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NA'.iZEGO KOCHANEGO

TOWARZYSZA

Józefa Stalina
Moskwa - Kreml

lmpo11ujące przygoto,vania 11a całyin świecie
'
dla i1czczenia ?O rocznicy urodzin JOZEFA
STALINA
UISTORII LUDZKOSCI XIX I XX WIEKU WYSUWAJ.\
CZOLO CZTERY
WSPANIAŁE
POSTACIE GE:tIYSLICIELI, NAJWIĘKSZYCH REWOLUCJONI·
STÓW - MARKSA - ENGELSA
LENINA
STALISA,
OŚWIETLAJ.t\CE S\VOJĄ NAUKĄ SZLAK WALKI MILIOXOWYCH 1'.IAS I'RACUJĄCYCU CAŁEGO SWIATA PRZECIWKO
KAPITALIZ:\IOWI O ZWYCIĘSTWO SOCJALIZl\1U„.
(Z materiałów
Wydzialu Prop;igandy KC WKP(b) oraz Instytutu
l\Iarksa - Engelsa - Lenina przy
KC WKP!b) p. t. „Wielki wódz i
nauczyciel partii komunistyrznPj i
narodu radzieckiego").
SIĘ NA
Nl'AL~YCH

z

Zbliża się clzie11 ~1 grudni:! •.
1 atego świata płyną do Moskwy 110-

..

! im~

clarlij urodzinowe dla 'Vielkie~o So· '
lenizanta - Józefa Stalina. ~lasy
pracujące wszystkich kontynrntów
prz:ygotowują

si~ do

uroczp:t~·,h

obcbodów wielkiego ,iubileusw. Do
70 rocznicy urodzin Wodza śwlatowego obo~u postępu i pokoju poi.o~tal zaledwie dzień.
W o"tatn'.ch depeszach, nad-::hodlących z całego świata czytamy:

W spaniałe sukcesy
produkcyjne w ZSRR
Nti:roCt~: wielomil:onowego Z·J;'<\Zku Radzieckiego przygotowu;ą ~'ę
n~ezwykle radośn'e
i en\uzj<1;\y;::zn:e do obchodu 70 roczn!cv uMdzin
;:wego ukochanego Wodza i Naucz,:c:e la.
Z każdvm dniem mnoży się liczba
meldunków o wspaniałych 6Ukcc;;ach produkcyjnych. którymi radzieckie masy pracujące witają ;;b!i
~ającą ~;~ h:;:;toryczną datę.
Potężne znk lady budowy

maszyn
f'!ektryczn) eh im. Kirowa . we współ
za"·odnictw:e ku czci dnia urodz'.n
.Józefa Stalina zrealizm.va!y pojjc;te
zobowlazan:a i wykonały przed terminem ·,>Ian 5-letni.
Olbrzym:~

zakłady

~amochJd•J WC

Załoga

.

.

. .

Stal:na pracuJą JUZ n.i. :>oo:ct
l!laO roku.
O nowy ch 3Ukcesach w<> ws µ )ł
zawodnictw'.e ku czcl 70 rocz:1icy
urodzin. Stal:na meldują kołchJ~ni
cy radzieccy. ·
Dzienniki radzicc'.de pui):1'.rnją
mat~r:ały. pośw:ęcone . Wie:'.ci~mu
.Jub1latow1.
Na ekranach kinoteatrów :·adzi.>;:kich ukazała się druga seria 1.na:omitego filmu „Stalingradzka s:t\\'a".
W dniu 'del!dego jubilcu:;zu !'dbcd.de 5'ę w S!al'ngn:ii.lzie ~:roe·~y
;:\e odsłonięcie tablic pamiątknw·n-h
na !:(machach. w których pn2b,V'Yał
i praco\•:ał .Józef Stal'n w i1;;:'.orycznych dn.:ach obrony Cary11yna.

