rozwiązanej gł-0śnie wniosek, żądający _bezzwłocznego cza dzieł Mickiewicza n.a jezyk ukraiński Na tym obrady odroczono do środy po p~
przez rząd Queuille'a Rady Miejskiej V'ir- uwolnienia aresztowanych .eórników,
M<Lki:vma RYJ.skiego.
·łudniu. .

w skład której wejdą przedstawiciele

Niemiec, USA, Wiel!kiej Brytanii, F•rancj.i i Be
ne1uxu.
Ruhry okontrolna
tr7'm1a pewne kompetencje, związane
-J„
z podziałem miejscowei produkcji węgla, kok
su i stali i z „ochroną interesów z:agranicz. "
nych w przemyŚ le Zag ł ębla .
~
z
,,
.
P rod!Uk CJa sta~, ag.ę b'ia R u h TY ma wy
n oSic, 10 .700 ty•t"
•"'-.... ~ie ·
- „ ęcy ton -~?
Prorządowe dzienniki franeu~kie usiłują
przedstawić wyniki kan!e,rencji londyńskiej,
jako sukces Francji.
Jednakże a.noa.Iiza k0mtm1Jtaf.u, na tle sto!!'lDKÓW poJ1tycznych, panu.iącYch obeonle W
Europie Zachodniej, prowadzi do konkluzji,
te polityka, amerykańska, fawo~ująca w
sposób widoczny Niemcy Za.chO<lnie, w nl.
czym nie uległa zmianie,
Nic dziwnego, że paryskie wydanie ,,Daily
Mail" zamieśc'fo komunikat o wynikach kon
ferencji londyńS<ktej pod tytułem, w którym
słowa ,,z.wycięstwo Francji" ujęto w cudzy·.
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okazał się członkiem

LONDYN (PAP). Agencja Reutera doegipskiepremier
nosi z Kairu,
. go NOKRASZI PASZA został we wtorek
nie szczędzą wysiłków, aby przedstawić re- zamordowany przez· studenta medycyny
zultaty KO!nferenc.ii fako ltorzystne dla. Frain ABDEL MEGUID HASSAN.
zamachowi'ec przebrany w mundur ka
cji
•
..:..-te ulega wątpJ1wośc1, "'" "e w ten sposo'b d"-„
i
dł
l" ·· '
·
..,.
prem erem
p1tana po lCJl, wsze
z·y się d~ ~ocnienia ·-~ilu QueulUe'a.
tr
Swraz z W
t
d h ll M" · t
·~
„„.„
v
ewnę z.
mis ers wa praw
uridocznie w celu USPOKOJENIA FRAN- o a u
1
łó
d
"·
CUSIHEJ OPINII PUB~ICZNEJ, WZBURZO nych i oddał o niego 6 strza W Z rewo•
NEJ WIADOMOSCIA!ftl O BUDOWANIU weru.
Nokraszi Pasza skonał przed przybyARSENAŁU W NIEMCZEC.H zachodnich, ko
munikat mwtera równieź zdawkową -zapo· ciem lekarza, którego natychmiast wewiedź „ubworzenla kom.~ji wojsk-Owej dla zwano.
Hysan usiłował popełni~ samob6j.stwo,
spraw dern:Ildta·ryzacji".

Ukonstytuowan·1. .

2 . r;:~:::l~~~~TI1~~~.N~~!1=
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Rumuni

na

drodze do · socia izmu

Konferencja prasowa w ambasadzie rumuńskiej w Warszawie

w przededn~u 1-ej rocz ·cy proklamacji Republiki
WARSZAWA PAP. - „Dzlęlłl olbrzymiej pomocy Związku Radzieckiego I ZJednocze
Dla Klasy Robotniczej, Rumunia kroczy naprzód na drodze ku Socjalizmowi" - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie AMBASADOR REPUBLIKI RUMUŃSKIEJ

szczycić się

W POLSCE P. ION RAICIU.

Ambasador przypomniał niesławne dzle-1 kreślił m. In. iż siła nabywcza pieniądza
je rządó.w w Ru~unii dy~astii H?henzollern zwiększyła się znacznie, czego wyrazem były
Slegmarmgen, ktore zakonczyły się abdyka- przeprowadzone już czterokrotnie zniżki cen
cją króla Michała w dniu 30 grudnia 1947 r na rynku.
Rządy dynastii st?..ły pod
Ambasador Raiciu przedstawił też osiągznakiem krwa- nięcia przemysłu rumuńskiego I podkreślił,
Wego terroru, skierowanego przeciw robotDlkom i chłopom.
że współzi:1wodnictwo pracy obe jmuje obecW roku 1907 pachołkowie królewscy wy- nie wszystkie dziedziny życia Rumunii.
mordowali 11 tys. chłopów, k tórzy powstali
W szkolnictwie Republika Rumuńska poprzeciw uciskowi.
W roku 1918 z rozkazu Ferdynanda I-go
stracono 200 robotników, zaś Karol II-gl w
roku 1933 krwawo stłumił strajk w warszta
tach kolejowych w Bukareszcie.
Ten sam władca zaprowad:r.ił w Rumunii
Znajdujemy się w przede dniu bardzo wa
clyktaturę I utorował drogę faszystowskiemu żnej zmiany w życiu całego kraju, w przede
reżimowi Antonescu.
dniu wielkiej reformy płac i równoczesnego
Syn Karola - Michał, wypowiedział woj- zniesienia systemu kartkowego oraz systenę Związkowi
Radzieckiemu i państwom mu dwóch cen.
aprzymierzonym.
W swym referacie na Kong,resie ZjednoPIERWSZYM KROKIEM KU LEPSZEJ czeniowym tow. min. Minc omówił m. In.
PRZVSZŁOSCI BYŁO WYZWOLENIE KRA dość szeroko zasady tej reformy, zapowiaJU PRZEZ ARMIE CZERWONĄ, ORAZ O- dając jej wprowadzenie z dniem 1 stycznia
BALENIE
DYKTATURY
ANTONF.SCU 1949 r.
W chwili obecnej we wszystk!ch gałęziach
PRZEZ SIŁY DEMOKRATYCZNJ<: Z PARprzemysłu, handlu, transportu,
administraTIĄ KOMUNISTYCZNĄ NA CZELE.
cji
itp.
dobiegają już końca prace nad zaTrzy kolejne rzady nie chciały jednak
warciem nowych układów zbiorowych, w
przeprowadzić walki z pozostałoś ciami faszy
których zostaną szczegółowo określone nowe
Zinl.l, iiabotażem gospodarczym, ani też prze
warunki pracy i płacy dla ogromnej, prawie
prowadzić reform suołecznyi:h. Doplerd rząd
premiera Grozy przystąpił do przeprowadze trzymilionowej masy robotników I pracowników umysłowych. W opracowaniu nowych
n!a tych wszystkich postulatów.
układów zbiorowych
uczestniczą
nie tylko
W łonie tego rządu Istniała jednak grupa przedstawiciele zainteresowanych władz pań
Tatarescu, która nadal uprawiała politykę stwowych I związków zawodowych, ale takoporu przeciw reformom, jak tet ł uprawia- że szeroki aktyw robotniczy zarówno związ
ła sabotaż gospodarczy i !!zplegostwo.
kowy jak I partyjny.
Mówiąc o osią gnieclach Republik!
przez
Za kilka dni nowe układy zbiorowe wejdą
rok jej Istnienia, ambasador rumuński pod- w życie.
Równocześnie zostanie całkowicie zniesiony system zaopatrzenia reglamentowanego.
W cią.gu 1948 r. - jak wiadomo, - zniesiono już zaooatrzenie kartkowe na cały szew kopalniach francuskich reg
ważnych artykułów
jak cukier, kaszę.
PARYŻ (PAP). Ofiarami wypadków, ja- mąkę, chleb I in. W zamian kartkowicze okie wydąrzyły się przed świętami Boże_go trzymają równoważnik w gotówce.
Obecnie zostaną zlikwidowane kartki na
Narodzenia w kopalniach Nord i Pas de
Calais, padło również kilku górników Po- mięso i tłuszcze oraz odzież. a ekwiwalent
za te artykuły jak I za kasowane równoczelaków.
śnie kartki
dla cię żko pracuiących, tam
Górnik Marian Wasiak zmarł, a r,6rnl- gdzie one były przyznane, zostanie włączony
cy Franciszek Jabłoński, Józef Solfrang do zreformowanej płacy · zarobkowej.
Do zasadniczej płacy zostaną wmontowai Leśniak w stanie ciężkim przebywają w
ne równi e ż ekwiwalenty za poprzednio wy1zpitalu.
łączone artykuły kartkowe wypłacane doTrzech górników francuskich zostało tychczas w formie dodatków jak również do
rabitych, a dwóch odniosło rany.
tacja stołówkowa I dodatek wyrównawczy.
Do płacy zasadniczej będzie także wmonto
wany specjalny ekwiwalent za przeciętną
Złóżmy datek na Pomoc
podwyżkę cen kolejowych biletów dojazdowych, tramwajów, gazu i elektryczności. któ
Zimową
ra to podwyżka zostanie wprowadzona z

Reforma

płac

przed otwarciem zjazdu
Moskwa. Młodzież Moskwy 1 obwodu moskiewskiego od dłuższego czasu przygotowuje
się do XI-eqo Zjazdu Komunistycznego Związ
ku Młodzieży.
Młodzi m'.eszkańcy stolicy ZSRR W!lp6łza
wodnlczą między sobą o jak najlepsze wykonanie zobowią zań, powzięt:1-ch na cześć
Zjazdu, w ostatnim czasie.
Ponad 100 tys. młodych przodowników pra
cy miasta I obwodu zobowiazało si ę zrealizować do dnia otwarcia Zjazdu swe plany

moskiewskiej

Komsomołu

~~f ~:etni_e, a 25 tys, °"6b -

l)lany cztero-

Ponad to młodzie! stolicy bierze ceynny
w elektryfikacji majątków państwo
wych, stacji maszynowo-traktorowych i koł·
chozów obwodu moskiewskle~o, która została
podjęta w szerokim zakresie z .in.'.cjatywy
mlodziE>żY wiejsk:ej obwodu.
Do chwili otwarcia Zjazdu młodzież moskiewska ma zakończyć budowę 15 eiektrownl,
które <l<'~tarC7a nradu dla 300 koł~hozów.
udz'ał

W. Ażaiew

-

Rumuńskiej
poważnymi

osiągnięciami,

jakkolwiek zadania w tym zakresie były
specjalnie wielkie, gdy ż rząd królewski starał się utrzymać ciemnotę w szerokich masach i pozostawił 4,5 miliona analfabetów.
KońC'ząc swe wywody ambasador Ralciu
na dzień dzisiejszy
przypomniał zawarte przez rząd &epubliki·
traktaty o współpracy i umowy handlowe r.
Chmurno z rozpogodzeniami.
zaprzyjażnion.ymi kr 3 j~mi, a także. wskazał
Miejscami mglisto. Nocą temperatura
':1 3 inne przeJav:'! wspolnoty RnmRuml z kra- od minus 3 stopni do minus 10. Dniem od
Jami DemokraCJI Ludowej I ZSR
„Kraj mój _
oświadczył amb~sador
minus 1 d~ minus 7. stopn~.
kroczyć będzie zawsze w szeregu szermierzy
Słabe. wiatry z kierunkow połudnlowoorawdziwe~o postępu 1 trwałego pokoju".
zachodnich.

Prognoza pogody

I
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a·zniesienie systemu kartkowego

Polacy ofmr?mi wypadków

Współzawodnictwo młodzieży

może

BERLIN PAP. - Za przykładem TrybunaNorymberskiego, który udzielił „świątecz
nego urlopu" oskarżonym w procesie Wilhelmstrasse, poszedł zarząd obozu intemowa
nych w Bremen-Riespott (strefa amerykań
ska).
35 osadzonych tam hitlerowców nrolniono
na urlop świąteczny na okre·s 14 dni.
łu

dniem 1 stycznia 1949 r. w związku z likwidacją systemu dwóch cen.
Pracownicy korzystali dotąd z ulgowych
biletów dojazdowych i tramwajowych, których ceny były wyraźnie deficytowe. De!icy
towe były także dotychczasowe ceny za gaz
I elektryczność. Przedsiębiorstwa komunalne lub państwowe ponosiły z tego tytułu
straty - pokrywane dotąd przez państwo.
podobnie zresztą, jak państwo pokrywało ró
żhicę między kartkową ceną poszczególnych
artykułów a Ich ceną rynkową.
Likwidując system dwóch cen I znosząc
kartki musimy równocześnie znieść system
dopłacania ze Skarbu Państwa
do poszczególnych przedsiębiorstw komunikacyjnych I
energetycznych. Prościej i słuszniej będzie,
jeśli pracownik otrzyma jako cześć swego
wynagrodzenia to, co państwo dotychczas
okólną drogą za niego dopłacało.
Równocześnie zostanie skasowany p~
lej z którego korzystały dotąd warstwy zamożniejsze płaC'ąc na równi z klasą robotniC'zą niską t2ryfę za gaz lub elektryczność I
tramwaje. Nie ma bowiem żadnego powodu,
aby państwo ludowe musiało dopłacać do usług, z których korzysta burżuazja.
Na Innych zasadach będą też pracować
stołówki przy zakładach pracy.
Dotychczas państwo wypłacało przedsię
biorstwom dotacje na stołówki w wysokości
600 lub 800 zł. miesięcznie na pracownika.
Dyrekcja zakładu za te pieniądze zakupyw:\ła produkty I przygotowywała
obiady dla
pracowników. Odtąd zaś do płacy będlie
wmontowany jako część składowa zarobku
przeciętny ekwiwalent stołówkowy w sumie
670 złotych. Pracownik będzie mógł według
swego uznania korzystać ze stołówki lub
też nie korzystać. Stołówki zostają ws~ęd l ie
tam, gdzie co najmniej 100 pracowników
zgłosi chęć korzystania z ich usług.
Minimalna opłata, którą pracownicy wnlosą za korzystanie ze stołówki, wynosi 670
zł„ co nie wyklucza, że chcąc podnieść Jakość obiadów mogą onf ustalić wyższą cenę
za korzystanie ze stołówki. Przedsiębiorstwa
będą nadal. dostarczać niezbędnych dla prowadzenia stołówki lokali I urządzeń oraz po
nosić związane z tym koszty administracyjne I rzeczowe w wysokości 175 zł. na pra~o
wnika.
Reforma styczniowa obejmie r6wnlet bardzo ważną dla masy pracowniczej sprawę za
słłków rodzinnych. Jak wiadomo, już w r.
1948 stworzono w ramach ZUS-u Fundusz
Zasiłków Rodzinnych. z którego wypłacano
wszystkim pracownikom przemysłu państwo
wego miesięczne · zasiłki na pozosta :Jące na
ich utrzymaniu osoby, przede wszystkim
dzieci.
Obecnie zasiłki te zostan~ powiększone w
związku ze zniesieniem kartek. Za wYCOfane kart:v rodzinne ustalonl! zostanie odszko-

30)

dowanle, które będzie włączone cło asllk6w
wypłacanych przez ZUS z Funduszu Zasllków Rodzinnych. Pracownicy mający na
'Swym utrzymaniu liczniejszą rodzinę otnymywać będą na jedno
dziecko przeciętnie
większy zasiłek, niż ci, którzy mają mniej
dzieci.
Zasiłek rodzinny nie będzie satem w~
ny do zarobku pracownika I nie będzie uzależniony od wysokości płacy lecz od llczeb„
ności rodziny.
Zasiłki rodzinne będą wypłacane w ~
pującej wysokości:

na Jedno dzfocko, na które pny1łap~ •
- 1.650 zł., na dwoje dzieci. na które
przysługuje zasiłek 3.600 zł.
Na każde następne dziecko, poe7!Yft•~ o4
trzeciego licząc tylko dzieci, na które prą
sługuje zasiłek 2.250 zł.
Na żonę lub niezdolnego cło arobkowallła
męża, Jeśli przysługuje zasiłek na ddeel siłek

1.250

zł.

Jeżell zasiłek

na dzieci nie przysłaraJe
na żonę niezdolną do zarobkowania lub w
wieku powyżej .50 lat, bądź kształcącą się w
szkołach lub za męża niezdolnego do zarobkowania - 1.000 zL
Jak widzimy, zasiłki rodzinne stanowi~ bę
dą bardzo poważną pozycję w budiecle pra
cowników, zwłaszcza niżej uposażonych, a
obarczonych liczną rodziną. Tak np. pracow
nik mający na utrzymaniu żonę i plęci-Jro
dzieci, na które przysługuje zasiłed:, otrzymywać będzie zasiłek rodzinny w następutą
cej wysokości:
U5ł id.
na żonę
1.800 zł.
na pierwszych dwoje dzieci
6.'750 r;I.
na dalszych troje dzieci
11.600 zł.
razem
Poza tym należy nadmienić, te przewldzia
ne Jest bezpłatne rozdawnictwo mleka przez
Fundusz Zasiłków Rodzinnych dla dziecL W
razie wydawania mleka z zasiłku będzie potrąconych. po 200 złotych na dziecko, otrzymuiące mleko.
Tak w ogólnym zarysie przedstawia alę
sprawa reformy płac w związ
ze znlesieniem kartek I systemu dwóch cen.
Rf'forma płac przyniesie ogromne kol"Z3"4el
klasie robotniczej i państwu ludowemu. Ogólny poziom realnych płac podniesie •lę o
około JO proc. w skali ogólnopolskiej. Z &eJ
podwyżki najbardziej skorzystają grupy pracownicze, najgorzej dotąd uposażone. R(Jwno
cześnie reforma płac, czyniąc strukturę zarobku jasną i przejrzystą, a wysokość :i:arohku w o wiele wiekszym niż dotychC'zas
stopniu uzależnioną od wydajno§cł 1 kwatlfikndl zawodowej pracownika, stworzy ml'·
cny i trwal:v grunt dla dalszego system:it:vcz
nego wzrostu wydajności I r1>ałnej płacy
zarobkowej, dla stałego wzrostu bogactw
naszeiro państwa ludowego i podnoszenia do
hroh„•fn kla!lv robotniczej.