Zobowiqzania
budownictwa
w Al.banii
Z calcgo kraju naplywa.ią dalsze
111eldunki o wykon:1niu zobowiąz1ń
produkcyjnye11, podjętych ku czci •Y·
próbowanego przyjaciela narodn al·
ba11-kieg-o, Józefa Stalina .
Budowniczo1..-ie p1erwszyth w kra.
,iu :mkladów włókienni c zych wykona.
li na pifć rlni przed terri1inem prace

I
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'POWAR:!Z::U .;TO lml POJtOJ1l

~

PRZYJACIELA POLSKI LUDOWEJ,

PRZED WIELKIM JUBllEUSZEM
w

i

c~~E;v.?gs~~POWEJ LUDZKOŚCI,

· M~ robotniq', lud:.:ic vraq, młodzież
C=..crwonei l~ odzi, wspclnia;ąc~ w liczbie
7 t~s. osób olbrzymią halę Jf ims, na akademii, zor!1ani::::ozvanei 1Jrz.e::. rcdakc;ę „ Głosu
Robotniczer,u" z okazii -zblita;ące; się
70-e; roc-niq} Twoich urod:::.in, przesó'łam~

bert de Chambrun. gen. Petit, deµu.
towanv Pierre Cot. W akademii
wzinł ·udział amba.>ador z.~RR w P::ryżu Bo~omotow, sekretarz gencrdl·
ny CGT Fracho'l, wdowa po wielkim
uc7.onym
francuskim
Langev'n,
1
k;;iądz Boulier, przedstawiciele kor.
pu-;u dyplomatyl'znego oraz reprez~n
Węgrzech
tanri świata politycznego i kulturalW całym kraju trwają intensy-.v- nego.
ne przygotowania do ur·Jczy:;t~go
, .
„ ~
.
obchodu 70 roczri:cy u rod?.ln Stai;t\kanei~11,c z ok_~~J~_ 1 0_;oc:>:_!l,1,<'Y.u1:~· ~
vr:.e11il-llizro.~cią, hartem i wolą, ;estcś nam
~
na . w przeddz'.ei'l w:t>'.łt:ej ,„ 1.::7.'.1'.c,· 1 d1.111 ~t~lm~ odb" •Y ~1~· 1ownicz \\ \1.
1
1
odbędzie się pokaz fil . u ,.S•,;::n·- me;
eqll~nan.
or::::Nhlad<'m w nas:.r; cod:.iem1e; oraQ/·
gradzka Bitwa".
Towar?.Y··•wo· Przy jaźni
Wą,{cr §
Bi.ie: taliim
Stalin - ;es! nas:::.~11n nic- 1 ~
~ko - Radz eckici ,._.~·puśc 10 :o;:il ,a- W
w:.orem.
set tvs:ecv medali pamiatkowy)h z
W stolicy :\long'>l;kiej Repuhh ,i
§
por~rete1n. Józefa Stalina:
E
Ludowej - Ulan.Batorze odbyło ·ie
=
Bi<: u·ro.~a ;ah Stalin - icst nas:.6'711 vmurocn·,te otwarcie w~·"tawy, po,<w ię
eonej życin i dzialalr.vści Józefa s~a.
.",llienielll.
lina. W uroczysto,:c· wzięli miział
=
U!'OCZystości
członkowie komisji rządo\yej obch );iu
o nohói ;ah S1ali11 - jcsl na70 rocznic~· urodzin Józefa Sta!i:rn
§
~
W sali Pleyela w Paryżu odb~·la .;ię z premierem ;\fongolsl;iej Republii,i
§
s:.~ 1 m obozl'iw::.hi<'lll ll'obec nas, nas:::.t,•ch d-=..ieuroczy:> ta akademia z· okazji IO i·t <:z. Ludowej marszałki em CzoJbalsan<'!m
~
cź, ll'obec Polshi, wob<'c cale; lud:::.lwści.
~
nicy urodzin Stalina.
na cze!"'.
Akademii zorganizowanej przez To
§
D:..iś, u • nr:.ededniu Twoich uroll:.in,
§
warzystwo I'rz~·ja:i.n i FrancuskJ·.!'!a.
Hołd młodzieży
•lzieekiej pr:~e'ivodnic;;r! prof. J oliot.
r>rZJ..11":. e lu1111c\' Ci, ie
s
te
Curie.
O i;«> lnoind~·j~ka Federacja Stud~n
Refer t o życiu i dziaialności Jórn§
WSZ)JSlhimi s1l'~}111i silallli p1":::,;i1c-:::.).•niać się
§
fa Stali a wygłosili deputowany !;il- tów skierowała do J ózefa Stalina, w
Z\Yiazku z 70-leciem jego urodzi n, d~
będ-:.iem~1 do s-:..sbs-::.c; budow,t• ustro;u sociape ~zę powitaln:), w której młod z;eż
Chłopi Pakistanu
=
list~1 cz.ne!J,O zz • Polsce, do -zw~·ci<:_s/u•a S/Jrllll'V
lndii wyraża podziw dla olbrzyJllich
sukcesów radzieckiej nactki i kul•.u.