•
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Niedaleko od przystani Batmanow oso- kind i Beridze. Drobna postać jej zjawiała się i znikała wśród
niezmierzonych
przestrzeni. W zarządzie starali się nie
I przegapić chwili kiedy rzeka stanie. W
oddziałach
ludzie zakładali się - czy
- Zostawcie, Liberman, nie urządzaj-1 o sobie myśli. Im większy jest mianownik, szła dro<;a lądowa na .Adunie. Można uwa- Adun już śtanął, czy jeszcze nie, uderzali
cie przedstawienia. Ja lubię zupełnie co tym ułamek się zmniejsza. Jeśli zaś mia- iać, że tu zaczynał się rurociąg.
po rękach i podbiegali do okien lub do
innego niż to czym wy mnie częstujecie. nownik jest nieskończonością - ułamek
Jednocześnie naczelnik budowy zdecydo brzegu. Adun wydawał się zupełnie nieWymagam szczerości i otwartości. Bądź- równa się zeru. Dobrze powiMziane, pra- wał wysłać do większych miast Dalekiego ruchomy, ale czasem lodowata powierzch
cie zawsze sobą, nie fałszujcie, mówcie wda?
Wschodu, Sybiru i Uralu ludzi do rzeczy, nia jego potężnie z głuchym odległym hu
tak jak jest w rzeczywistości. Pragnę kaLiberman nie odpowiedział. W jego po- celem wyszukania i nabycia brakujących kiem wstrząsała się.
tegorycznie zabezpieczyć się od nowych chylonej głowie o rudawych włosach i gru materiałów i sprzętu. Osoby takie BatmaWreszcie Adun stanął - nikt jednak
śmieci w wasze]· izbie. Jest to po części i b ·
ł co ś z uporu woł u.
e1 szyi· b yo
now wyb'1era.ł razem. z za łk.m d em.
.
nie
spostrzegł te1· chwili. W chaotycznych
moja izba, czy tak? Będziemy ją utrzymy
p
ł d
k p
t
wać w idealnej czystości.
- Przyzwyczajcie się spoglądać prosto
artorg mrn
uzo tros · rzygo owy- nagromadzeniu zwałów zastygła jego po- Pracuję w dzień i w nocy, staram w oczy, kiedy wam mówią nieprzyjemne wał się do partyjnej konferencji, która tężna siła„
się ile sił starczy. Matko najdroższa! rzeczy! zlekka podniósł głos Batma- zamierzał przeprowadzić jeszcze przed
... Stopniały resztki mgły, która kosma·
·
'l
·
now.
Gdyż
wedłu.~ f0rmuły Tołstoja ry świętami listopadowymi. Nie dawały mu mi wisiała nad rzeką. Jasno świecił zimoI wciąz z e.„
k
.
.
k
.
śl"
I
d
.
h
h
_ Proszę zmienić system pracy. Parnię- zv u1ec1e zamienić się w zero. - Wasyli spo OJU my. 1 o u 7 1ac rozrzuconyc na wy poranek. To tu, to tam, pośród stojątajcie, że mieliście ze mną rozmowę 0 sy- Maksymowicz pokazał palcami zero. ogromnej przestrzeni trasy, oderwanych cych dęba lodowych pryzmatów, piramid
stemie. Szkoda, że muszę powtarzać. Ale Daję wam trochę czasu na rozmyślanie. od siebie, nie poł ączonych nawet telefo- i nieforemnych głazów powstało nieznośuprzedzam _ więcej już powtarzać nie Albo dojdziemy do porozumienia, albo ja nicznymi przewodami.
ne dla oczu brylantowe migotanie. Przebędę.
7.robię was ostatnim ekspedytorem u Feświetlony promieniami, okryty
szronem
Batmanow zamilkł, wyczekując odpo- dosowa.
Rozdział ósmy.
rosnący na brzegu krzak podobny był do
wiedzi. Liberman stał do niego z profilu.
P,o tej rozmowie naczelnik pozostawił
Posłaniec z trasy.
różowych korali.
- Czy czytaliście myśli Lwa Tołstoja, na pewien czas Libermana w spokoju. Z
W siódmym dniu jazdy na nartach TaBatmanow, Beridze i Załkind zeszli na
które zapisane zostały przez jego bliskich? tym większą energią zaczął Batmanow or- nia Wasilczenko zbliżyła się do Nowiń- lód. Chodzić pośród zwałów było trudno.
- nagle zapytał naczelnik.
ganizować oddział Fedosowa. Zapoznał się ska. W brązowym flanelowym
ubraniu nogi ślizgały się i trafiały na ostre lodo- Zdaje się, że czytałem - niepewnie osobiście z każdym pracownikiem nowego i czerwonej szydełkowane;
czapeczce z we wzniE>sienia. Nad rzeką wiał ostry wie
l ze zdziwieniem powiedział Liberman. oddziału, brał udział w zebraniu jego ko- olecakiem i zwiniętą watowaną kurtka trzyk. Podnosił drobny śnieg i palił
- Wspomnę j edną taką myśl. Dla was ma lektywu.
oodobna była do uczestnika wielokilomet twarze. Naczelnik budowy kazał wyprosens ją zapamiętać. Lew Mikoła;ewicz poRazem z ~~dosowym. obeszli głó":'ną b~- rowego ~ajdu narciars~iego.
wadzić ludzi !lla oczyszczania drogi i wywiedział, że człowiek jest ułamkiem, w zę, __sprawdz1~1 składy i. wyznaczyli koleJ-1 Brak Jej. by!o opaski z oznaką albo nu- p1 ścić. n~ lód traktor. Znowu ukazała się
którym licznik - jest tym, co człowiek nosc. w~syłki transoortow na tras ... w o- meru na piersi.
teraz Juz blisko, samotna postać narciarsobą przedstawiJL a mianownik tvm. co kresie zimv~
Ze startu spostrzegli ją Batmanow, Zał- · kt.
d.. c. n.

Daleko od Moskwy

biście wybrał miejsce na punkt przeładun
kowy: w ciągu trzech dni na brzegu Adunu wyrósł przysiółek z namiotów, który
nazwali Startem. Stąd otwierała się przy-
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Objektywizrn dyplomaty i rewizionizrn ·niemiecki

Z Ziem Odzyskan,..dl w czasie zbliżania
1ię zwycięskiej ofenzywy Armil Rad7iieekiej i Wojska Polskiego aeiekła za Odrę
i Nysę duża część Niemców zamieszkują·
eych te tereny. Pozostała część została wy
5iedlona w myśl uchwał zawartych w Po-'
e d ' N'::.e~y CI· osi'edlili ZRę
w stosun~ anue.
koW'O poważnej ilości na terenach Nie·
miec okupowanych przez wojska angiel-

slde i amerykańskie.
Stawiamy sprawę jasno: polityka okupa
tyjna

władz

angielskich nic dotychczas nie

uczyniła w tym kierunku, aby pn.esie·

dleńcy ci zrozumieli słuszność decyzji po·
czdamskich, aby starali się zasymilować
z miejscową lu~nością. Przeciwnie - politycy angielscy i władze okupacyjne tego
kraju pracują w tym kierunku, aby układ
·
ś · t k
· 'ć
Poe 'Z d ams ki Z81'\Uem w WIS e pap!eru.
Ułatwiało to - rzecz prosta - rewizjonistom niemieckim prowadzenie w licz·
nych organizacjach byłych przesiedleńców akcji wrogiej rolsce - zmierzającej
do szerzenia prohitlerowskich haseł.

Rząd polski %Wl'acał już w notach kierowanych do rządu angielskiego uwagę na
to niepokojąff zjawisko. Ostatnio przypomniał znów, że byli uciekinierzy i przesiedleńey twon:ą organizację cieszącą się
władz brytyjskich, które J·awP oparciem
nie nawołujA„ na urządzan..,ch
„ pr7ez siebie
manifestacjach do nieuznania traktatu po-

napisany. Znamy już a.i nadto dobrze li
ton tego rodnju wypowiedzi, które kofl·
czyły się hitlerowską „woln~eią" pra.„y
i obozami koncentracyjnynrl,.
Rząd angielski dyplomatyzuje, rząd an·
gielski pozostawia 10bie możliwość tole•
.
.
.
.
.
· ·
ro'"'.~ma ~ Po~1erama nterrueckich organ_i·
z&cJI reWlZJOnl.!tycznych, pozostawta sobie
furtkę w formie owego „obiektywnego
wyrażania opinii". W ten sposób „obiekty·
wizmem'' będzie można tłumaczyć każdą
akcję odwetową każdy przejaw odradza·
nia sie hitleryz~m.
.
.
·
'
Ale naród p<1lski prwszedl zbyt tragicz
ną lekcję historii, aby na wybiegi dyplomatyczne anglosasów patrz~ spokojnie, a.by je nie określać właściwym mianem. I dlatego opinia publiczna potrakto.
.
. ,
. d
,
wac musi o powtedz angielską 3ako ·wybieg dyplomatyczny, pod którym kryje się
niebezpieczeństwo hodowania nowych sił
antypokojowych i antypolskich.
A. P.

stał

kojowego, kt6ryby nie czyn.ił zadośł poetula
tom niemieckich rewizjonistów w pn.ed·
miocłe granie Niemiec I wzywają do bier·
nego oporu przeciw władzom okupacyjnym.
Rząd angielski odpowiedział dyploma·
· ś• wyJa
· me
któ ry ntc
k'
·
t
ycznym Języ iem,
~prawiesię
stara
gorsza-który
co
nia i
dliwić tę akcję .odwetowców niermeckich.
Jakże bowiem inaczej należy tłumaczyć
sobie treść formuły użytej w odpowiedzi,
która mówi, że rząd angielski nie będzie
obiektywnego
wykraczać
· „, granicę·
· · „poza
wyrazama opma' przez Niemców.
Szef polskiej misji wojskowej w Berlinie wyraźnie zastrzegł, że nie domaga się
bynajmniej ograniczenia. wolności prasy.
Ąle cóż wspólnego z wolnością prasy ma
· Id e· na ł amac h „ s <nia
·
f a kt um1eszczema
mokrat" - pisma popiera.nego przez Anglików - artykułu„ w którym o traktacie pokojowym mówi się jako o świstku,
który ma wartość papieru, na którym zo-
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Z nowym rokiem unri.wersvteckim otwarł pierwszy umwersytet na terenie republiki
to w Związku Radzjeclcim &7.ereg nowych Tadżyclriej, w . Rydze S?Jrołę dramatyCIZllą,
wyż.szych uczelni I tak Leningrad otrzy. w KaJ4lringradzie Instytut PedagogiC7llly,
ł wreszcie w Omsku Wyższą. Szkołe :tegiugi
p
mał ·In tyt t T. h ol ' .
"ródlnAo,....,j, n~aat.o· n.a 15 wyż"'"'ch urz.oomys
ee.~ ogiczny
s u
~vu
'ł"" " "utworwno
~
·
wvdziały
sperj:> Ine ~J
~lnda<"h
Inuruchonuono
Mińsku
w
Soożywczego,
lrorespondencyjne.
kuTSy
prowt>,dzace
•
Stalinabadzie
w
Obcych.
stytut Języków
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- Nie,
czyli rządowi głowacze holenderscy.
to Jest nadużycie bomb! Bomby naleły _ nu
caoć! A wieszać będziemy koco lnne10!
Jak wykombinowali, tak teł nobtll. W
przedświąteczną niedzielę lotnictwo holen·
derskie faktyczn~e zarzucUo bombami nłe
sZ-OZęsną IndoneZJę. POSZła ,,. gru:zy bObater·
ska Dżokdżakaria, a na Jej drzewach, •łupach
i latarniach powieszono wielu walc~ych In
donezyJczyków.
Ten holenderski program ~wiąteezny, jest
obcego zresztą pochodzenia. Wiadomo: USA.
Najpierw tranciporty broni i amunicji w ra·
mach planu Marshalla, a następ?1e clchJ' ros
Holandia, wystJw! WysłlłP• uciesz Iła·
kaz:
rego sklerołycmego wuja Sama' Niepokój
'
ludziom. dobrej woli!
Trzeba przyznać, że holenderska „zabawa"
świąteczna bardzo się przyjęła w pewn:y1Jh
państwach pod protektoratem Ameryki Pół·
nocnej.
„New - York - Herald • Tribune- " .,....
ryskim wYdanlu pisze: „Francuskie koła rzą
dowe zapytują: skoro Stany Zjednoczone zezwalają Holandii na zajęcie Dżokdżakarty I
aresztowanie rządu lndoneeyjsklegoo, dlaczeróż miałyby odmówić nam prawa do równie
ostrej akcji w Indoehłnach?"
Nie odmo'wi• Stany Zjednoczone nape~o
....~ I
nie odmówią. ...Nie odmówi teł tero prawa
brytyjski satelita marshallow1kł, który Jut od dłuższegoo nawet czasu - przeprowadza

„r~~=~~:~.~~~:1~:.!a!~~~e się

chyba nie w

pfzy pracy ws ych zakladac 1 ;F;?.=!!~~:!i:r-;:~~.:S
powrocTi
PO
Defe!atkf
„,
&•
.
Ted yn k a" b aweIn1ana za 1era

na dawne posycje.
Ale mlJaJą dnie 1 Rolem'lny nie Jnvat>~
słe • wykonaniem tej decyzjL
Wiedz!\ bowiem, łle sprawa znaJdnJe się w
„Komlsjł Dobrych Usług"- złożonej z Pl'Z'!d·
stawlclell USA, Australll I Belgii. Chociaż
jednak „Komisja Dobrych Usług" gotowa
Jest, by6 może, cdda6 t. zw. ostatnią usługę
nłepodległf'j Republlre Indonezyjskiej - po·
stawa obrońców tej Rf'publikl, postawa całej
postępowej i demokratycmej opinii świ'łta
pozwala wierzyć, te Dżokdżakarta bedzle kar
tą której brudni szulerzy Imperializmu wymar;iderów, spóźnialskich, niedbalskich. Nie mhno swYch b11.ndycklch chwYt6w - ~e Et
·
robotnik,
to
będzie
czy
tego,
od
zaleznle
1ą. •
••WP>~.;,,_
™
,
,
dniówkowy, prządka, majster czy Hlowy. Na
leży zorganizować wreszcie to, co na Innych
-~~·aM•
oddziała.eh „Jedynki" już istnieje od dawna
~fił)!ci
~
Barwne wykresy, obrazujące codzienne os!t\~
- -· --- - · katdezespołu.
gnlęcia każdej sali, każd<?go
p
b t ik
I
· t
g
ro o n a. rzeprowadzać reo maJS ra
j
•
I poszczególogólne
załogi
zebrania
gulllrnie
nych oddziałów, zmian I sal. Postawić mocno
W związlku z notatką zamies7.CZ.oną w „Gło
na nogi zorganizowane już w zasadzie wsp 6 ł
!rle Robotniczym" w dnlu 8, 11, br. P· t,
zawodnlctwo zespołowe.
,,Nie traćmy and minuty" rreferat prasowy
Sekretarz partii uważnie słucha 1 skrzęt- Ministerstwa KomUll'likacji nadesłał nam wy
nie zapisuje wszystko w notesie. Trzeba to jaśnienie stwderdzające, że w ok:re!Je od 1.
będzie je!lzcze przemyśleć, przedyskutować w 11. do 23, 11, br, mlaly miejsce tylko ~
spóźnienia poc. nr 3036, (a nie cod2l!en.nle,
szerszym gronie a to, co dobre i słuszne, ~re- j.ak sugeruje autor notatlld) w dn. 3, 'I i 18
11. br, - z p:rzycz:yn natury technicznej,
allzować.

się z powrotem do ulepszeń produkcji
eszcze ~a. obiedzie .~on~esowym w war-1 wyjścia - ni~ch przędzalnicy nie sypią szpu-, ku: wzrost czujności politycznej i uświado~~awsk1eJ .„Po~onii obie dele~atki z „Je lek do j~dneJ skrzyni, jak gr~h z kapustą, mienia klasowego załogi _ to wielka rzecz.
dynki bawełruane~, tow. tow. S~tonłakowa ty.lko .kaz~y gatunek osobn~; mec~aj majst:o Lecz by dało ono konkretne i na długi dyi Rybakowa, ozna~mlly swym sąsiadom de.- wie p1lnu.Ją, b_Y maszynkarki cz.y.ściły. wł~śme stans obliczone wyniki, do tego konieczna
legatom przy stole. „Gdy wrócimy do Łodzi, te szpulki, ktore są w tej chwili naJkomecz- jest mocna kierująca ręka świadoma organido fabryki, to dopiero zobaczycie". Zakasany niejsze. Niech kierownictwo uruchomi trzecią zatorska wola i wysiłek ~rganizacji fabryczrękaw i zaciśnięta pi~ść dopowi~działy re~z- zmian~ na mas_zynkach, o ile inaczej. się nie nej PZPR. z miejsca, tak „na jednej nodze",
ty - dl.a tych, co. moze w lot me zrozumieli da. Niech specJalny wózkarz podwozi szpule wszakże to nie jest żadne zebranie ani posie.
ó.
.
d
·
d
•
znaczenia tych słow, albo, co gorsza, mogli prządkom do maszyn.
1 prOJekty:
by wątpić w potęgę Łodzi i jej przodownic · Czy nie pomyślały o tym, że nie wolno zeme! ro zą się r zne pomysły
zbytnio powiększać ·liczby członków załogi, rozlepiać w fabryce plakaty z nazwiskami
- włókniarek.

J

że na Kongresie mówiono duto I mocno o
.
• • •
oszczędnej gospodarce. Owszem, pomyślały i
tyl
dążyłam w tych dniach przychwycić
ko jedną z delegatek, tow. Switonłako- doskonale to rozumieją, lecz uważają, te
wą. Był to właśnie jej pierwszy po Kongre- oszczędzać trzeba nie tylko formalnie, na pasie dzień w fabryce. Czyżby zastała tu tak pierze, lecz świadomie i celowo. Uważają, że
wielkie zmiany na gorsze, że aż kipi z obu- dobra, sprawna praca to największa oszczędrzenia? Nie, skądże. Ale ona sama zmieniła ność.dla zakładu pracy.
się w czasie tego niezapomnianego tygodnia „Zaplecze" przytakuje. Przodownice mają
s.,.,...u
co do nleszczosnych
kongresowego, dojrzała w n lej do reszty owa racJ· „.
~,.,
-.
-. I to nie tylko
rewolucyjna niecierpliwość I niepokój, o któ lek.
rych mówił tow. Zambrowski. Widzi teraz I - Powiedzcie ml - pada dalsze piorunu~ud.z! i rzeczy ostrzej, wyraźniej i dlatego aż jące pytanie - czy to jest w porządku, że
wre, gdy widzi w swej fabryce najmniejszą majstrów nic nie obchodzi, iż na ciągarkach
bodaj usterkę. To nie jest tylko bezpłodne odstawia się czętso niepełne gary i wyrzuca
oburzanie się, lecz równocześnie poszuklwa- ich zawartość do skrzyni z odpadkami? Czy
nie dróg do usunięcia zła. Usłyszała wszakże pomyśleli o tym, że mo:żna by wyrobić o wie
z trybuny Kongresu, że nie należy zostawiać le więcej niedoprzędu? Dlaczegóż nie mieli
biegu wypadków na łaskę I niełaskę rozwoju by postawić przy każdej ciągarce osobnej
ływiołowego, a i z własnego wieloletniego skrzynki na odpadki i stworzyć w ten sposób
doświadczenia wie, że źle jest liczyć na to, możliwości kontroli. Czy majstrowie powinni
Nasza „kongresówka" godzinami całymi siedzieć w komorze - czy
iż „jakoś to będzie".
wybiera się właśnie do kierownika odddału, też chodzić po oddziale, pytać ludzi, jak Idzie
by „postawić kawę na ławę" a tymczasem robota, czego im brak, w czym im dopomóc?
I te zarzuty n1e są wy!':sane z palca. Towazdobywa sobie „zaplecze" wśród obecnych
rzysze przyznają to, przyznają także, że wcawłaśnie w biurze aktywistów fabrycznych.
- Powiedzcie sami - woła - czy to nie le nie jest tutaj najlepiej z dyscypliną pracy,
skandal, że tyle godzin stoimy z robotą, bo że po każdym święcie zaczyna się prawdziwa
tragedia, bowiem pomagaczki I uczniowie
nie ma oczyszczonych szpulek!
Siostra jej, tow. Wołochowa, tak samo muszą zastępować wykwalifikowanych robot
prządka - przodownica potwierdza te sło- ników. I w tych sprawach mają jeszcze do
wa: tak, to prawda, stoi.my z braku szpulek, zrobienia kierownictwo i personel techniczobciągaczki chodzą ich szukać I tracą na to ny, a przede wszystkim czynnik społeczny:
Zamiast pomagać prządkom partia I Rady Zakładowe. A zrobić to można.
całe godziny.
- Załoga nasza - mówi tow. Szwagrr8:k
przy maMynach, muszą wybierać I czyścić
szpulki. Gdy już nawet maszynkarkl oczyści - sekretarz Komitetu Fabrycznego Partii,
ly szpulki, to też często nie te, które akurat wykazuje zwłaszcza po Kongresie po~ażny
wzrosł uświadomienia klasowego. Ludzie :l:y
są potrzebne.
Obie siostry przodownice wraz z „zaple- wo interesują się tym, co się dzieje w kraju
czem" znajdują z miejcss wyjście z tega śle- I na świecie, garną 11ię do nas bezpartyjni.
I towarzysze dochodzą zgodnie do ·wniospego zaułka: - „Trzeba z11cząć od punktu
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Zbożny l'Zlltd Jej Królewskiej MOiki Julian

postanowll, Jak wiadomo, w nlepnec~
ny sposób uczcić minione święta.
iny,
- Wieszać bomby na choince? - · ołwiad·

KONGRES NATCHNĄŁ ENERGIĘ I DAL NOWE SIŁY
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Radzleoklego Ozerwonego Itrzy.
D elegu.la
SDKP i L, Bron.iz b.

działaczem
Wesołowskim n.a czele, PITZYbyła do
WarszawY• by ?JOrganizować repatriację jeń·
ców rosyjskich, wracających z Niemiec przez
Pol.$kę do Rosjl, Piłsudski!. nie bacząc na oficjalny charakter tej delegacji, stawiia straż
ża
~ławem

przed iej drzwiami w hotelu Bruehlowskim
w Waro:za·wie, a następnie daje rozkaz aresztowania, eo nastąpiło 20 grudnia 1918 r.
Na wiadomość o tym w rob0tn1~J Warszawie zawrzało.
Na niedzielę, dn1a 29 grudnJia 1918 r. Ko.
mitet Warszawski KPRP, powstałej z połą
czenia SDKP i L z PPS Lewicą, 7lWOłał
wlec ll3 Placu Saskim, by za.protestować prze
clw tej prowokac.ii piJsudskiego.
Od strony Wierzbowej wchodzą na Plac
Saski. Ze wszystkich stron nadchodzą demon
stracje dzdelnicowe wraz z czerwonym.i sztan
darami i transpa•r entami. Wkrótce nie tylko
obszerny Plac Saski 3est zapełniony, lecz
również boczne ulice są zajęte przez demon
strantów.
Na stopniach cel'kwl, stojącej wówczas na
Placu Saskim, ustawiają się sztandary, Tu
również znajdowała się główna mównica.
Hotel Bruehlc wski, gdzie :Jrzebywa uwię·
zi.ona delegacja radziecka, znajduje się w
ll!Ohliżu_ P~ ~~ hasło, bz ~

I1
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M'1n Komun1•kac11•• wy•asn1a
I

Przegląd

prasy radzieckiej

Reakcja francusk.a eromadzi kadry zdrajców
W notatk.ach na tematy międzynarodowe
zamieszczoniyc'h n.a łamach „Prawdy" S. Dat·
lin p~s-ie, że francuskie. k<>ła rządzące wy~Jednego po drugun
SZtttaJą na woln<>ść
zdrajców Francji, Komentując wiadomość o
wmierzonym przez rząd francuski ?JWOlnie
niu Peta'..na, autor stwierdza, że nie tylko
Petain korzysta d'rlś ze szczegól™!j sympa·
tii kół rządzących Francji,
Z 40 głównych zdrajców skazanych prze-z
Sąd Najw:rższ.y po wyzwoleniu Fmncjl, w1~
szość została już ułaskawiona a pozostali
•
oczekują ulaskawienia. Złowieszczy cleń La.
wala znałazł również gorliwych obrońców.

_Wielka manifestacja 29 grudnia 1918

I

Do tych OBtatn1ch można łlunnłe za3Jiczyć
p.raw1cowych 90ejalat6w, Leo.na

przywódcę

Bluma, który podk!reś'1łi ,,azczegó1ne zasługi"
wobec Francj.I: tego bandyty poli~ego.
Wdowie po Lawa.lu ZWTaca się zagrabione
przez niego bogactwa
Słowem - stwierd~a dalej D&tlfn - we
Francll Bluma i Jules Mocha zdrada jest
dziś wysOko ceniona
kadry
Reakcja gromadzi' doświadczone
zdraJeów oJCZ'J'ZDY. awanturników polftycznych 1 łamlstraSków do walki przeclwko na
rodowi, kłóry zdecydowanie odrzuclł plany
uJarzmlen1a Framcjl p~ monopole amerykańskłe.

Tak Piłsudski ł je-go klika ro71p1'8w.tli
z ll'Obotn.ikami stolicy,

p

•
• •odbył

się

demonstras.1~
cyjny pogrzeb poległych z udziałem
Polska kl86a robotntcza, wychowywana przez SDKP i L w doohu solidarnO§cl
całej dosłownie robotniczej Warszawy,
młędxynarodowej orM w duchu solidarności z proletariatem Rosji, natychmiast po
Na oznacooną godzńnę nieprzebrane tłumy
Po
rewoluc.fl,
stronte
po
pnzewrocie llstopadOWym 1917 r. ca.łym sercem sła.nęła
z wieńcami, transparentami, i czerwonymi.
stronie Związku RadIJ.ecktego,
ttz:tandarami zebrały się na ul'icy OcZiki (ka·
Polska zaś buriua.zja ł obszarnictwo Od pierwszej chw1Ji dojścia do władzy proplica prosektorium) ! na przyległych ulicach.
wadzlty, pny ciynnej pomocy prawtcy PPS, .kampanię oszczerstw t szczucia przePogrzeb przeszedł przez całą WMS'ZB.Wę gdyż
ciw Republice Radzieckiej, chcąc doprowadzić cU> maksymalnego 74ostrzenia słoitun·
©a.bid "Z<>Stali pochowani na proletar'i~ckim .
ków między Polską a ZSRR, Temu celowi miało służyć zamozdommie w końcu
Bródnie.
1918 r. delegacji Radzlecklego Czerwonego Krzyża,
Nastrój wśród robotników byt tak bojowy,
mówią
warszaWY,
Jak na tę prowokacJfl buriua.zli zareagował proletariat
że poldcja me śmiała pokazać si.~ na traiie
wspomnienia d'lliałacza robotnłC'Lego, to w. Lucfana Marka.
pogrzebu.
Porządek na pogrzebie, w który.rp. brało
monstracja miała się pod hotel i aby wyłs>-1 się salwa z karabinu maszyn&Wego. Tłum
niona na wiecu delegacja wyraziła przea· drgnął i przystanął. Po chwili demonstracja udział ponad sto tys~ęcy robotników, utrzy.
mywała straż robotnicza. Przez całą diroge
stawicielom radzieckim swoje oburzenie z rusi.a naprzód.
W tej samej chwili rozpoczyna się gęsta nieustannie śpiewano pleśni rewolucyjne i
powodu zaa-re&ztowania · oraz przekazała im
sympatie robOtnlitów Warsza.wy dla rewolucji strzela.nina od strony Ogrodu Saskiego, gdzie wznoszono okrzyki, Nawet po ukończionym
jak się p6:źm.ie.J okazało, majdowal.d się legio· pogrzeb'ie tłum.y wracały do domu w szyku
rosyjskleJ.·
Dem-0nstran0i pod czerwonymi sztandarami niści Piłsudskiego, Z tyłu strzela poldcja bojowym d z pieśroą na ustach,
• • •
ustawiają się czołem do ulicy Wierzb<>wej, konna, z balkonów strzelają uk:<ryc:i. szpicle.
o pewn~ :zasie prasa . nielegaLna poRobi 1,ię straszny popłoch, Organizatorzy
Maszerujemy zdecydowanie 1 boiowo. U wywladomiła, ze cała rad21ecka delegacja
lotu ulicy Wierzbowej i Niecałej stoi po- próbują jesz.cze utrzymać porządek, ale sal'dw6jny kordon policji konnej, Demonstr~cja wy robią swoj~ . Ulka jest oczyszczona. Po Czerwonego K~ została ną roz'1!:az Pil·
skręca w ulicę Niecałą . .Tencze pięć tnlTl'lt ~rod.ku ulicy z czerwonym <~t<:. ndarem stoi sudskiego wywieaaona i w loasa'ch, jurż: pod
pada. Na 1 s·· mą granicą ra<biecką - wymordow.ana.
ch.orąży. ~nów salwa, Chorąży
.
i b ~ r17; 0 m v pnrl hotelem
L.. Mare.k
Nagl~ Pil ą!_~o_gy .2w'..24!i ,SaE<k 1 ~ rozJLeg~-~ za@~ .i !:.2ES

Robotnicza Warszawa w obronie przedstawicieli ZSRR
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o trzech dniach

Drogi

zwycięstwa
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Na n1arq•ne§ie wqdanfi a

ZSRR
w
soCjalizmu
IX•t;;O ton1u
dziel Stalina

W Moskwie wyszedł s druku IX łom dzieł J. Stalina. Pełne wydanie dzieł Stalina, znajdujące się obecnie w opracowaniu, zgodnie z postanowieniem KC WKP(b),
obj~ ma 16 tomów.
Omawiany IX tom zawiera prace Stalina z okresu od grudnia 1926 r. do Ilpca
19%'1 r. Był to czas, w którym robotnicy 1 pracujący chłopi radzieccy, opierając się
na uchwałach XIV Zjazdu I XV Konferencji WKP(b) rozwijali pod kierownictwem
bolszewickiej partii energiczną walkę o socjalistyczne uprzemysłowienie Związku
Radzieckiego. Dziś z perspektywy 22 lat widać, jaką olbrzymią, decydującą rolę w
tej walce odegrała. WKP(b), odegrał tow. Stalin.