volwju na calc\:'T11 Śll'iecie.
~
żądają
ry, które pod kierownictwem Stalina,
=
MOSKWA (PAP).
A~encja doprowadziły do całl;owitego z wF ·ę
~
;-twa socjalizmu w ZSP.R i \\•krocze·
Tass donosi z Karachi:
J,ód:f:., 18 grudnia 1949 r.
Do przebywającego w Mu I tanie nia na drogę budownktwa komuniz.
111
(Pendżab zachodn i) generalnego gu- mu.
bernatora Pak istanu zgłosiła się delegacja chłopska. która wręczyla
gubernatorowi memor'.al. domagający się przyznania
rblopom ?.iemi
na własność oraz ustalenia, że conajmniej
dwie-trzecie plonów z
ziem dzierżawionych od obszarników winni otrzymać ch łopi. Me:noriał domaga s'.ę nadto likwidacji sze
rcgu
danin feudalnycłt i obniżki
OJ>łat za korzystanie z wody, służą
Na uroczystości 70-lec:a urodzin delegacja mas pracujących Bułgar- \ dzic radz'eckim P. Appe'.t.
cej do zras'liania pól.
.Jówfa Stalina przybyła do Moskwy 5k 1ej Republiki Ludowej.
Orregdaj przybyła do Moskwy deNa czele delegacji stoi W. Czer- legacja Republiki Cze1.:hoslowackiej,
wenkow, G. Czankow i 'IN . Ncjcze. wioząca pozdro'-Y'cnia i dary naroGości
powita:i
przedst~y.'iciele du czeskicgo i slowack'.ego dla Ge·
Komitetu Obchodu 70-lcc.:'a urodzin neral:s::imu:;a Stalina. Delegacja, na
.Józefa Stalina. Moskiewskiej Rady czele której przybyli wicepre1mer
Ofic;alne wyniki niedziełnvch wyborów
Miejskiej, Ministerstwa Spraw Z.a- Sirok.v. m'nlster obrony narodowej
SOFIA (PAP). - Centralna komi
Ogółem uprawni0nych do gloso- granicznych ZSRR. organizacji spe- gen. Svoboda i członkini Biura Polecznych oraz członkowie ambasady Lt>·cznego KC KPCZ Szwermową,
~ja wyborcza ogłosiła k omunikat o wan'a bvlo 4.752.049.
została powitana na dworcu
przez.
F'aktycwle głosowało 4.698.979. bułgarskiej.
wynikach odbytych w niedzielę wyDo Moskwy przybyła ju.i: na uro- przedstawic:eli Komitetu Obchtidu
czy li 98.09 proc.
borów do Wielkiego Zgromadzenia
Na kandydatów Frontu Patrio- czystogci 70-lcc:a urodzin Józefa 70-lecia urodzin Józefa Stal!n'ł,
Narodowego i Okręgowych Rad Na- tycznego paello 4.588.899 glosów czy Stalina delegacja pracujących N:e- przed:;tawicieli radzieckieso MSZ.'
rodowych.
mieckiej Republiki Demokra'.yczn<'j oraz ambasadora Czechosłowacji La
I li 97,66 proc.
z Walterem Ulbrichtem i G. Der- stovicke \\'raz z członkami ambatingcrem na czele.
sady.
Gości witali również przedstawiPoza tym
delegacje
powitali
ciele Komitetu Obchodu 70-lccia wszyscy akredytowani w Moskwie
urodzin Józefa Stalina. Mirn~ter- przedstawiciele krajów demokracji
przeciw antyrobotniczej polityce rządu
stwa Spraw Zagranicznych ZSRI1, ludowej. ,..., tym ze ;:trony Polsk:
LONDYN (PAP). Z Bombaju
Liczni mówcy komunistyczni oraz Rady Miejskiej oraz szef nierniec- charge d·affaires R. P. - J . Zamdono5zą. że IS bm. odby ły
się tam
socjalistyczni zapowiedzieli oglo- kiej misji dyplomatycznej przy rzą- browicz.
\Vlelkie <lemonstraeje przeciwko antyrobotniczemu ustawodawstwu i szenie s trajku generalnego na wy·
nrż oraca dla pndtegac:::..11 n oienm:;clz
reakf'yjnej polityce społecznej rzą  padek. gdyby nąd nadal kontynuo- Racze; śmierć
~·
.
'-""'.. .........__........
- ·- ---~-..;.du ind~·jskiego.
wał swą antyrobotniczą politykę.