tere11, zwycięstwa rewolucji socjalistycznej j ckiej. „I właśnie po takim przełomie możliwym
stało się trzecie hasło Atrategiezne partii, rzuwe wszystkich krajach." (Tamże, str. 27).
W Innym miejscu, w tym samym przemó- 1 cone przez Lenina na VIII Zjeździe Partii:
wieniu, Stalin stwierdza „Zwycięstwo bu- 1„Opierając się o biedotę t nawiązując trwały
downictwa. socjalistycznego w naszym kraju sojusz z średnim chłopem - naprzód do budow
ma tak olbrzymie znaczenie międzyna.rodo- nictwa socjalistycznego••,
Stalin uwypukla. nową. treM sojuszu robotwe, Iż nie może się ono ograniczyć do nasze
budownictwa
go kraju, lecz. powtnno wywołać potężny niczo.ehłopskiego w warunkach
ruch ku socJahzmowi we wszy_stklch krajach socjalizmu, stwierd zając, że sojusz z podstawokapltalistycznyh. Przy tym, Jesll pod wzglę- wą. ma.są. chłopstwa. ma na celu nt.rzymanie i
dem terminu zwycięstwo to nie zbiegnie się utrwalenie kierowniczej roli proletariatu, sto.
ze rwyclęstwem rewolucji proletariackiej jl}cego u władzy. Podkreślając że polityka. nma.
gdzlelndzlej, to w ka.Mym razie winno ono cniania. sojuszu robotnic1.0 • chłopskiego będzie
zapoczątlrnwać potężny ruch proletariuszy In istnie~ tak długo, jak Olugo będą. istnie6 kla.nych krajów, zml~;zający do zwycięstwa re- sy w społecze:6.stwie radzieckim, oświa.de:ta:
) Sojusz robotników i chłopów potrzebny
woluc~I światowe~ • (Ta~że, str. 40}. .
jest nam nie dla zachowania chłopstwa.
Stalm wykaz1:1Je, i;aw1ązując do hcznych 8
.
·wypowiedzi Lenma, iz klasa robotnicza. ZSRR
może, opierając się o biedne chłopstwo I w jako klasy, a dla jego przeobrazenia 1 przesojuszu ze średnim chłopstwem zbudować go kształcenia. w kierunku, ~powiadającym tntespodarczą bazę socjalizmu. Określajac jej reaom b~downictwa socjahstycznego.
Polityka Rządu Radzieckiego, smierzajtistotę, Stalin mówi: „Zbudować gospodarczą
ca do wzmocnienia tego sojuszu, obll'CZona
bazę socjalizmu _ znaczy to zespolić gospo-J
darke rolna z przemysłem socjalistycznym w jest nie na. utrwalenie, lecz na likwidację klas,
.iedno'ntą ekonomikę, podporządkować rolnic na przy!pieszenie tempa likwidacji klas''.
Stalinowska analiZ& stosunków mi~dzy klaslł
two kierownictwu socjalisłyc!!lnf'mu przt>mysiu, zorganlzc>wać stosunki mlędó'Y miastem a robotniczą t poszczególnymi odłamami chłop
wsią na zasadzie wymiany produktów rolntc stwa na poszczególnych etapach rewolucji potwa t przemysłu, zamknąć I zlikwidować siada ogromne znaczenie mifd.zyna.rodowe i stawszystkle te kanały, za pośrednictwem któ- nowi nieocenioną ska.rbnict teoretyczną, zwła.
rych rodzą sle klasy I rodzi sle kapitał, I szcza. dl& kra.jów demokracji ludowej, idących
wre~zcle stworzyć warunki produkcji I roz- ku socjalizmowi.
dochodu snołeczner:o, prowadzące
działu
ROLA WKP(b) W P~STWIB
wprost I bezpośrednio do znł~zC7'f'nla podzła
SOCJALISTYCZNYM
lu klasowego". (Tamte, str. 22-23).
iele miejsce. w utworach zamieszczonych w
To sprecyzowanie Istoty gospodarczej
stawy socjalizmu stosuje się nlewątpliwle do IX tomie poświęca. Stalin charakterystyce roli
WKP(b) w pa.:6.stwie socjalistycznym w syste
wswstklch krajów.
Stalin podkreśla.,
Podkref!laiąc, iż soc.fallstyczna produkcja mie (lyktatury proletariatu.
fosł produkcja mast'WI\ I skoordynowanlł, pod iż partia proletariacka WKP(b) jest wyższt
czas gdy wytwórczość nleuspołecznlonA JPst formą zjednoczenia klasy robotniczej, że sta
wytwórczością . drobną I rozpyloDI\. Stalin nowi Jej czołowy oddział w walce o 1oc1allzm.
znaeze>nie skµpienia
wskazuje, że fakt ten z natury rzf'czy gwa- Podkreślając olbrzymie
rantujt> przewa~e sektoru 11ocjall!'tycznego partii na rewolucyjnej ,platformie me.rksizmUr
leninizmu, Stalin wskazuje, iż walka. o słuszną.,
nad produkcją. drobnotowarową..
stwierdza Sta- rewolucyjno • leninowską lini~ t 11kupienie wo
Przemysł soc.falistyczn:v kół niej całej partii odbywa się dron przezwy
lin w swym przemówieniu z pr:i:ed 22 lat Juź klem.Je I zaczyna 11obłe podponadkowy• ciężenia. oportuntsty~znych antypartyjnych, an
reprezentowanych
poglą.dó;
wać drobną wytwórczość r:arówno w mieś- tylentnowskich
cle, .fali: I na. wsi. Elementy socjallstvczne go- przez opozycj~ trockisto:w~ą.
Stalin daje głębokł analizt walki ~trs
spodarki radzieckiej mają nl„wątpllwa prze8PRAW A REWOLUCJI cunęSIOB.J
wa~e nad t"lemf'rtt"ml kanitallstvrmyml I po partyjnej w marksistowskim ruchu robotn\czym
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walka
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ne<eo unrzemvsłowlenla
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~ zawsze stanowi a d
soc.łallstvcznym prze-m:vśle. Podkre~la on za- s s ows ą.
ra:>:em, Iż podstawowym rvnklem dla socja-1 woju ruchu rewolucyjnego: Walka. ta była t po sied-zeniu VIII P'lenum Komitetu WykonawJistvczPPF'O nrzemysłn. jest wewnf'trzny ry· zostaje nieodzownym warunkiem tego rozwoju. czeqo Międzynarodówki Komunistyczne' z
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IX tomie: w znanym artykule p. t. „0 t rzech tii nroletariackich na. Zachodzie''. (Tiiidem, str.
bardziej zwarty sposób penpektywy te
podstawow:vch ha!1ł~h partii w kw"'stll chłop 7_ 8).
sklej" (Odpowiedź Jamklemu), 7.am!P!'l~czo- • Stalin podkreśla, że w .,,..,.ad.nlenlach za. sr.h?rFkter:v-zowan'! zostały w tezach dla pro
zatwierdzonych przez KCWKP
pagandzistów
... i t-• 7"
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nvm w teoretvcznvm or~an!e KC WKP(b). sad 1
n czyc n e moze s wec Jakaś ,.środko- (b). W tezach tych Stalin· 'W9kazyW&J, te relk " 1·5 IV 1927 r oraz w artykule
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„ B o szew u •
„ 1 i ..,.. ....., mpr m sowa n a. '• ro wolucja chlmka może filę rozwłJa6 w dwóch
u. t. „Przyczynek do zaradnlenla rzitdu robotnlczo - chłopskiego" (odpowiedź Dmltrle- kowa I n a w zagadnieniach zasadniczych klernnkach. Stalin p~ał: .
•• Albo buriuaz.f3 chlńska rorbl,fe proJetawow!}, wvdrukowanym w tym:i:e czasopl~mle 7" mówi sta.ity - to ll.nla zaśm•ecenla głów,
1
1!5. III. 1927 r. Do zagadnień sojuszu robot- 11·n a tust°"ra.n a r°lbl~znoścf • linia ldeo'ieg~ rlat. zawrze UP.'Odę z lmperlattzmem I wraz
nlczo - chłopskle~o. w ścisłym powiązaniu z zw~n en a partł • 1 nla. deowej śm erc • nim ruszy do watki przeciwko rewolueJi
P oto, by Ją ?.akOńczyć, wprowadza.Ją.o rządy
zagadnieniem dvktaturv prolPtarlatu, wraca par 1 · (Tamże. str. 41.
·
artykule „O ha~le dykta- ZAGADNIENlA SYTUACJI MIĘD~ARO- k:-.p1Łat1-zmu",
równie± Stalin
•• Albo prolP.łarlat odepchnie na bok burtu
~OWEJ
tury prolt>tarlatu I blf'dnf'tro rhłopstwa w
okre!!łe przytfotowaJ'!la Pai.dzlt>"nlka" - sta- wutwo~ach. Stalina. ~mies~e-zon~ch_ w IX azJę narodową, "'1Zmocnt swą hegem<>nlę 1
torrue w 1e!e u~vagi poświęca Slę ~qad- nopre>wadzi za sobą młlłonowe masy pracu.
.
no...,!Ar.ym odryowlPdż na list Pokrowsklego.
Stnlin wyjdnia, iż punktem wyj§ria przy oś- meniom sytuacJI m1ędzynaro?owej t mlędo/- jących w mlt>§cle ł na wsi na to, by przewietlE>niu istoty sojuszu robotniezo-rhłopsl<:iel!O i narodowego i;ichu reW1JlucyJnego. Zagadrue- zwyciężyć opór własnej burłua.z.11. osłągną6
jego kon kre>tnej treAei na poszrzeg61nyeh et&- nia te omawia np sa nie tylko. w ref~r.atje pełne zwycięstwo rewolucJ1 buriuuy.Jno.depn ch rewoln<'ji, winno by6 zagadnienie walld o na VII Plenum KWMP. ale l równie~ w mokratycznej t Ftormiowo przewekslować Jlł
władzę i :r.ndania. jakie w ml),r.kn z tym sto- szeregu Innych prar .•~ zwł~szcza w zamiesz- na tory rewo!11cjj soc.falistyrznef ze wszyst.
ją. przed klaRą. robotniczą. W rewolucji burżua- rfnych w ,,Prawfzie ';" li~ 1927 .r. „No. kłm1 wypłvwaJącymJ stąd konsekwencJa.mi.
jaką była rewolucja a kach na tema Y ak ualne • W p1erwszei (str 221-222)
zvjno • d!'mokratycznej
20.1etn1 z górą okres, który mlnął od
l .905 r., 11 łusznym był~' ha~ło „wespół z całym c~ęś~i te1. pracy P. t. ,,O groźble wojny;•.
chłopstwem przeeiw'lco carowi i obRzarnikom, SI alm da.1e fł~bfką ocer:ę procesu taostrzaf ~ r.hwiII. kiedy słowa te zOsta.ły nap~ane cał
przv neutralizacji burźmtzji 0 zwyci~Rtwo re- s ę pn:ec w ens w pom ędzy J.>ańs wami m kowfcle potwierdził słuszność perspektywy
woiudi bmżnseyjno • di>~~hatyc~nej". Nato perłalfstycznymi oraz przeclwif'ń~tw miedzy nakrel'lone.f przez sta1fna Buriuada chlńska
mia~t · w rewoh~c.ji patdziemikowef, 'rewoluc.li ~:~tern ~aplta1;1stycznym I ZSRR. Cha- I je.f Kunml.,.~ang, na czeie z Czang.Kai-Szee~Jąc zm .a_ny, jakle. Z?.chodzą w U· Iciem. zdradził walkę o narodowe wyzwoleproletarlackiej ok9zało się konieczne inne ha·
sło: „Wespół z biednvm chłonstwero. przedw ~ład-z~e sil w śreciP ~ap1ta11stycznym, Sta· 1nie Chin. przeszll na stl'onę lmperlaJlzmu
ln•,pitalizmowi w mie§cie i na wsi. przy nentrar Im pisał· ,,Podz ał św 1a a 1 sh;r WJ?ł:VWów. ameryka.ńskleąo i prowadzą od lat zaciekłą
Jak nastąpił w w:vnlku ostatnleJ woJny lm. woine domow<\ pl'7,eclwko ludowi chińskiemu
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to okres wzmocnlenfą gospodarki socjalistycznej w Związku Ra·
dziecklm, to lata przygotowawczych prac nad
budową pierwszych gigantów przemysłu socjalistycznego - Dnieprostroju, kolei Turkle
1łańsko - Syberyjskiej, Stalingradzkkh Za.to okres, gdy lnwc
kładów Traktorowych, lriycje przemysłowe ZSRR osiągnęły po raz
pierwszy sumę 1 miliarda rubli.
Na ofensywę socjalistyczną w ZSRR pat\·
siwa Imperialistyczne odpowiadają aktywtza
cJlł agresywnej antysowieckiej polityki. Popieranie przez dyplomację · brytyjską przewrotu majowego w Polsce, zamordowanie po
iła radńeckiego w Warszawie, Wojkowa, napad na radzieckie przedstawicielstwo ba.ndlo
we w Londynie, zerwanie przez Anglię stoIUDków handlowych I dyplomatycznych z
ZSRR, wszystko to charakteryzowało ówczesną antyraclziecką akcję lmt1erlallstów, a prze
de wszystkim Wielkiej Brytanii.
Ofensywa socjalistyczna w ZSRR, spowodowała również wzmożenie oporu ze strony
jeszcze elementów kapitallpozostających
atycznych w Z w ią zk u Radzieckim , spowodozaostrzenie sytuacji wewnętrznej w
wała
Związku Radzieckim.
Imperialistyczne starają się w
Państwa
n 1ej walce przeciw ZSRR oprzeć slę na .elekapitalistycznych w
mentach kułacko
Związku Raqziecklm I na opozycji trockistow
akiej, która odzwierciedlała poglądy i nastro
je tych elementów I prowadziła rozkładową
robotę, skierowaną przeciwko len!nowsko stalinowskiej linii partii, przeciw jedności
partu, przeciw Interesom mas pracujących w
ZSRR I międzynarodowemu ruchowi komun!
&tycznemu.
Centralnym zagadnieniem, w którym ujaw
nla się diametralne przeciwieństwo mlędiy
len.lnowską linią WKP(b) twórczo rozwijaną
I realizowaną przez Stalina - a opozycją
ir;agadnlenle moźllwoścl
trockistowską, jest
sbudowanla socjalizmu w ZSRR.
Rozwinięcie I konkretne uzasadnianie leni
nowskiej tezy o możliwości zbudowania socjalizmu w Związku Radzieckim przez klasę
robotniczą, działającą w sojuszu z podstawowymi masami chłopstwa - oto główne zagadnienie. omawiane w szeregu utworów Sta
lina, zamieszczonych w t. IX. Walka z opozy
cją trocki$towską, która, podejmując propagand~ socjaldemokracji I burżuazji, r>el!tlie
mo±llwo§ć zbudowania socjalizmu w ZSRR,
- cechuje wszystkie przemówienia, artykuły l Hsty. zamieszczone w IX tomie dzieł Sta
lina. Szczególnie szeroko, z uwzględnieniem
zarówno jego aspektu wewnętrzna - radzieckiego, jak fi międzynarodowego, zagadnienie
zostało rozpatrwne w przemówieniu Stalina
p. t. „Jeszcze raz o socjal • demol~ratycznym
odchyltmlu w naszej pl\rtll", wygłoszonym w
dn. 7. XIT. 1926 r. na VII rozszPrzonym posie
dzenlu plenarnym Komitetu Wykonawczego
Miedzynarod6wkl Komunistycznej.
Ob!.:zf!rne to przemówienie wraz z posłowiem licz:v w druku 150 stronic i stanowi
jedną z celniejszych prac Stalina.
ała 1926-2'1

· OKRES AGONII KAPITALIZMU
pracy tej Stalin, wvkazując całą teoreW tyczną
bezsilność, fałsz I schematyzm

pozycji trockistów, a zwłaszcza Zinowiewa,
szeroko rozwija I konkretyzuje leninowskie
prawo nierównomierności rozwoju kapitalizmu w okresie imperialistycznym. Prawo !o
ltano~ główt?ą przPsłankę teoretyczną mozliwośc1 zwycięskiego budowania socjalizmu
W ZSRR.
Stalin zdemaskował wszvstkle te kłamstwa
trockistów, wykazując olbrzymie znaczenie
czne
mi ę d zynaro d owe b u d own Ict wa· s oc j a!"st
J Y
10 w ZSRR.
Partia wychodzi z założenia - oświadczył
·
"
- Iż narodowe I międzynarodowe zaStalin
dania proletariatu ZSRR zlewają się w jedno,
wspólne zadanie wyzwolenia proletariuszy
wszystkich krajów od ka.płtallzmu• wychodzi
•
'
. Interesy bud()wn 1ctwa
soc,,a·
z założenia, ze
Uzmu w naszym kraju, całkowicie I w pełni
j
I
h
I
I te
... ę s n resam ruc u rewo ucy ne·
slewaj Ił ·•
Inwspólc7
~azystk.lch kraJów, w Jeden

nośol, w rezultacie których nutiw'la dnlg9
plaał
wojna światowa. ,,Nic dziwnego wówczas Stalin - że 1mper!ali2m IZ)"ku3e
slę do nowej wojny, widząc w niej jedyny
sposób rozW:ązania swego kryzysu. NiebYW&
ły wzrost zbro j eń, powszechny kurs rządów
burżuazyjnych na faszystowskie metody ~
dzenia, krucjata przeciw!«> komunistom.
wściekła nagonka przeciw ZSRR, be~
dnia interwencja w Chinach, wnystko to
są różne strony tego samego zjawiska: przy
gotowań do nowej wojny o nowy pod%lał
świata". (str. 323. tamże).
Stalin wskazywał wówl'Dl'I, te ~
dawnoby Już rozpęta.n woJnę, gdyby nte
Związek Ra.dzleckl, który krzyżuje ich zamia
ry swoJą po1.ltyką pokojoWą, gdyby nie
JM'OW&'"
działalność part11 komunistycznych
dzących zdecydowaną walkę prz;;/w podłe.
gaczom wolennym, gdyby ,nie obawa Imperialistów, łe przez woJnę osłabłą sł11 WU"
1emnle, ul.atwlaJąc p0nowne pnerwan~ tron
tu tmperialistyC'llllego przez rewolucyjny pro
lctarla.t.
stalibl.
Omawiając akcję fmperia.listów,
charakteruzuje nvłaszcza rolę burtuazJł &Il•
!fleiskleJ. „Kapitalizm ang1elskł - p!S%e Sta
lin - zawszf! był, Jest t będzle na!bardzleJ
złośliwYm ~ęb1clelem rewatucJt ludowych.
rewolucji francuPoczynając od wielkiej
skieL. 1 kończąc na obecne! rewolucji chh\·
skiej, burźuaz.Ja a.nglelska u.wsze stała s ·
na.dal stoi w pierwszych szeregach pofl"Omców ruchu ~oleńczego ludzkośoi. Ludsfo
radzieccy nigdy nie zapomną tych gwałtów,
grabieży t najazdów wojennych, którym a·
le!fł nasz kraj pned kilku Iaty z łaski kapl
ta1tstów brytyjskich .••" (str. 324, tamże).
Stalin wskazywał, że właśnie kapitał ....,
głelski głał na czele preygofowań do n°'"J
wofoy przeciwko zwlą7.ikOWI R.adzleckiemu.
„Wskazując, iż „buriua7Ja angielska nie lubi
wojować własnymi rękoma" (324-325, łam
łt>). sta1ln przypomina. te anglel11cy orp.
nJzatony a.ntyradzieckleJ tnterwf!ne,tł ezłer
nastu pat\słw zostali Jednak lłrOmotnle pobl.
cl prze'll n.dzłeckicb robOtnlków i chloP6w.
Stalin podkreślał, ił wobec zaostrzenie. 11141
gytuacii międzynarodowej 1 wzmożenia rro
fby nowej wojny, naleły wzm6o cruJnoA6
robotników, chłopów t t:ołnferzy w krajach
kapitallstycmycp., gpotęgować ich rewolucyj..
na wa1kę przeciwko wsze!kim próbom "1ł·
dćw burżuazyjnych do rozpętania~
woiny. Stalln akcentował, li w od
na prowokacje wojenne, rząd radz eekl bę
dzłe nadal kontynuował łwa.rdo 1 nfezachwlanie politykę pcko.fn, politykę słotiun1i6W
pokolowYch.
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I Pogrzeb Wł. Jaworskiego1
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Zh.1orow y wys1 e
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zac1a
I epsza organ1
t
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dynek
.nvueg•.r
przy ulicy Rembielirukiego, 9'<1-zie mie
śct się oddział „A" PZ
PB nr 6 sprawia z
zewnątt-ZJ wrażenie ko
losa 0 .pr-zestronnyc h
salach, jasno oświet
lonych .L:cznymi okna
mi. R2'.eczywistość je

~~i P~~~~;1a B~~

dynek jest już bardzo zmurs-zały i ,,trzę
sle .s.ię :re sta•rości".
Sale są nadzwycza3·
l'ow, K. Górecka
ciasne i e!emne
.
W tej jed!.nak dasnocie robotnicy na.brali
tddego rozmachu, że n:e tylko z.likwidowali
aległości poprzedniego okresu (do paźdtlernfka planu nie wykonano), ale i zaczęl!l pro
dukować na zapas,
W poprzednim okresie kilkakrotnie pi~l'i,
łmy o „$76stce", Pisaliśmy krytycznie, wy ty

rm
tzrea.l
t

l

erzen e zos a.Io w całej roz
rowa.ne. Plan roczny wykona.c ągłoścl
no przed erm nowo.
Zostałem zaproszony na "święto ostatniej
sztuki" w PZPB nr 6, Było to święto be-z
·
„ ł owu. ,...,
wszyscy, ezte ry
v:eszy l'~ S1ę
cuuzys
krosna tow. Góreckiej, z których jedno dało
brakującą sztukę, udekorowano chorągiewka
mi. Sztukę-jubilatkę oddała tow. Górecka
pr-zewodniczącemu Rady Zakładowe!, który
wręc-zył bohaterce dnta bu.kiet kwiatów,
Bela płótna wędruje na przegląda!nię.
yrpraw<l;zie kierownik tkalni zgóry twierdzi,
ze będz~e to stuprocentow a prima, ale formalności musi się stać zadość. ·
·
·
K1Lka par oczu śledzi uwazme pr-zecląganą
.
.
.
.
.
sztukę, .
- N:c nie znaJdziecie, - twierdzi towarzys:nka Górecka.
Nic nie znaleźliśmy, Na przestrzeni kilku
dziesięciu metrów n'.e dostrzegiiśmy najmniejszego nawet błędu.
i To amb tne

•

pozą

k
--+··'k ób · towa
rzysz o
Więcej tak1eh ""'""" r <:ie,
Jóźwiak.
- mówi tow.
- Nijak n'.emo:!:liwe, towarzyszu dyrekto·
rze. Więcej jak sto procent primy nie m<>-

gę Zl!'obić.

To nie pnechwał:ka. Tow. Górecka, choć
produkuje tru<lny artykuł eksportowy - na
czterech - miast na dwóch krosnach, chQć
jest najmło<lszą tkaczką za.kładów, nigdy nie
daje braków.
PZPB nr 6 otrzymały nagrodę za swój
czyn od DyrekcJi Bawełn~anej, To jednak
nie wszystk•. Fabryką tą należy się zaintere
sować gruntownie Posiada ona jeszcze wiele
niewykorzyst anych m<>żl1wośc1. Zastr-zykd po·
d
. .
.
· · . .
wazn:e1&ze1 sum". mwestycyJn.e J b'.l 7.<~ uz:i
by pom?gł.. ~<?zi:i,aby w.res~cie. zlikwidowa~
„rozdw~iem~ Jazm ' na Ja~1e c1erp1ą Zakła
dy, pos1a~aJące cI_wle t~.a.1n1e, dw~e przędza!nie. 1 dw e wykn.ncza n e, We·Nnę ,rzna koma
saqa wyszłaby un tylko na dobre.
S. Klimczak

Władysław Jaworski był członkiem Komu
nistycznej Partii Polski. w czasie okupacji
z wrogiem. Był
brał czynny udział w walce PPR
i oddziałów
jednym z organizatorów kół
Gwardii Ludowej w woj. krakowskim.
Na pogrzeb zasłużonego bojownika o wolność i socjalizm przybyły liczne delegacje
robotników I chłopów ze wszystkich zakąth
l
ków województwa kieleckiego oraz nnyc
województw gdzie walczył i pracował Jawor
ski.
Pogrzeb, w którym wzięło udział ponad
4.000 osób przekształcił się w wielką manlfestac.ię czci I uznania dla zmarłego rewolucioi:iisty I wierności sprawie, której ofiarnie
•
.
słuzył.
Nad mogiłą ~aworskiego przema~a~. l~ow.
n Kw
'.l'r:isz w Imieniu KW PlZPk~'1 tokv;. ona
on
1m1enlu delegatów z wo . 1e ee iegole partygrPS Zjednoczenio wy, przedstawicie
:>:antów~ młodzieży oraz towfłrz:vszy broni
to•v. Jaworskiego - tow. Kucybała.
Nad mogiłą pochyliły się sztandary czerwo
ne. Pluton honorowy oddał salwę. Pny
dźwi 0 kach orkiestry 1 śpiewie „Międzynarocifiwki". tmmne ~nm:zc:mno do ~robu.

I

stołówe

Nowe ormyprzyornanizacy1·ne
pracy

r~:~:~~~i~!~r=~r2~
iE!~t~!
złośLiwe przecież,
~

:łJ
przyjaC:.e:Lslde,
ach
zakład
dy
,,not
wymianę
zaczęło prowadz:lć z nami
~
plan.atycznyc h", nadsyłaiąc wyjaśnienia, któ
r. 1akłady pracy!
1949
stycznia
Od dnia 1
Dział Ekonomiczny Komisji Centra.\nej
n mc-zego nie wyjaśniały, gdy tymczasem
prowadziły s'ołówkl we ws:rystbędą,
nadal
reorga
z
związku
w
Zawodowych,
Związków
konkretne
usunąć
nale2ało niezwłocznie
gdy co najmniej 1011 praniedomagania . a więc: podnieść dyscyplinę nizacją stołówek pracov;niczyc h, podaje do kich przypadkach,
pracy wyr::i.zi nie później
zakła.du
cowników
obo,
4'l'!l'anizacyjne
formy
nowe
wiadomości,
samej
i.
pracy :- urówn9 wśród załO<Ji, jak
dni przr.d początkiem każdego
dyrekcyl, zwiększyć uruchomienie nieczyn- wlązujące stołówki, prowadzone przy zakła- niż na pięć
miesiąca chęć korzystania ze stołówki.
Dych maszyn, uleps-zyć organizację pracy. dach pracy.
-·---~Tego wszystkiego dokonało nowe klerow- ------~----------------------~
tow. Jóżwtak!em na
z dyrektorem
nłctwo,
ujawniły się piaw:ie natychczele. Rezultaty
poraz pierwszy pla.n
paźdzlemtku
mlast. w
miesięczny został wykonany, Nowy duch
Zakładach Przemysłu
Państwowyc
wstąpił w załogę, Zrodził aię entuzjaim
(Nasz korespon dent fabryczny donosi)
..NareSZcie przestaną pisać o nas gazety
jesteśmy najgorszą fabryką" _ mówili d
t.
Jut od samego rana w dniu 27. 12. 1948 w „Partia jest rozumem, honorem I l!Umieniem
nld0 ści
Narodu".
Państw. Zjedn. Zakł. Przem. Pasmanteryj'ą robotnicy.
P orzą d ek d zienny przewid ywa ł od cz yt an ie
i ro d osny nas t r ój .
·
Apetyt pr-zycho<l?:i wa-az 2 jed2Jen1em. Gdy' n e g o panowa ł powazny
obecności, wybór prezydium zebrania,
listy
Kowybierali
partyjniacy
wszyscy
tego
Dnia
ramach
w
nawet
plan,
że
się,
fnekonano
komisji skrutacyjnej.
wybór
Nowe
PZPR.
Egzekutywę
i
Fabryczny
mitet
parku
zużytym
przy
P<>liadanych możliwości,
Referat tow. Głażewskiego, I-go sekreta, bardziej
maS'LyncYWym i innych trudnościach, jest wy władze, nowe plany organizacyjne
Sródmieście - Prawa - omókonalny, powstała myśl, odroblen'.a wszyst- sprę:!:ysta praca, dynamika itp. Każdy ucz- rza Dzielnicy
partyjniak wczuwał się i wił wyczerpująco bieżące zagadnienia, oraz
kich zaległośct i nie tyliko wykonania ale clwy i sumienny
brał za d ro g ow~"kaz słowa t ow. Bier u ta• "'e
'
Kongresu.
" znaczenie
l przekroczenia n!anu ro-.ne""'.
„referatu mówca podkreślił,
W zakończeniu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;__
a

nie

Ponieważ dotycbczRsow a dopłata zakładu
pracy przeznaczona na zakup żywności dla
stołówki w wysokości 600,- lub 800,- zł dla
pracownika zostanie z dniem 1 stycznia 1949
roku włączona do wynagrodzeń, pracownik,
który zamierza korzystać ze stołówki, powinlen zadeklarować do kasy stclówkowej co
zł miesięcznie. Pieniądze ponajmniej
potrącane przy najbli:tszej WYPławinny być670.cie. Zainteresowa ni pracownicy mogą ustalić
i wnosić wyższe dopłaty za korzystanie ze
stołówld w zależnośl'.'l od wyżywienia Jakie
zechcą sobie zapewnić.
Za funkcjonowa nie stołówki przy zakładzie
pracy odpowiedzial na Jest rada zakładowa
lub koło zwi„zkowe, przed swoimi władzami.
"'
lub koło związkowe powinRada zakładowa
ny wybrać spośród pracowników , kor-zystają
cych ze stołówki specjalny t. zw. Komitet sto
łówkowy ł--6-osoboWY, który przeprowadzać
będzie kontrolę celowego użycia wpłacanych
przez pracowników pleni„dzy na zakup :i;yw„
się.
stołujących
noścl dla wyżywienia
przeznaczYÓ
pracy ma obowiązek
Zakład
1
że do komitetu fabrycznego należy i.vybrać na stołówkę odpowiednio urządzony 1lokal
I
I
jne rzeludzi najlepszych, najbardziej wartościo- oraz pokryWaĆ koszty administracy
cę
czowe w. wypadku, gdy co najmniej 100 prawych, znanych dobrze na terenie fabryki.
W głosowaniu tajnym wybrano 11 towa- cowników korzysta ze stołówki. Natomiast
W czasie obrad popołudniowych referat ide
Uroczyatoścl 30-tej roc-znicy Powstania
do komitetu fabrycznego. Sekreta- ~akła<!Y pracy nie mog;\ przeznaczać żadnych
rzyszy
zawiceprezes
pierwszy
W~tłkopolsk!ego rozpoczęto w przeddzień ologiczny wygłosił
został wybrany tow. Kwiatkow · srod_kow plenlę:!;nych na zakup tywności dla
I-szym
rzem
noczele
Na
łwięta na Pl. Wolności apelem poległych. rządu Głównego, Piotr Giersza!.
zaś II-gim, tow. Lesiński, jako zastępca stolowki.
Przy świetle płonącego znicza odczytano na- wego zarządu Głównego stanął prezes Dzia- ski,
W 1949 ·roku stołówki prowadzone przez
tow. Mielczarek.
zwiska powstańców, poległych w latach łoszyk.
zakłady pracy powinny być stopniowo przena l!tołówkl samowystarc zalne,
kształcane
1918
nasz~ch
więcej
coraz
te
należy,
Zaznaczyć
tlę
odbyła
Wieczorem w auli Uniwersytetu
·19 oraz w latach 1939-45, ~a zakończeh formach organizaspóldzielc:eyc
na
oparte
pog.ę-1
o
l!ię
stara
to"."'arzyszek
i
t~w~rzyszy
uroczysta Akademia, na której przemawiali:
nie odegrano marsza żałobnego Chopina.
wia~omoścl fachowych i ogól- c:idny<'h.
W poniedziałek, 27 grudnia w godzinach po wojewoda poznański Brzeziński i płk Talar- b1eme swych
n?'ch, cor.az bardziej wyczuwa się . u wszys~-1 Dział Ekonomiczny KCZZ podkre§la, te w
rannych delegacje złożyły wieńce na grobach czyk.
~ich chęc pogłęble!lla swego uś"."'iadomle1?1a żadnym wypadku nie wolno zbyt pochopnie
artyści
wystąpili
artystycznej
części
W
oraz
górczyńskim
powstańców na cmentarzu
h.
ideowego. ~ oparem o wskazania marks1z- likwidować stołówek pracowniczyc
or1
„Harmonia"
chór
oraz
poznańskich
scen
radziec
i
pod pomnikiem bohaterów polskich
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kich na stokach Cytadeli.
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UCZNIOWIE LIM.u KONCERTUJĄ
uczniów szkoły umuzykalarle nla
Popis
szczelnie
!LIM-u odbył się pr:ey wypełnionej
sali w Swietliky PZPB. Ucm.iow.ie mimo w1
w
post.ępy
docznej tremy wyka.z.ald duże

Wiek młodzieży ~dzo różny, ?<i
KONOPNICK A MARIA - Poez,fe, wybór nauce.
wie·
20 lat. Ogółem w popime w-zięło ud-ział
8
EOZŁOW G. A. - Poczlłłki kapHallzmu. PRUS BOLESŁAW ) - Opowiadania
dl a kl . III szk o ły po d s t awoweJ~ (Bibl!o t e k a Pi - 32 douczn.Lów
32
ł
i
(
k
d
i
Pi
O.
.
z
t
280,
J
k
l!tr.
,
IX
...__„
tom
sma
p
„ •vuU c a owarowa.. en ą z. (Bibliote a czome
Pablande oke28b ~ 111t1n.-

''

„Opowiadani a wieczorne", które ukazały sar, zzył. P o1.skich I Obcych Nr 17) wyd. III, str. 1
60
1895 zawierają 68

Ekonomiczna Nr 3) str. 168, zł. 170.Nowy tom Biblioteki Ekonomiczne j obej- się po raz pierwszy w roku
lńuje okres powstania kapitalizmu, kapitali- trzy utwory wczesnej daty, cztery zaś pochoatycznego systemu wytwarzania I pieniądza dzą ze znacznie późniejszego okresu twórczo
jako rezultatu rozwoju gospodarki towaro- ści Prusa. Do v.czesnych należą: „Pałac i ru
wej. Autor analizując procesy zachodzące w dera", „Sen Jakuba" qraz „Nawrócony' . Druokresie feudalizmu wyjaśnia w pierwszej czę gą grupę stanowią nowele: „Z legend dawści początki powsta;ącego w jego łon:e no- nego Egiptu", „Sen", „Z żywotów świętych"
MARICOWSKA WANDA I MILSKA ĄNNĄ
wego ustroju kapitalistyczn ego. Widzimy, jak
. obok feudalnego pana, chłopa i P <" mie~lnika - Baśnie różnych ludów, okładka i llustrazł. 320.wyrastai<ł T")WP postacie społeczne: „wolny" cje E. Różańskiej, str. 176,
Zbiór zawiera 17· starannie opracowanyc h
rolnik i jego eksploatator - kapitalista, nowe formy wytwórczości, manufaktura etc. O- baśni różnych ludów, z różnych historycznie
pis produkcji· kapitalistyczn ej, charakterysty okresów. To zestawienie utworów uwypuka właściwości towaru, wartości itd. jest te- kla międzynarodowy charakter niektórych
matem II rozdziału pracy Kozłowa; historycz wątków. Oprócz znanych baśni polskich, jak
ny szkic powstania pieniądza, charakterysty - 'Glińskiego - „O dywanie, samolocie, czapcel
ka jego różnorodnych funkcji i krytyka teorii niewidce, pierścieniu złotodajnym i kiju satomie niemniej
pieniądza: burżuazyjnych, rewizjonistyc znych mobiju", znajdujemy w tym
1 utopijno-drobnomieszczańskich - stanowi interesujące lecz mniej znane baśnie rosyjpr-zedmiot końcowego rozdziału tej książki. skie, hiszpańskie, chińskie, kabylskie, estońskie, armeńskie. Książka ozdobiona jest śliczPAMIĘTNIKI ROBOTNIKO W Z CZASU
nymi dwubarwnym i ilustracjami Eugenii RóOKUPACJI
żańskiej.
(Biblioteka KCZZ) str. 328, zł. 420.MELCER WANDA - Morele Madzi, poKomisja Centralna Związków Zawodowych rozpisała w swoim czasie konkurs na wieść, okładka J. Rachwalskieg o, str. 256.
pamiętnik robotnika z czasów okupacji. Ni- zł. 350.Ostatnie dwa dziesiątki ubiegłego stulecia
niejszy tom obejmtije dwie pełne prace: pacztery miasta: Paryż, Wiedeń, Genewa i
miętnik robotnika warszawskieg o, Kazimie- rza Szymczaka (I nagroda) i wspomnienia ro- deptana carskim butem, ale nieugięta Warbotnicy poznańskiej, Ireny Nieznaniec (Il na szawa - I na tym tle dzieje czterech sióstr,
groda). Głównym walorem pamtetników jest bojowniczek o wszystko, co życiu nadaie war
ich autentyzm, prosty I bezpo5·ewi opis dni tość - oto nowa powieść autorki „Swiętej
pracy, cierpień I walki - toteż st&nowią one Kucharki". Opis mieszkania Ludwika Pasteunajlepszy I najbardziej bezpośredni mate- ra I opis Instytutu Pasteura są ściśle zgodhistorycznych i socjalistycz- ne z rzeczywistością, wszędzie tam, gdzie poriał, dotyczący
dane są nazwiska historyczne, wszystkie sło
nych przemian klasy robotnicze.1.
FREDRO ALEKSANDE R - Zemsta (-Biblio wa osób, które te nazwiska noszą, wzięte są
teka Pisarzy Polskich i Obcych Nr. 39, pod przez autorkę z ich dzieł, ewentualnie z rered. K. Budzyka). Opracowała S. Knisplów- lacji świadków, również materiał do osób, któ
na, wstępem opatrzył K. Budzyk, str. 156, re noszą w książce nazwiska zmyślone jest
aut~ntyczny, wzięty z pism owego czasu, A
. 160. widoki miast z ówczesnych rysunków i plafala,
Powra.c"jąca
BOLESŁAW
PRUS
(Mała Biblioteczka „Książki" Nr 9), wyd. III, nów.
Olimnijczyk
KONOPNICK A MARIA Itr. 84, zł. 75.Szkice l obrazki, !:JOWieść historyczna dla młodzieży, wyd. Il
PRUS UOLESŁAW str. 248. zł. 220.-, w oprawie zł. 400.tom IV (Pisma tom VIII), str. 220 u 280.-.

Publ czn.oŚć

1

KRZEMIENI ECKA LUCYNA - Kłopoty tE'.resowall"lle popisem I nie •r.częd:lJ!la uczBurka z podwórza, ilustracje A. Bowbelskl, n:om oklasków.
t. n1a &w:!etJJcy
nadmienilć,
Trzeba
1
str. 16 zł., zł. 50.Wierszowane bajeczki dla dzieci. „Kłopoty PZPB, w której odbywa1ą lię koncerty,
Burka z podwórka", „Bajka o złym barszczu, otrzymała estradę. Korzysta z mej i LIM, za
chciwej babie i mądrej m:sie", „O bani z co tą drogą składa Kierownictw u Swietlćcy
$erdeczne podziękowanie .
ogródeczka".

t:;z_ą,!..e!,!!l~_'I. piszą

Pieczołowita
Towarzyszu Redaktorze!
Prasa Wasza zawsze uderza tam, gdzie potrzeba a chwali _ gdy istnieje słuszna ku te.
'
mu po.data.wa. Z tego względu byłbym ogromnie
zobovnąz!llny gdyby Towarzysz Redaktor podał
do wiadomości publicznej niniejsze fakty.
lekarze,
Otóż zachorowałem b. poważnie i
którzy mnie leczyli wiedząc, że jestem człowiekiem pracy - otoczyli mnie nadzwyczajną opie
ką - ratując mi życie. Muszę tu wymieni6 na·
dyrektora
zwiska: dr J, Wierzbowskiego
Rzpitala na Radogoszczu, prof. dr Dylewskiego,
dr Laudańsl,iego, dr Warszawski!'go, prof. dr
Zabłockiego, dr Potęgę·Chrzeszczuka. Ludziom
tym zawdzięczam to, że znów będę mógł stanąć
I'
rlo swych zajęć.
do
których
dobrodziejstw
częścią
jest
to
Ale
znałem ze strony tych naprawdę uspołecznionych lekarzy. Jednocześnie ze mną. zachorowa.·
dniu. 17 bm.
dziecko.
. godniowe
2 ty
to
ó
IW b
· ·
l'
t
1 k moje
e aJrzeW~ra bowa ikimu. zdyc10. . ? etcmc zn ~
dr .
ierz ows , wie ząc, ze JeS em w szp1·
tal.u i że w. bie~ącym ~o~u ~traciłe~ już jed~o
ilz1ccko, zaJął się gorliwie 1 bezmteresowme
moim domem i zorganizow ał <'ałą. akcj ę pomoev. Dziecko było "IOd stałą. opi'eką. dr Wierzbowskiego, dr Erecińskiego, docenta. dr Ratli-

I cha,

opie ka

~ra Laudańskiego. Na s:pecjalnę. uwa
gę zasługuJe tu postępek dra He3mana, kt6ry

oraz

po otrzymaniu wiad~mości od dra Wierzbow·
skicgo, że dziecko potrzebuje oleistej penicyliny
której nie można było dosta6 w aptekach, natychmiast odstąpił dlań swoją prywatn'ło penicy
linę.

Leżąc dłuzszy czas w szpitalu w Radogoszczu
na oddziale laryngologiczn ym, a. następnie J:llr
społeczne podejście
kaźnym, zaobserwowałem
l~karzy do chorych ludzi pracy. Starano się uczy
01 6 dla nich wszystko, co było w ludzkiej mocy.
Również personel szpitalny okazywal nam iy
wą nczynnoś6 i życz.liwoM. Personel szpitalny
rozentuzjazmo wany powtórzył n.am przebieg a.ka
demi, która się odbyła na terenie szpitala oraz
streścił przemówienie Prezydenta. tow. Bieruta.
Poza tym personel ten etarał się, abyśmy eó
dziennie mieli prasę partyjnę., poda.jącę. wiado
mości z Kongresu.
..._
R e da kto rze, ....,
Mam wrażenie, To w <>J"TV
__J szu
wymienieni lekarze i personel szpitalny godnie
h 1 d ·
h
·
uczcili Kongre ota.
u zi prac:r,
ta.ka nie=low'tt„ 0 c~fą.c c oryc
"' P ę.
Wolność!