p<>djęte dla uczczenia \'v·ielkiego jubileuszu. Zalega budowniczych cukro
wni w Malik zobowiązała się wyko.
nać rocznr plan o 10 dni przed tem1:,nem.

I
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Delegacje ·zagraniczne przybywa:ą do·Moskwy
na

uroczystości 70-lec ~a urcdz~n

Generalissin1u!lła

·t alina

Zwycięstwo Frontu Patriotycznego we·ułgarii

Wielkie demonstracje w Bombaju

„:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::•.
\a
I
W środę, dnia 21 grudnia b.r. o godz. 17-ej
w Filharmonii Łódzkiej, ul. Narutowicza 20

al

70-leciu Urodzin

Dz'.ennik .. Humanile
Dinnrche"
że robotnicy
p0rtowi i
dokerzy Saint Nazaire od wielu
miesięcy są bezrobotni
lub zatrudnieni częściowo.
~twierdza.

·Towarzysza Józefa Stalina.
Referat na Akademii wygłosi członek Komitetu
Centralnego, 1-szy Sekretarz Komitetów
L6dzkiego i Woiewódzkiego PZPR tow. WLADYSLAW DWORAKOWSKI
łód::.hi

Polskiej z;edrwc-::.onej Partii Robotnicze;

że

dJr::erzy i
robotnicy portowi w Saint Naza•re
odmówili
wyładowywania
broni
amerykańskiej, która
przybyC> ma
w najbliższym czasie do Fran('ji.

poświęcona

~

Po~tępowa pra

sa francuska donosi.

Uroczysta Akademia

r

··===:::=================================================:„

ODMAWIAJĄ

wyładowywania amerykańskiej broni
PARYŻ (PAP). -

odbę d::. ie się

Homilcl

DOKERZV FRANCUSCY

W ubiegłym tygodniu delcgac;a
dokerów udała gię do Rncly M'.ej:::kie.i Portu. domagaj<JC s;ę pracy i
zasiłków dla bezrobotnych. l\1.:!!' -'rncjalista taproponował delegacji
pracę pr~y
wyłado\VY\\' <łn:u
broni
amerykai'lskiej. Jednakże dokerzy
odmówili kategorycznie, o~w;adczając, że wolą ,,zginąć
z głodu. ni ż
' pra.cować dla oodżeiraczy wojennych".

•

Dziennik dodaje, że w ślad za. do·
krrami z Saint Nazaire poszli ro·
botnil'y portowi, Dunkierki, Marsylii i innych portów.

........ „ ....„ ••••••„ ........„ ..............

Nowy rzqd
w Australii
MOSKWA (PAP).
Agencja
Tass donosi z Sydney o nowym skla
d zie rządu australijskiego, na cizele
którego stanął leader partil liberaln•e.i - Menzies. 5 foteli ministerialnych ob5adz.ili przedsta wic;ele partii agrariu3zy przy czym leader tej
partii - Fadsen - objął tek~ ministra finan:;ów. 14 foteli ministeria!
nych obsad1..ili tirzedstawiciele par- /
tli liberalnych.

ffr 349

Dz ie
Płynie

wielka fala. Pon1~za ludzi
Płynie szerokimi szlakami,
dociera do gromad wieje:kich najdalszych zakątków kraju. Jakie koryto
wyżłobiła sobie w nas.zym gruncie?
Wielka fala zobov.riązań ku czci Józefa Stalina płynie wieloma strumie.
niami, zlewającymi się w jeden nurt.
Z jakiego źródła wzięły one począ.
tek?
Posłuchajmy słów
ludzi, którzy
własnymi rękoma i mózgami współ
tworzą dary pracy z okazji history.
cznej rocznicy: „Nauka Twoja dopo..
mogła nam w uwolnieniu się od „dobrodziejstw" kapitalizmu - cierpienia i nędzy, głodu 1 bezrobocia" piszą do Towarzysza Stalina robotni.
cy cukrowni w Gryficach, a głos ich
zlewa się z potężnym chórem milionów ludzi, których nauka Mark.!11,
J,enina i Stalina wydarła ciemnoś.
ciom biernej, rozpaczliwej bezna.
dziejności, w jaką spychał ich k11pi·
talizm wraz 7. jego filozofią i kultu.
rą. Ludzi, którym wiedza marksi&towska dała klucz do zrozumienia
historii. Dała nie tylko wiarę w wy·
zwolenie, lecz nauczyła o to wyzwo.
Jenie walczyć.
Takich właśnie listów, mówiących
o stałym upowszechnianiu zwycięs·
kłel · idei marksizmu, czytamy couz

I miasta.

które nie przemija.

'

więcej wraz z narastaniem !all rocz·
nicowych obowiąza(1 i ich realiza.
cją. To kołka studiowarua życiorysu
Stalina, to kursy i wykłady wydają
swój plon. :Mówią o tym robotnicy,
chłopi, młodzież: „Histońa Twojego
życia uczy nas rozumieć co dzień le·
piej zasady marksizmu-leninizmu naukę prawdy i postępu. Przyrzeka·
m7 Ci pilnie poglębiać dalej w ieazę..•" •.
Coraz więcej kół, odczytów, re!era,
tów, wykładów. Ten nurt wiedzy re·
wolucyjne~. niosącej
ma~om narodu
świadomość kla::;ow:} budowniczych i
gospodarzy, wrył i;ię głęboko w nas:i
grunt; poruszył wiekową zaporę, któ
rą 1\·yzyskiwacze zagradzali ludowi
tl.rol;\'ę do światła i wolności. Rwąca
fala będzie 'lvyłom pogłrbiać dalej.

• • „

Wraz z nią popłynęła pieśń. Ta,
która wydana w tysiącach egzempla..
rzy przechodzić będzie z rąk do rąk,
śpiewana przez setki tysięcy ust! I
inna jeszcze - ta, która brzmi we
w~zystkich listach, .we wszystkich
d~1e~ach,. w,e. wszys~k1cll p~dark~11.:
p1eśn nulosc1, podz1V1"1l, wdz1ęczno:oc1.
Drogi Wodzu i Nauczycielu!
„Składam
Ci podziękowanie za
szczfście moich dideei,
ze szczficie

I

B rnar s

naszej gromady" - pisze chłopka ze
wsi Dankowice.
„Tobie zawd7..ięczam, że n16j tatuś
nie jest wyzyskiwany. Tobie zawdzie
cza1n wolność naszej ojczyzny" pi~ze dziecko szkolne z Biłgoraju.
Tę melodię słyszeliśmy
w twardych, mocnych, uroczystych jak ~lu..
bowanie słowach, którymi Włady
sław
Truchan zapowiedr.iał pobicie
na dziei1 urodzin. Stalina swego wla.s
nego, nieprześcignionego dotychczas
rekordu wytopu stali. Kiedy 73.letni
kolejarz, Lezuraj, pieczołowicie z tkli
wo~cią \lstaw:ał swój dar dla Stalina
- artystyczną miniaturki: semaforu..