Witold :Machczyński
l.ócli. ul 6 Sieronia ' m. I

I

•

.„

St.r.•
Ił' tę

Stolica ze§pala H'q§ t lhi narodu

48 miliardów zł. włożyło

państwo

wodbudowe Warszawv

„

szlości.

Sekretarz Komitetu Warszawskiego Pol3kiej Z jednoczonej Partl'i. Robotniczej gen, Sta
nislaw Zawad z:1c: podkreśl:il w:rrost wysH!ków
w od budowle stol:cy i rozwiJa jący się dy
namizm współzawodnictwa pracy w Warsui
wie. Warsza wska organizacja party;na potra
fila prz.ekuć pragn'. enie odbud<*vy w beton
a miow a osiedla dla robotników
i stal. WZTost budownictwa dla robotników
na l\lokotowie
charakteryzują liczby: ponad i.ooo miesrl>ań
w r. 1946, 4.750 w r. 1947, 7,300 w r. rn46
i 12.000 :z;apLanaw-anych na r. 1949'. Mówiąc dla robotnicze. a w niedług.m czasie pao przyszłości stolicy, gen. Zawadzki wska- w&ianą wie1kie fabryki)., zatrudruające po
zał, że wznoszą się już vvtlelkie, nowe osie- kilka tys'.ęcy robotników każda.
W *'lł
„ -· •m
.-..-.~~ ·

I

l\iinlster Minc w w ielkim refera cie gospo
darczym na Kongresie powiedział o Wart.zawie: „Jak wie1ką rolę odgrywa odbudowa W.ar!'!Zawy w całokształcie odbudowy i
rozbudowy gospoda'l"ki Polski, świadcey fakt,
że w roku 1946 i 1947 nakłady inwestycyjne
na odbudo'Wę Warszawy wynosiły około 10
procent całvści nakładów inwestycyjnych w
ramach Państwowego Pianu Inwest ycyjnego,
a w r. 1948 przek'l"oczyły 11 procent. Od
1945 r. wydano w ramach planu inwestycyjnego, nie licząc innych ośrodków na odbu48 mtliardów zł.
dowę Wa<rsm.wy, około
W przeliczeniu na jednego mieszkańca Warraawy daje to ok. 80.000 zł. Z kredytów pań
stwowych · odbudowano w Warszawie ponad
!.500 budynków mit>Bzkalnych i adminiirtracyhtych. W}"Sl.łek włożony w odbudowę bu-

Komunikat OKZZ
Okręgowa Komisja Związków Zawodowych
Łodzi podaje do wiadomości, te w dołu 12
1łycznia 19'19 r. o rodz. 10-tej staraniem Po-

I

WAWWWW

O Lodzi

-wierszach
kilku
I

RZEMIOSŁO ŁODZKIE dla uczczenia dnia
Zjednoczenia złożyło na Dom Dziecka RTPD
na Marysinie 500 tys. zł. Na zradiofonizowanie świetlic przy szkołach zawodowych Izba
Rzemieś_lnicza postanowiła złożyć 200 tya. zł.
DZIECI PRZODOWNIKOW PRACY, sieroty i półsieroty wyjeżdżają jutro na trzy tygodnie do Szklarskiej Poręby, Lądka-Zdroju
i na Wiśniową Górę. Ogółem wy}etdta z Ło
dz:l 620 dzieci. Jest to "gwiazd.ka" zorganizoZNACZKI KONGRESOWE są już w sprze wana przez Towarzystwo KolonH I Półkolo
daży na poczcie łódzkiej. Można je również nii oraz Centralny Zarząd Przemysłu Włó
nabyć u listonoszy w czasie od 15 grudnia kienniczego. Koszt pobytu dzieci wynosi ogółem 4 młln. zł.
do 23 grudnia br.

Pisma Tow.

Przyjaźni

Rady Związków Zawodowych od·
w Radomsku uroczystość:
zawiadaZarząd Wpj. I Grodzki TPP-R
1. Otwarcia zradiofonizowanej szkoły. %.
organ
mia, łe miesięcznik „Przyjaźfl"
Wręczenie 10-clu aparatów radiowych przodownikom pracy, 3. „Choinki" dla dzieci przo TPP-R wychodzić zacF.nłe od dnia 1 stycznia
downików pracy, biednych chłopów i slt"rot 19ł9 roku, Jako tygodnik.
Pierwszy numer ukaże się w objętości 16
po bojownikach I więtnlach politycznych.
stron l obejmować będzie tematykę z zakreOkręgowa Komis'3 ·Zw. Zawodowych
su stosunków polsko - radrleekich, oras bow Łodzi
pty materiał 1 łyela narodów radzieckich.
-o--Cena w prenumeracie zbiorowej WYDOiii

Wojewoda

Łódzki

przyjmowa~

Ił,- Eł.

będzie

od przedstawi.cieli
Władz, Urzędów, Organizacyj, Instytucyj
ł Społeczeństwa w dniu 1 stycznia 1949 r.
o godx:nie 13-ej w gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ogrodowej Nr. 15.
Sala Kongresu udostępniona
puh!iczności

„

Radiową •••

To jeden zwyczaj. Dobry zwyczaj. Potyteezny zwyczaj. Obok niego jednak
utrzymuje się jeszc7.e - eo prawda w
stanie raczej SZCJ:'łtkowym - i iinny
zwycHj, txw. tradycyjny, łrttellCY, jak
to się mówi. łwiąteemym fasonem:

„Naj6erdeaniejsze

wiałowcj
b~zle się

eyczenia nowwoczne

DWA zwyczAJE.
„Zamiast życzeA łw:iąteesnyeh - 3000
złotych na Pomoe 2'imową składa. .."
„Z ókazji zbliżającego się No.weco R'.>o
2000 zł. na RTPD e>fiarowuje.••"
ku „W miejsce kwiatów i pre7.ent6w gwiazd .
kowyeh - 1506 zł. na Ł6dzk21 Rodzinę

· P AfiSTWOWY ~STYTUT KSL\ŻKI usta
lil w porozumieniu z Dyrekcją Bibliotek wy'tyczne szkolenia bibliotekarskiego i księgarskiego_ Przewidziane jest kształcenie trzystopniowe: czteroletnie szkoły typu licealnego, oraz szkoła specjalna jednoroczna, lub
dwuletnia dla kierowników bibliotek powszechnych, oraz • czteroletnie studium un1wersyteckie.

w

2yczenia noworoczne

.

W STBONl'j lmEZPIECZALln.
piat
„Niełatwo tow. R&daktarwe 91Dłehił.
nam tow. Stały Czytelnik gdy ujdzie potrzeba, -ehon eaeko
szpitalu. Olane.go nielatwoT Bo brak
mie}scit. Dlaczego brak miejeca? No, be
jest tylko jeden npita! dla ełlorych
cłziecł, im. Anny Marii, Istniał eo prawda do tej pory oddział chirurgii dsieci.cej na terenie n:pitala Ubez!'łeczalnl
Społecznej w Locki (1911pital bn. N. Buliclriego), ale oddział ten ma .ulec Hkwł•
dacjl (?) z dniem 1. 1. 1949 roku. W tym
stanie rzeczy dla ch~h lhied :s Ło
dzi i okolic p07.0Stanie tyl'b IO 16żek
szpitala Anny Marii.
Pytam: a,. decyzja likwldaejt oddzłla.
lu chirurgii dziecięcej :)Mt wobec pe•
wyłazego słuszna? I w ogóle ciekaw był.
bym dowiedzieł się, czym wład:De Ubes·
pieczalni ją uzasadniają''.
My tei bylibyśmy tego ciekawi Czeka
my nawet na wyjeśnienła.

· dynków, mostów, ie:zxinl, urr.ąc17..ei\ użytecz
wystar- ,
ności publicznej, przem ysłu itp. czyłby do wybudowania w ciągu 4-ch lat
od nowa mla.sta wielk~i Krakowa., Dzięki
temu olbrzymiemu wyislłk owi Warszawa jest
dzi ś m iastem n '. e tylko dumnej pn.eszlości,
ale p i ęknej i twórczej tera ź nńej srośct i jeszcze piękniesze; i baTdz'.ej tw6'1"czej przy

Nowy b lok m1car..rn.n iowy
przy uL Królewskiej

; z poarot e „

~- -~---

- -------------·
Zamówienia prosimy

kłerowH

poci acłre·

syła (składa)

Polsko-Radzieckiej

sem: Woj. Oddz. TPP-Il - uL Piotrkowska
Nr 272, teL 132-50.
Równocześnie prosimy e kierowanie zamówień na · w. w. adres wszystkich zainteresowanych, którzy dotąd nie zaprenumerowali
dziennik „Wolniżej wymienionych pism:
ność" 55 zL miesi~znle, miesięcznik „ Wolne Narody" !5,- zł miesłęczołe w prenume·
racie zbiorowej.
~nłcłwem
się •
WJ"llyłka odbywa
poczty f R8W „Prasa"'.

dla

itd. pne-

Format druku wcale irporr, papier
czerpany lub kredowy, druk, oezywt.
ścle, ozdobny. Kosztowny, prMzę wu,
zwyczaj i grzeszny. O marnotra.wstwo

P. S. Nie wymieniamy „'I imienia"
grzesmlków, cho~ posiadamy w redak·
cji dowody rzeczowe. Ale w.zamian za
to liczymy na poprawę z lc\l strony. że
jut

więcej

trwoni~

nie

papieru na podobne cele
będą.

pracu·ących

Po nowym roku wydawane

będq

specjalne talony
·

Do 30 b. m. zakłady pracy winny złożyć wykazy zatrudnionych w Wydz. Aprowizacf

Ażeby uniknąć j.ak.k:hkolwlek utriudn.ie:A UA da:leci i członkowie ~ kou.1~ z dystrybucyjnej w ror.<blelJnictwle lloomy ~
Od 2'8. bm- do Ml. bm. gmach Politeeh.cz.one beda 1 pcywa:tne sklepy ~„
niki, w którym odbył się Kongres Zjedno· odcinku za.opatrzenia w tłul!l.%C7.e w zwi.ązlru prlly~iziału wynoszącego 0,'115 klf.:
Do ctnła · 30 grudnia k1ft'ownic~ ~eWprowadzenie talonów tłus7.czowych podyk
czeniowy będzie udostępniony szerp1dej pu- ze miesieniem pr:r;ydrlałów kartkowych
blicmośd, która m. Jn. będzie mdała mot· pracujący, którzy do~ Icorzy&tali z towan.e zostałA) troską o zapewnienie ludziom gólnych za.kładów praey w1mry lllł0ły6 w w 1
arlyilrułów dziale AprowizaeJl Za~ MleJskłe,o .,,,,...
ność zapoznania &ę z wystawem.i kon9res0- kart żywinośclowycb, z dmem 1 &tycmtla praey pierwszei\siwa nabycia
darów, n11de- otrzymają talony gwa.rmtu.iące 1m pr&WG kt.óre stanowią pozycję produkt.ów dotychCLa~ kazy- praeownlków, którym pitS;)'ełairaje pn
Wymi i obejrzenia licznych
nabyofa określonej 11ośct łłuszcrow. swienę- deficytowych. P<>Siadac:ze talonów tbi..1s7lcro.. wo do ta.Iomi:. Tero obo~zku wlun;r w pne
11łanyeh. z całego kiraju na Kongres,
Gmach. polltechruki będzie otwarty od 28 cycb i Nślinnych. Talon upoważni. do na- wych nabywać będą na prSJwach pierwaei\- widzianym terminie dopełnł6 wszywłJtle pia.
bm. do 30 bm. włąC71!l.ie od A'odt:. 9 do 19. bycia 1,5 kc. przycb;ła.łu mięsno-t1ua.ez0iwego, stwe należne im racje tlusr.czu po cenach cówkl pracy! Po 1 atycznia, rdY Wydział

I

Aprowimcji dokona kontroli :rlOŻOIDyleh lbt,
ustalonych 'w hanidilu na te 84'fy1ruly.
Przewiduje s:l.ę, że zakup prz~uguj.ącej :r..akładom pracy zostaną wydane talony eto
racji tius,zczowej dokonywany będzie 3 razy rozdziału między pracowników. Za pobrane
w m1esląon (podm~ na 3 deka<liy'). W 11tyez- takmy wnoS7JOrl.8. będzie oplata w 'W'Y"°koścl
W Turynie za.kończył się Kongres włoskich e6w przybyli do Rmym1l na za.pl'08:11&nie Gene- niu praoujący otrzymają na poslla.doo.y ta- zł. 5. Należn~ć 2lll nie w.i.mi.a być wpłacona
rad zakładowych, na kt6ry przybyły zagranicz- ralnej Konfederaeji Pracy. Dobl'eyMld prsepro Jon póJ!tora kg. słomliny, dla czJonków ich na następujące konto: Ministerstwo Pn:emyne delegacje zwią.zkowe. Polak~~ związk~ Zawo , wadził dłuższą. rozmowę z prz~w6d~ami. wło?ki~ rodzin i <Wiect sprzedawane będzie ma.sio 1 slu i Han<łllu PKO I 2000 (należność m bodowe reprezentowali DobrzyńsK1 z KCZZ, oraz go ruchu zawodowego z D1 Vittorio, Bitoss1 l ma.rgaryna. Wszelkie należne na talony ny), Pierwt.·l.& tra'M7Jll ~lu tłuszcrzo
tł~zcze rozprowadzać będ?Jie sieć sklepów wego zostanie wydana w Łod:l.ll do dnia IO
Hauke z zw. zaw. me"talowców. W wygłoszonym Noce na czele.
Generalny sekretarz Konfederacji Pracy Di PSS. Ponadt.o w miesiącu styczniu do sieci I stycznia.
na Kongresie przem6wieniu Hauke przedstawił
zagranicimyeh go~<1i
osiągni~eia. polskiego ruchu zawodowego. Dele- Vittorio wydal na czed~
ga.cja. polska. złożyła w Turynie wieniec na. gro przyjęcie. W wygłoszonym przemówieniu Di
Vittorio podkreślił s:i:czeg~lnie osią.gniQcla. polble partyzantów włoskich.
skiego ruchu zawodowego, które mogły być
.
.,
.
Budowa rozpocznie się na wiosnę
Delegaci polscy zwrndzih po Kongre~t~ ~ze- przykładem dla. włoskich związk6;w za.wodoreg zakładów przemysłowych w Turyrue, Me: wych.
Budowa obiektów rosWyd-z'.ał Planowania Przestrzennego w trwało S miesiące.
W dzienniku „Unita" ukazał się wywiad z pierwseych dniach stycuiia ogłosi dawno już lJ'(>C?mie. się więc około mie61.ąca kwietnia.
diolanie i Genui, witani wszędzie nadzwyczaJ
Dobrzyńskim na temat sytuacji związkowej w oczekiwany konkurs na projekt ośrodka userdecznie przez robotników włoskich.
Na budowę ośrodka uniwersyteckiego
niwersyteckiego w Łodzi. Opracowywanie przeznaczono w planie bu<liet.owym sumę 100
Następnie przedstawiciele polskic!h zwią.zkow Polsce.
(m)
·
projektów i rozstrzygnięcie konkursu będzie mi1ionów zł.

Delegacja polska na Kongresie włoskich rad za~ładowych
I

„Miasteczko uniwersyteckie" w

Łodzi

I

5. tys. izb dla
zhuduge Powsz.

członków Związków
Spółdzielnia

Zawodowych

Mieszkaniowa w

I rządowego

Łodzi

w kwocie 500 milionów zł ..l'.zyskane fundusze w łącznej sumie 1 miliard
135 m '. lion6w zł. umożliwią wybudowanie
PODZIĘKOWANIE
misariatowi Milicji Obywatelskiej w Łodzi,
Okręg Łódzki Polskiego Czerwonego Krzy- za szybkie ujęcie sprawcy kradzieży dokoniowej", której zadaniem będzie budowa 1>koło 5 tysięcy izb dla członków Związków
(m) ża, składa serdeczne podziękowanie IX Ko- nanej w dniu 14 grudnia br., na szkodę Szpi0sledli robotniczych. Do Zarządu Spółdzielni ~wodowych.
tala Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi,
weszli przed~tawiclele związków zawodoprzy ul. Krzemienieckiej Nr 5.
wych i partii politycznych.
KAtDY ROBOTNIK MOtE sre uozyo
Obecnie Spółdzielnia opracowuje szczegóTUR (Dziebica
Uniwersytet PoW11zeehny
łowy plan pracy w nadchodzącym sezonie
Celem obliczenia kuponów zWTotów od zaku-1 dane będzie pokwitowanie na 11unu~ złożonych Bałuty). We.run.ki przyjęcia: Wiek od 18 lat
wzwyż, Ukoń<>zona sikoła powszechna. Nauka
budowlanym na - wiosnę, Ustalony już zo pów, dokonany~h. w roku 1948_ przez. czło~~ów kuponów.
._ . _
stał preliminairz na ogólną sumę 635 mil1onów ,w sklepach PSS i. przygotowarua. ~MeJ akCJl ~ż . Członkowi~ Spółdziel.m, które w: rb: .zl~ezyły bezpłatna. Zapisy: Od 10.12 do 31 .12 .48 r. w
włą.czm~ członkowie ~ię z PS~ "l'l'.rnni u.czynić to samo, ~eśh JUZ zar~ poniedziałki_, środy i pią.tki od godz. li-ej do
ło wypł~ty_ dyw1de;idy
zł. Niezależnie od tego Spółdzielnia korzyS dzi
uli
PSS powrnm w czasie od 3.I. do 12.I .49 r. zgło Jestrowali się w Jednym ze sklepow PSS. Ci 7-ej wieczór w szkole "fr 117 p
stać będzie z kredytu państwowego i samo- sić się do sklepów, przy których są. zare,iestro członkowie, którzy t ego dotychczas nie uczynili skiej Nr 8-10.
ey ę ow
rq
·
wani, i prze dst awiaj ąc swą legitymacj ę c złon- winni zgłaszać si ę z kupon ami do sklepu PSS,
Przesunięcie terminu posie- ko wską., złożyć kupony od zakupów z roku l w którym stale kupują., złożyć tam kupony Ktr.RS SPóŁDZIELCZY w STRONNICTWIE
DEMOKB.A'l'YC~NYM w ŁO;DZI
·i zwrotó"". od zakupów, policzcne i ułożone wg
dzenia Prezydium KCZZ 1948.
W lokalu ~om, WoJeW: Stron. DeIQ.okratyc
Zgłaszają.cy się winni przed złożeniem kupo· wartości . je~ocześnie złożyć Rwą dotyc.hcza" I sową. legitymacn członkowską celem zareJestro nello w Łoilz1 prq ul. Piotrkowskjej. 78' II p •
ł . ,
~
. .
ze względu na to że posiedzenie Sejmu Usta n óJW w 8 kl ep1e,
.d" .:r 19
t .
k
N zł .
kl '
Je poseg r~gowac, w ozy" w Ou- .
.
'
we .wtorek _dnia 28. grudnia wygło
\ . ~zone . uponr zos a.me o go._.z.
::~lerki ) , ~--g n-t:rt de i i poli -' i ~n.ma w~ epie.
wodawczego odbędzie się rln. 30.12: br:· po~1e : d •inlr ~ 1: o;crt~
1
. ad
. elezym wykł
zony zostanl.e na Knrs1e Sp6ł. dzi
~
_.
1.)d::t! te p1ze7: sk~cp r on.w1towame.
r 1
•
dzenie P rezy din!il il.CZZ, k Lóre imało sir,; oJuye ez ć
Zaznacza się, ze w :oku 1049 b~dl) w.a~_e_ ;\lu dyr. E . . WJóblewsltie.e:o ~ tę]llat ;asad ~•
'iW tym samym dniu przesuni~te zostało li.li. dzie.ti ., Y
-· . ~ aklep,i!_ ~s!_B.Eł ~up_OJ11: 11.11.trzy:m.a.ne 1 Yq; J>,on;r, t;tlk_o !' J1.adrulr.ie111 l~~ ,..
liJ.2,J>r. ~ g,odz. 9 rano.