•

•

Jeszcze na długo przed rocznic11
trwaly badania i próby. W ciszy laboratorium, w hali fabrycznej, „po
fajerancie", późnym wieczorem w do..
mu nad kshp~J{ą i broszurą radzieekli.
W \Varszawie, w Poznaniu, we
vrro<:ławiu, na ślą.sku, w
•roma.szo.
wie. Z myślą o Nim, o uczczeniu Jego
ror~uicy. Aż wreszcie nowe metody
radzieckie zoi;tały przyswojone. Moi·
na ogłosić czyn!
Szybko.c!eiowe skrawanie metalu,
prz)·śpie zone remonty maszyn, ele.
ktryezne szlifo'!' anie 11top6w tlva r·
dych ..• No1u wyroby, nowo zaOl!ZCZf.

w udziale niełatwy w czasy rodzącego się w Anglii so- dział, nie bylo to dla mnie nowe.
obowiązek pozyskania
współpracy cjalizmu.
Nowe, nieoczekiwane 1 wm-uszaJące
Shawa dla specjalnego numeru, poWracając
autem do Londynu było to, ie ilekroć poruszal sprawę
święconego Józefow.L Stalinowi.
. przez wąskie, kręte drogi Hertford- pokoju i socjalimnu, głO!I jego na·
Trzeba pamiętać, że G. B. Shaw shire, porządkuje: w myśli 'l.vrażenfa bierał siły 1 wiary młodzieńczej.
ma lat 94 i że jest słusznie chronio- z tej krótkiej rozmowy z Shawem.
Wywiad przeprowadz.ił:
ny przez sekretarza i domowników Nie zaskoczyło mnie to, co powieAntoni Slonimskl
przed wszelkimi wizytami, fotogra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . : . - - - - - - - - - •
farni i lowcami autografów. G. B.
Shaw nie przyjmuje prawie nikogo, nie odpow'.ada nawet na listy
starych przyjaciół. Ma on specjalnie
drukowaną karteczkę, dobrze już
MOSKWA (PAP). - Ukazał się w I wa i wapólników stnnon; poważne
znaną w Anglli. Glosl. ona: G. B.
urnku 21 nurner czasopismą. „O .!!J- zwyci~hro obozu, pokojl i demokri:.
Shaw nie PhJrjmuje ir.a.proszeń na cjali:it)•czną Jugosławię" - orga•1u cji. Czl\sopjsmo podaje pełny tekst
pierwsze śniadania, drugie śniada rewoluq~jnych emigrantów jugollł.>- ref~rat6w Togliatti'ego .i Ge~rgh.~1
DeJa, wygło zonych na naraaz1e R•u
nia, obiady, J>Odwieczor'kł i kolacje; >\·iańskich w ZSRR.
·
ra Informacyjnego Partii Komuni;fy.
nie pi9ze pnedmów, .nie wyglaua
Artykuł wstępny pt. „J eszcze j'l. cznych oraz wiele artykułów i mate.
toast6w, ni~ przewodniczy na -ze- dno fiasko planów imperialistów an- rialów' .związanych z przygotownnil.•
branlach, nie pruclna wstęg, nle glo-amerykańskich" podkreśla, ~e mi do obchodu 70-lecia Józefa Sta.
11dziel• porad, poiyczek anl auto- zdemaskowanie szajki Trajczo Kosto.. lina.
1Tafów".
Uzbrojony w piStmo redaktora naczelnego „Odrodzenia", udałem się
na '\ll/yprawę do Ayot St. Lawrence,
legendarnej już giedzlby jednego z
największych wspókzesnych
pisaZe wz.ględu na wielką ilość da„Wiecie. jak osobiście za.pak!ję, to będę jui na.prawdę spolł .>j
rzy.
rów, które musiały być przed pony, że. Towarzysz Stalin otrzy; na
Czeltam w pustym, chłodnym gc;dróżą do Moskwy pieczolowicle