Donmdiśmy niedawno o powstaniu przy
łódzkiej Okręgowej Komisji Związków Zawo
dow)rch „Powszechnej Spółd2Jlelnl M 1eszka-

Zwroly od zakupów w
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milionów

małorolnych

kredytu dla
.

na zakup nawozów §ztucznqclh

Pa1istwowy Bank Rolny uruchamia na Termin płatności określony jest na 9 mie· d -· Zwiazku S~mcpomocy Chłopskiej; Pod
zakup nawozów sztucznych dla drobnego , sięcy. z tym, ż_ ws'lystk;e sułaty powinn:v p'san·e ~kryptu dłużnego następuje jednorolnictwa, na wiosnę 1949 roku. kredyt b••.:; ur.-...·Jowane do dnia 1 grudnia 1949 cześnie urzv składaniu wniosków. Skrypty
,
krótkoterm:nowy w wysokości 750 milio- roku. Poza OTJrocentowanlem kre.Jvtów, dłufoe ży:r~je tylko jedna osoba.
które wynosi 3 proc., żadne inne koszty
~.ów :dotych.
Wnioski o przyznanie kredytów przewła l{mlnnv urząd ZSClł de właśc.lwej
Pierwsza część tego kredytu w wysoko· n!e będą od "rolników pobierane.
Z kred~·tu mogą k'lrzystać tylko rolni· instytucji kredyto-wej, kt6ra decyduje o
ści 300 miln. zł., została już uruchomiona
i jest rozdz~ela1u„ za pośrednictwem Ko· ~v, JM>s':i.dający gaspo<łarstwa o obszarze prwznan:u i ret.ytu.
-nunalny('h J{as Qszczednościowych i Soól u:e pr:-.ekraczając;rm 12 ha; Podania o przy
Skry'ptv dłużne, na które został udziedziE>lni Pożyczkowo · Oszczędnośc:owych. znan'e kredytu przyj•11lrlą" Gm:nne Zarzą· lony kredvt, instytucie kredytowe przeey·
łają właściwvm spółdzielniom, a te z kolei
-0-wydają rolnikom za pokwitowaniem odpo
KOMU WINSZUJEMY
żęcia
wiednie ilości nawozów sztucznych. Przy
Sroda, dnia 29 grudnia 1948 roku.
odbiorze .1awoz6w sztucznych rolnicy pła
~-----------------Dziś: Tomasza
ca tylko określoną sumę z tytułu odsetek.
~ AZNIEJSZE TELEFONY
W dniu 24 grudnia 1948 r. odbyło się da Karol, Sulej Łucja, Grambo Henryk, : Jeżeli chodzi o odbiór kredytów przez
plenarne posiedzenie Komitetu Miejskie- Kamiński Stefan, Nowak Marian, Tuchow tych rolników, którzy n:e mogą we wła·
O
Straż Pożarna PZPR w Pabianicach, na którym zo- ski Roman, Dąbrowski Stefan.
go
ściwei spółdzielni nabyć potrzebnych naKomisariat M.O. - 63.
stały wybrane władze partyjne w nastę
wozów, instytucje kredytowe wypłacają
P. C. K. - 112
DELEGACI NA KONGRES
pującym składzie:
w gotówce. pozosta.wiając rolnikredyt
Dworzec Kolejowy - 91
SKŁADAJĄ SPRAWOZDANIA
I-szy Sekretarz - Tuchowski Roman,
kom wybór spółdzielni, sk:ąd mają otrzyZarząd Miejski - 66
Komitet Miejski PZPR w Pabianicach ID'lĆ żądane nawozy.
II-ai Sekretarz - Nowak Marian.
23
PZPB. W skład Komitetu weszli tow. tow.: urządził w dniu 22 grudnia br. w świetli
Wosokość kredvtów dla poszczególnyrh
Telegraf - 213
Adamczyk Edmund, Furmański Maksy- cy przy ul. Traugutta 4 wiec sprawozdaw rolników jest zależna od potrzeb danej
PZPR-3
milian, Fiołek Stanisław, Gabriańczyk czy delegatów na Kongres Zjednoczenio- C'Jll;nv. r0~n i11 pl ohv itn. okolicznośc:.
Feliks, Grambo Henryk, Gałka Stanisław, wy polskiej klasy robotniczej.
u
Q
WWi&f!UAA ij
9
Wiec zagaił pierwszy sekretarz KomiteGórny I~nacy, Kamiński Stefan, Kussa
KI N A
SprawoTuchowski.
tow.
Miejskiego
Kino „Robctnik": Film pr0dukcji ra Józef, Molenda Karol, Mik Jan, Nową.k tu
~flCia
Marian, Orell Mieczysław, Pęczkowski zdanie z referatów. wygłoszonvch na Kon
dzieckiej „Narzeczona z Turkmenii"
Zarząd Miejski koła terenowego ZMP w
Stanisław, Rączka Piotr, Smolarek Irena, i;;resie złożył tow. Kamiński Stefan. Tow
. Kino „Polonia": Film produkcji· ra- Skibiński Alfred, Sierosławski Henryk. Sulejowa Łucja ndmaloweła przed zehra- Pabianicach zawiadamia, że w czwartek
Cłzleckiej ,,Kurhan Malachowsk"'
Sulej Łucja, Samuel Wojciech, Felczerek nymi nastrój, jaki panował podczas obrad t. j. dnia 30 grudnia br. o godz. 18 w sali
-oLeon, Cieśla Antoni, Renkiewicz, Dąbrow Kongresu.
ZMP przy ul. Bagatela 8 odbędzie się wal
DYŻURY APTEIC
Sa~ę wypełnili członkowie Partii oraz
ski Stefan, Tuchowski Roman.
ne zebranie Koła.
pragłównie
tow.:
bezpartyjni,
tow.
weszli
przybyli
licznie
Egzekutywy
skład
W
Dziś dyżuruje apteka mttr. P<"łubińskiego
Gabriańczyk Feliks, Kussa Józef, Molen- cownicy PZPB w Pabianicach.
Ze względu na ważność spraw przyby'Przy ul. Armii Czerwonej Nr 37.
1
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cie wszystkich członków obowiązkowe.
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Wykonanie planu rocznego z nadwyżką

Zarząd Koła

*

*

*

ZMP przy Szkole Przemysłowej PZPB grupa II zawiadamia, iż w
piątek dnia 31 grudnia br. o godz. 15 w
przez Zakłady Przemysłu Drzewnego Lasów Państwowych w okręgu łódzkim
świetlicy własnej przy ul. Kilińskiego 26
osta
w
drzewnego
przemysłu
pracę
wiano
państwotartaków
nbotników
Wśród
·
gma·
w
' Ostatnio, jak już donosiliśmy,
chu Dyrekcji Lasów Państwowych Okrę- "'łCh wysunęli się na czoło przodowników 1n·m rokunlanu trzyletn'e{!o. Dyskuto·.-.·a- odbędzie się zebranie. .
gu Łódzkiego w Łodzi obradował Okręgo- ob. Czesław Osieczka z Herby wykonująr no także nad przygotowaniami do rozpoObecność członków obowiązkowa.
wy Zjazd Kierown:ków i Przewodniczą- 300 procent normy, ob. Józef Pazura z Ko- '.:ZPda planu sześcioletnieg0.
Na zakończenie zjazdu zebrani uchwacych Rad Zakładowych Zakładów Prze- newki 3fl 0 procent normy i Władysław Ma
Drzewnego podległych Dyrekcji ciejewski z tartaku Laska 308 procent lili rezolucji,, którą przesłano na ręc.: Mi·
mysłu
ni.stra Leśnktwa ob. Podedwornego, w któ
Lasów Państwowych Okręgu Łódzkiego. ri ·rmy.
W drug:m dniu zjazdu kierownicy po- rej zebrani na zjeździ~ meldują o wykoW pierwszym dniu zjazdi.. omówtono wyniki kampanii przemysłu drzewnego na te- szczególnych biur dyrekcji nakreślili wy- naniu rocznych planów i zajęcia I-szego
renie łódzkiego okręgu w ubiegłym roku tvc'.$J"le, odnośnie produkcji i adrninistra· miejsca w międzyzakładowym współzawo
TRZY DNI PRZED TERMINEM
gospoda>rczym oraz nakreślono '"'Ytyczne cji w zakładach przemysłu drzewnego w dr:.ictwie pracy w roku gospodarczym
1
ZAKO~CZYŁY KAMPANIĘ
947-48 nrzPz załogę tartaku Krzeszów.
bieżą.cv·,,1 rok11 <'o'<r,oriarczvm oraz omóodnośn:e planu produkcji na rok gospoCUKROWNIE WIELKOPOLSKU~
darczy 1948-49.
· Wyniki produkc,ii tartacznej w mijają
Dzięki współzawodnictwu pracy cukcym roku gospodarczym charakteryzują
wielkopolskie zakończyły tego·
rownie
się cyfrą 119.256.000 mtr. sześciennych wy
o trzy ' dni wcześniej.
kampanię
roczną
pro
125
produkowanej tarcicy, co stanowi
Już obecmi~ przystąpiono w parku dp
POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE MRN
cent wykonania planu, a co spowodowa·
Prezydium Miejskiej Rady Na.rodowej budowy stad10nu sportowego. Z przyzna- Kamp::mia cukrownicza trwała 45 dni.
ło, że zakłady przem~·słu dn:ewnego Dyre- w Pabianicach zawiadamia, iż posiedzenie nego subsydium
pół miliona zł. postanoW zakładach przetwórczych okręgu
kcji Lasów Pań.~twowvcb 0k1'•"'''J Łódzki<' sprawazdąwcze Miejskiej Rady Narodo- wiano pok.ryć n~leżność za sporządzone poznańskiego wyprodukowano ogółem
go zajęty trzecie miejsce w Polsce pod wej w Pabianicach odbędzie się w czwar· plany mel10ra.cyJne terenu oraz. dokonał
17 tys. ton cukru ponad plan.
względem wydajności z 1 mtr. sześcienne tek dnia. 30 grudnia o godz. 18 w sali Ho· zakµpu ~ączkow
do drenowania terenu
Na pierwsze miejsce w międzyzakła
go surowca.
tel u Miejskiego przy ul. Armii Czerwo- pod stad10n.
Tartaki Okręgu Łódzkiego produkują nej 1.
W na;jbliżs~ym czasie Miejska Rada yYY dowym współzawodnictwie pracy wyrównież poważne ilości tarcicy eksporto·
Przewidziany porządek dzienny: 1. za- chowama ~1zycznego yowoła Komitet sunęła się cukrownia w Zdunach. Fab·
wej, której ndbiorcami są Anglia, Dania gajenie. 2. Referat: „Znaczenie Zjednocze- Obywatelski budowy Osrodka Sportowe- ryki Poznańskiego Zjednoczenia CuHolandia i Szwajcaria. Tartaki pracujące nia partii robotniczych". 3. Sprawozda- go w Parku Ludowym.
krowniczego zwiększyły w ostatniej
S. B.
na eksport wykonają do końca grudnia nie z działalności Zarządu Miejskiego w
kampani; przerób buraków na dobę,
CHOINKA W ZW. B. WIĘŻNIÓW
r. b. plan produkcji w 102 procentach.
Pabianicach. 4. Sprawozdanie z działalno
zmniejszyły straty cukru przy przeroPOLITYCZNYCH
Jedyna na terenie okręgu fabryka Sk1e ści l\IBN w Pabianicach. 5. Dyskusja.
bie oraz oszczędziły poważne ilości
Zarząd Koła Pabianice Zw. b. Więźnipw
jek i Oklein w Piotrkowie wykonała plan
węgla.
PÓŁ MILIONA ZŁ. NA BUDOWĘ
pro:lukcji sklejek w 120 procentach a okle·
Politycznych urządza w niedzielę dnia 2
OSRODKA SPORTOWEGO
in w 108 procentach, zajmując w ilości i
·stycznia o godz. 15 w sali świetlicy PZPB 500-NY STATEK W KOŁOBRZEGU
jakości produkcji 1-s~e miejsce w Polsce
Zarząd Miejski w Pabianicach przyznał przy ul. Traugutta 4 choinkę dla dzieciDnia 21 bm. wszedł do portu w Ko•
Destylarnia Żywicy w Zagórzu wyko- subwencję w wysokości pół miliona zł. na sierot i półsierot po zamordowanych w lobrzegu 500-ny statek w tym roku.
nała plan prod11kcyjrry w 155 pro<'entach budowę Ośrodka Wychowś!..ry.ia Fizycznego
więźniach po- Statkiem tym był motorowiec „Kalera"
Obecnie w przyszłym Parku Ludowym (dawny obozach koncentracyjnych
przerabiając 4.509 kg. żywicy.
pod banderą fińską
litycznych.
Endera).
i
Krusche
park
terpentyna produJ<·owana przez destylarnię w Zagórzu jest eksportowana zagrani· 11 1111. . .1111 -1111-1111-1111-1111-1111-1111-111.-1111-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 1
cę. Jak w:ęc widzimy, wvniki tegorocznej
kampanii produkcy;nej Przemysłu Drze- Ze s.portu
wnego są zadawalające, mimo istniejących
w niektórych dzielnicach niedociągnięć.
sp<Jwodowanych brakiem odpowiedn'ei
jakości surowca. brakiem wykwalifikowa
nych sił fachowych i nowoczesnego parku
Uczniowie z Pabianic rozegrali niedaw- (z powodu spóźnienia się na pociąg Głąb ski (P-ce) natrafił na nieczysto walczące
maszynowego.
no mecz bokserski w Łowiczu z tamtej- skiego (Pabianice) - oddano 2 punkty go Cybulskiego (ŁKS), któremu sędzia
.walkowerem). W wadze koguciej Kałużny punktowy przyznał zwycięstwo, krzywPvważną pomoc w z·większeniu i pole- szym ŁKS-em.
Spotkanie zakończyło się zasłużonym (P-ce) zwyciężył Garncarczyka (Łowicz) dząc Jakubowskiego.
pszeniu produkcii stanow]o współzawod 
W wadze lekkiej Mik (P-ce) zastosował
nictwo zespołowe i indywidualne, które zwycięstwem drużyny uczniowskiej w Waga piórkowa Szymczak (P-ce) zremisosystem ł.owiczan: przyznano mu zwy"l.'ę·
przyczyniło się do zwiększenia wydajno· <;tosunku 1 () : 6. Wyniki w poszczególnych wał z Jaworskim
W drugiej wadze piórkowej Jakubow- stwo i zszedł z ringu mocno oklaskiwaści z jednego metra sześciennego i:.urow<'a
wagach były następujące: waga musza
ny.
do przedterminowego wykonan:a produkllmlmlllll
W wadze półśredniej wyji:itkowo sl~bo
cji i do przekroczenia planów rocznych :mlmlll„„llS'!l. . .
walczący tego dnia Kazimic\"'zak (P-ce)
CENNI" OGLOSZEN
zremisował z Malczykiem (ŁKS).
Drobne
Nekrolog:i
Za tekstem
Wielkość ogłoszeń
W średniej Musiałek (P-ce) w drmriPj
rundzie rozciągnął Tyjewsl:iego (UC~\. W
50
50
od 1 do 100 mm
półciężkiej Wulkiewicz (P-ce) z pcwodu
80
80
od 101 do ?OO mm
braku przeciwnika o"r?.v:n;;ił ·.val'!r·wccr.
30 zł
120
120
od 201 rlo 300 mm
~twl\VIW I•
ł,owiczanie zancwiP.dzieli s"'ój · r~zy
150
150
::!OO mm
powvżei
\
jazd do Pabianic w poc:zl\tk~<'h l •.ltcgo.

I

Kronika mfeiska
f

Uczniowie Pabianic zwyciężajq Łowicki KS wboksie 10:6
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TEłlTRJI'
PMtSTW. TEATR WOJSKA POLSKIEGO
w Łodzi. ul. Jaracza 27
·
Codziennie o godzinie 19.15 popularna
lm<>media czeska Jana Drdy pt. ,.Igraszki
• diabłem" w reżyserii Leona Schillera.
Zespół

tWO'?'ZI\:

Fijewska., :ty~owska,
Puch.niewsk.a,
Skwarska,
Benwti, Bo1'1owski, Borowaki, Dejuno..
wim, l>ytrych, Grabowski, Kłoeińsld., Ko.
słcn.n*i,
Lubelski, L&pińaki, Lodyński,

NAVK~

Bartosiewicz,

zyczne Tomasza Kiesewettera i Władysła
wa Raczkowskiego, dekoracje i kostiumy
Otto Axera. Tańce w układzie Jadwigi
Hrymewiekiej.
TEATR „l\łELODRA11"
ul. Trau2'Qtta 18 (i:;mac!t OI\ZZ)
Dziś o godzinie 19 min. 15 „Gody
weselne" - widowisko ludowe w układzie
i reły!!erii Leona Schillera. Pełńe uroku
włdowimro opiera się na motywach obrzę
ci.owych, tekstach mówionych, śpiewach
i tańcach związanych z ludowym obrzę
dem Sobótki, wesela i dożynek. Kompozycja muzyczna Władysława Raczkowskiego
i Kazimierza Sikorskiego, tańce Barbary
Fijewskiej, kostiumy i dekoracje Stanisława Cegielskiego.

w~uyd i

hariba •••

Bradl

HINlł

nad~)

ADRIA - „Noc grudnivwa"
godz. 16. 18. 20, w niedz. 14
film niedezwolony dla młodzieży
BAŁTYK .Pontcarral"
godz. 16. 18 30, 21. w niedz. 13.30
film niedl)zwolonv dla młodzieżv
BAJKA - ,.Dzieci ulicy"
godz. 18, 20. w niedz. 16
film dozwolony od lat 16

łJ

aktualności ~aj.

nn!Ji ial' .inienu nie 11nn toh nie nta

U

naszych

sąsiadów

narciarze nie

MOSKWA (obsl. wł.) Pierwsze maeowe za.wody narciarskie w miastach i wsiach południo
wego Uralu zgromadziły na starcie 20.000 za.wodników.
W ośrodkach przemysłowych
Magnitogorsku i C;,;ela.bińsku rozegrano długodystansowe biegi sztafetowe, w których uczest
niczyły drużyny narciarskie zespołów fabryczMUZA - „Krakatit"
nych m. in. znanych Zakładów Metalurgicznych
godz. 16, 18, 20, W niedz. 16
i wielkiej fabryki traktorów,
film niedozwolony dla młodzieży
w :Mołotowie rozegrane zostały zawody narPRZEDWIOSJ\"'IE - „Nauczycielka wiej- ciarskie z udziałem reprezentantów 12-tu miast
ska"
'!Uralu. Mimo SO .stopniowego mrozu, uzyskano
godz. 18. 20. w niedz. 16
szereg dobrych, jak na początek sezonu, wyni
film dozwolony dla młodzieŻV.
ków. M. in. bieg na 3 km dla Juniorek wygrała
ROBOTNIK
H
S 'th 0 dk
a Tretiakowa. w czasie 17:48 min.
" arry rru
ryw
W Kirowie, który jest czołowym o~rodkiem
~merykę"
'I narciarskim i łyżwiarskim Związku Radziecki
30
godz. 16.30, 18.30, 20.30. W niedz. 14.
go, odbyt się czwórmecz narciarski miast: Murfilm dozwolonv dla mlodzieżv
mańska, Archangiehka, Wołogdy, i Kirowa. W
ROMA - „Tchórz"
zawodach zwycię żyli narciarze Kirowa, wygry·
god.2:. 18, 20, w niedz. 16
wając biegi sztafetowe w konkurencji męskiej
film dozwolony dla młodzieży
i żeńskiej, skoki i bieg kobiet na. dystansie 5
REKORD _ „Aleksander Matrosow"
km. Ten ostatni zakończył się sukcesem repreO
'ed 16 "O
zentantki Kirowa Dżiaczkowej, która przebyła
d
30
O
go Z. 18. • 2 .3 • W m z.
·'-'
trasę w 24:05 min.

I
I
I
l

film dozwolony dla młodzieżv
STYLOWY - ,,As wywiadu"
godz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz. 14.30
film dozwolony od lat '.14
SWIT - ,.Ostatni etap"
g<lz. 17.30, 20, w niedz. 15
film· dozwolony dla młodzieży
TECZA - „Przvsiega"
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
film dozwolony dla młodzieży
·
TATRY - „Ludzie bez skrzydeł"
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film doZ1volony dla młodzieży
WISLA - „Romans pajaca"
godz. 17. 19, 21, w niedz. 15
film niedozwolony dla młodzeży
WLóKNIARZ - .. Słońce wschodzi"
godz. 16.30. 18.30, 20.30, w niedz. 14.30
film do"Vrolon:v od lat 14
WOLNOM - ..Podrzutek"
godz. 16. 18.20. w niedz. 14
film dozwolonv dla młodzieży
ZACHĘ!TA ,,Przygoda na wakacjach"
godz. 18.30, 20.30. w niedz. 16.30
(ilm <lozwolon.v dla młodzieży
l) -

startuje

WIEDEiq- (obsł. wł.) W auRtriackich związ nowej skoczni. Na .za.wodach tych Bradl usta.no
kach sportowych majdnją
się cią1;le jeszcze wił nowy rekord Austrii osią.ga.ją.<i skok 94- m.
byli SS-mani i hitlerowcy ,biorąc udział w sze Wynik ten przewyższa dotychczasowy rekord o
regu imprezach sportowych.
7 m.
0Rtatnio, znany SS-man z okresu wojny
W najbliższym czasie Bradl
udaje sio do
Brsdl - były mi~trz świata w skokarh narciar- Włoch, gdzie będzie trenował włoską. reprezen
skich brał udział w zawodach w BischofRhof tacyjną drużyno narciarską..
koło Salzburga,
zorganizowanych z otwarcia

Nr 44f.r;,gram
godz. 11. 12, 13, 16. 17. 18. 19, 20; 21
HEL (dla młodzieży)-, , Samotny żagiel"
godz, 16, 18. 20. w niedz. 14
POLONIA - „Słońce wschodzi"
godz. 17, 19. 21. w niedz. 15
film dozwolonv dla młodzieżv

takie

wyżyny

!

TEATR KUKIEŁEK RTPD
Nawrot 27, tel. 160-07
W każdą niedzielę i święto o godzinie
12 „CZARODZIEJSKI KALOSZ" - widowisko otwarte.

„

osiągnął

I

TEATR „OSA"
Trau2'Utta 1 (w sali ,,Syreny")
c.odziennie o 19.30, w niedziele i święta
o 16 i 19.30 komedia muzyczna pt. „Porwania Sab:inek" z J. Węgrzynem. Kasa czynna
od gcdziny 10 bez przerwy, Tel. 272- 70.
Państwowy Teatr Pow!!zechny
11 Listopada 21
Codziennie o godzinie 19.H5 doskonała
sa~ I. Erenburga pt. „Lew na placu"
Pail9e- partout ważne.
Teatr Kameralny Domu iołnlena
ul. Daszyńskiego 84
Codziennie o godz. 19,15 sztuka T. Rattigana „Kadet Winslow".
Kasa czynna od 12. Tel. 123-02.

G~~~

Radzieckim

W zwią.zku z l'eorganizacją naszego sportu i trzyletnich Studiów WF. na uniwersytetach w
koniecznością. „odmłodzenia" w wielu wypad- Po~naniu, · Krakowie i Wrocławiu, Oprócz bokach naszych szeregów działaczy sportowych, wiem wyszkolenia praktycznego we wszystkich
którzy nie zawsze wywiązują się należycie z działach sportu nauka
teoretyczna. obejmuje
powierzo11ych im obowiązków, jednym z najpil- te same przedmioty co na wyższych uczelniach
niejszych zadań oczekują.cych nas u progu No. wychowania. fizycznego. w Polsce, a więc fizywego Roku jest szkolenie nowych ·kn.dr fa.chow kę, chemię, anatomię, fizjologię, biologię, meców wychowania fizycznego i sportu. Nie od rze chanikę ruchu, psychologię, nauki społeczne, hiczy będzie więc za.poznać się, jak ta sprawa. gienę, mas aż, budowę urządzeń i sprzętu sporzostała rozwiązana w
Związku
Radzieckim, towego, a dalej pedagogikę, dydaktykę, metogdzie sport wyczynowy i wychowanie fizyczne dykę, systematykę ćwiczeń fizycznych i szereg
osią.gnęły poziom najwyższy bodaj na świecie. jeszcze innych nauk.
Kształceniem kadry specjalistów w.f. na po
TEORIA TO NIE WSZYSTKO
:ziomie średnim - czytamy w pracy zbiorowej
Nauka przedmiotów teoretycznych nie ogra
„Sport w ZSRR",
(wydanie „Prasa. Wojsko- j nicza się do wykładów i egzaminów, ale wszyst
wa.'') - zajmują si.ę w ZSRR między innymi kie przedmioty przNabiane są. również prakty
1
odpowiednie licea zawodowe tak zwane „Tech- cznie w pracowniach i laboratoriach. Również
nikum Kultury Fizycznej" z trzyletnim kurRem większy niż u nas Ji:tcisk kładzie się na. nauki
1
nauczania zaś wyższymi uczl'lniami wychowa- t polityczne i społeczne, a ze sportów szczególnia fizycznego s:i- Instytuty Kultury Fizycznej j ny nacisk kładzie się na takie ~porty ja.k sporodpowiadajqce naszej Akademii
Wychowania ty motorowe, Rzybownictwo, hippika, strzelecFizy$znego. na Bielanach. Kurs nauczania w two aportowe oraz szermierkę. Ciekawe, a za
Instytutach trwa tak jak studia na innych wyż razem godne uwagi jest to, że w ZSRR r' .ok
szych uczelni1tch 4 lata.
katedr naukowych takich jak na przykład nwt
LICEA SPORTOWE
tomii, fizjologii, teorii itp. czy innych, znajdu
Licea ksztalcą specjalistów dla szkół śred- ją. się katedry zupełnie im równorzędne - gim
nich, liceów oraz klubów sportowych. Po ukoń na.styki, lekkiej atletyki, i innych gałęzi spor
czeniu takiego „Technicum Wychowania Fizy- tu u nas natomiast na Bielanach, czy na trzylet
cznego" absolwent otrzymuje tytuł nauczyciela nich studiach wf. przy uniwersyteta.ch poszczewychowania fizycznego. Związek Raaziecki dy- gólne dyscypliny eportowe traktowane są. jedy
sponuje 38 takimi liceami, które znajdujł się nie jako przedmioty praktyczne, & nie katedry
n11. całym obszarze państwa.. W pierwęzym roku naukowe. Stąd pochodzi to, że my nie posiada
powojennym, & więc w roku 1945 uczelnie te my tak Z'l'\'anych „~peców'' którymi w każdej
wypuściły :ze swych murów 740 specjalistów a gałęzi sportu mogą. się po~:r.ceyci~ nMi 111ł5iedzi.
według planu w roku 1950 Zwiłzek Radziecki
Nauk& w Instytutach Kultury Fieycmej od
będzie dyt1ponownl pokdną. liczbą. (5.775) wy. bywa się w dwóch grnpa<'h mę11ldej l ień11kiej.
sokokwalifikowanych ~peców w różnych dzi&- W ogólnym kierunku i programie różnice te
dzinach wychowania fizycznego i sportu wyczy Sł jednak minimalne.
nowego.
SZKOŁY TRENERóW
UCZELNIE WY:l:SZE
Oprócz wymienionych uczelni istnieją. jeszcze
Stn1ktura. organizacyjna i program nauki w w Zwią.zku Radzieckim tzw. Szkoły trenerów
Instytutach Kultury Fizycznej są. nieco w.óżne (jP.dna szko~a typu wyż~zego). Nauka vr tych
od struktury i programu naszej Akademii oraz szkołach trwa 2 lata i wychodzą z nic,h spec-

&ki i ~rucha.cze PWST. Opracowanie mu-

/

Związku

sport w

or6ion, Wojciechowski, Womiak, :tukow-

I PRACf1

,..

Rozgrywki

•

o puchar •Federacji

Rosyjskiej w

Warta jedzie do Szczecina
POZNAŃ

(obsł. wł.)

W

nadchodzącą

niedzie

lę drużyna „Warty" rozegra w Szczecinie z
tamte.i~zą. „Odrą.'' spotkanie o wejście do Ligi

bokserskiej.
ósemka „Warty" wyjeżdża do Szczecina w
swym najlep6zym składzie: Liedtke, Borak, Szy
mański, Ratajczak, . Szkudlarek, Suwiczak, Białecki i Franek.
-<>-:---

Drugi mecz „Pomorzanina"

Drugi mecz hokejowy na terenie okręgu łódz
kiego rozegrał toruński „Pomorzanin" w Zgie
rzu z miejscowym „Włókpian ('m' ', wygrywa.
jąc wysoko 10:3 (4:0, 3:2, 3:1).
Toruńczycy mieli przez cały okres gry zdecy·
do w aną. przewagę. Bram ki illa zwyrięzrńw 7r\ •
byli: RypYlić - 4, o~mań~ki - il, Brzeski, Dybowski i Polak - po 1, dla „Włńk n iarza" Ur
bańsk'. 2, Kotecki - l. Se<lziowali: Lewicki
(Toruń) i Wieczorek (Zgierz).
032341
Widzów 500 osób.

próżnują

hokeju . rosyjRkim zgromadziły się na starcie
66 czołowych drużyn republiki. Spotkania. pro.
wadzone są. systemem pucharowym..Mecze półf1
nałowe i finał odbędą. się w koń~.u lutego.

Czesi

Narciarstwo w ZSRR jest jednym ze sportów,
narodowych.
jali6ci, którzy oddają. praktyczne u.sługi w poszczególnych dziedzinach sportu.
Do szkół trenerskich przyjmowani Bł dobrą
sportowcy wyczynowi, którzy po ukońezeniu
szkoły pracują. w swych klubach jako trenerzr.
KURSY INSTRUKTORSKIE
Niezależnie od uczelni fachowych Komitety
Wychowania Fizycznego i Sportu na. wszystkich szczeblach prowadzą wsp ólnie z wydziałem K. F. Sportu oraz z:
Koinisją.
Centralną.
Związków Zawodowych oraz stowarzyszenlam!
sportowymi systematyczne przygotowRnie kadr
instruktorskich, organizatorski® i
kierowniczych na. kursach krótkoterminowych. Kursy te
trwa.ją. 40, 120, i 250 godzin, względnie 3 lub
6 miesięcy. Kursy takie dostarczają Związkowi
Radzieckiemu dziesiątki tyl!i~cy in~truktQrów,
pomocnil.t.ów, organizatorów i przodowników
sportowych & więc kadry, które służą. przede
wszystkim w pracy nad umasowieniem wycho
wania fizycznego i sportu.
WIEOZORóWKI
Na zakończenie warto jeszcze przytoczy~, że
w Związku Radzieckim, czego u nas niestety
tego do tej pory nie ma, bztałci się na specjal
nych krótkich kursach wieczorowych najlcp·
szych sportowców poszczególnych zakładńw pr&
cy, a więc fabryk, hut, kopalni itp„ którzy pó!
niej poza pracą. zawodową. pracują. na. terenie
swego zakło.du jako przodownicy wychoW&ni&
fizycznego.
Wieczorówki ta.kie wiele przynio~lyby pożyt
ku i na,szym klubom fabrycznym. Za~tanówmy
si" więc, czyby nie dało si~ ich i u nas z:orga.
nizowa6f.

przygoto"ft'ują

akademickie mistrzostwa

świata

WARSZAWA, (obsl. wł.) W dniach 29 stycznia - 6 luty 1949 r. odbędą. się w Spindle
rowym Młynie w Czechosłowacji VIII Akademickie Mistrzostwa świata. Mistrzostwa obejmują. narciarstwo, hokej na lodzie i łyżwia.r·
stwo.
Spodziewany jest udział około 1.ISOO zawodników z kilkunastu państw.

i

w sportach zimowych

Organizatorzy przygotowują się do imprezy
bardzo starannie. Studenci czescy zorganizowali
akademickie brygady pracy, pomagają.c przy
ostatnich pracach przygotowawczych. M. innr.•
mi buduje się trybuny dla 15 tys. widz6w. ·
Najwi~ksz•
a.trakcją mistrzo!Jtw b~e 11dział a.ka.demików radzieckich, którzy
zosta.11
zaproszeni przez org1mizatorów.

~ w<m@! ~ ! E:l Niedobitki bandy Danielaka
I Il+

IVOZIE

Teren powiatu piotrkowskiego
został
JUZ
oczyszc,;ony z członków słynnej bandy Danieler
ka. Obecnie raz po raz wpadają. w ręce władz
niedobitki, a. wraz z nimi ci, którzy pośrednio
lub bezpośrednio nieśli pomoc ukrywają.cym się
bandytom.
Wczoraj Wojskowy Sąd Rejonowy r.ozpoznawał sprawę rodziny Dulów ojca Stefana, syna Piotra i córki Dominiki. Stefan Dula z zaw.
felczer leczył, ukrywającego się herszta bandy
Grzybowskiego. Energicznie z bandą. współdzia
łał Piotr Dula, udziefając jej wywiadów i dostarczając żywności, Brał również udział w do·
kony\vanych napadach. Stefan Borecki odpowia
dał za udzielanie
noclegu ukrywającym się
członkom bandy. Wreszcie Krystyna Szot nauczycielka, namawiana przez Grzybowskiego, by
przyRtą.piła do bandy- wprawdzie nio uległa na
mowom, lecz odpowiadała przed Są.dem za nieujawnienie władz;om tego faktu.
WIECZóR DYSKUSYJNY
Komitet l\JiejRki Stron. Demokratycznego w
I'.,odzi urz~dza w środę 29 bm. w lokalu przy
ul. Piotrkowskiej 78 drugi kolejny wieczór dyskusyjny, na którym mgr Meyer mówić będzie
o materializmie historycznym. Po referacie dyskusja.

przed Sądem

W wyniku rozprawy Sąd ska.zał Dulę Piotra.
na - 15 lat więzien'la, ojca jego - Dulę Stefa.na. - na 5 lat. więzienia, Stefana Boreckiego
i Krystyn~ Szot - po 3 lata. więzienia., zd
Dulę Dominikę na 1 rok więzienia, z za.wieszeniem.

Proihikcji
Zjednoczonych Zakł. Przem. Farm.
Przedsięb. Państw. Wyodrębnione ·~
z siedzibą w Warszawie.
t--

Żądać w aptekach i drogeriach.
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