dar w dobrym ;..tanie, a poza I ym
binecie, którego okna wychodzą na
opakowane, wystawę tl"zeba było
milej mi będzie, że ja go sam wło
piękny, Je.sienny już of:ród. Na
zamknąć najpóźniej o 5 po pożyłem do sknzyni."
ścianie portret żony wielkiego pisałudniu.
Co do tego. że dary dla Towarzysza Stalina dojadą do >Moskwy
rza i liczne fotografie z czasów jeRobotnicy ustawiają wielkie
w dobrym stanie - mogą być
go młodości. :tzn. ~ drugiej połowy
skrzynie, worki trocin, w1orow,
Mzyscy ~wni.
XIX wieku. 'Na8'1e, bezszelestnie ja·k
bele papieru czekają pn.ygotowa
Robot.nicy układali przedmioty
duch, !Qawia się w pok&Ju Bernard
w skrzynie bardzo ostrożn1e, nie
ne do pakowania.
żałując miękkich, wełnianych paAle to nle jest takie proste. Jak
Shaw.
kuł, w1.órów, papierowych ścin
Taki wydaje mi się wąUy i krutu zabrać się do roboty, kiedy
ków. Skrzynie ze szkł~m były pa
chy, że podanej mi ręki dotykam
sale, w których oorganizowano
kowane rów.nie troskliwie jak i
paki 7,e strojami ludowymi, z
nieśmiało. Shaw siada. Nagle podwystawę, są .pełne zwiedzających
bursztynowymi modelarni, z minoSi bystre, badawcze Or:Jt.Y i zaczyi nie ma mowy, aby ktoś zechcial
niaturami. IU! .stall... Pakowali
na mówlć. Qozy il. głos są młode.
wyjść przed obejrzeniem \Wzysttak, żeby się nic nie uszkodziło.
Oparły się n.iSzczycie:lskiej sile czakiego.
nie pogniotło, nie zakUI'"Lyło.
·
Tłumy warszawiaków
płyną
su.
Zorganizowano współzawodnic
two szybkościowe ~ jakościowe.
Mówiąc o Stallnłe pragnę powtó·
prrez szel'Okie drzwi Muzeum Na
Kto prędzej, kto lepiej, kto starzyó z naciskiem to, co Już mówirodowego, westibul jest -z:ałłoczoranniej.
ny„.
łem i pisałem ni*dnokrotnie. Sta·
Skrzynia Nr 166 - p~sze many
Jin jesł naJwięh:szym obro~cą po„Nie ma rady, musimy zamyn~stka, sporządzająca
zestawiekać"
mówi
iktoś
z.
organizatome.
koju.
lemu rnwdzięcza Zwlą.-zek Rarów, patrząc n.a zegarek, „inaczej
dziecki silę i spoistość, a ta slła -zanie zdążymy„.".
Mądrej,
Zamkn!ęto drz.wi, ale ludz1e
bezpiecza. pokój świata.
Powtarzałem
to .tut niejednon:e tak
Prosza_,
krotnie, :U cywilizacja możllwa jest
t.ylko w oparciu o ustrój komunł
przedłużcie wystawę, to wam postyc.my. Tylko ten ustrój za.bMJple·
c.za. pokóJ.
możemy pakować·'.
Szczecin (PAP). Wielkim osiągnię
Jakaś staru=zka przysiadła na ciem k'llltury i
techniki pobkiej
Jest to 6J)rawa iycla lub śmierci.
krzesełku przed drzwiami i 0 _ jest uruchomienie nowej radiostacji
Dwle pop.r.zednie wojny postawiły
szczecińskiej. Uroczystość otwarcia
A.'Dgllę na prCJIU ba.nltructwa. Przeświadczi·ła lbardzo stanowczym nowej radiosiacii odbyła się w Szcze
,
m6wienia i a.rtykuły ministrów w
tonern: „Mam 80 Ja.t. Muszę zo· cinie dnia 18 bm„ w obecności mibaczyć
ti:.
wystawę,
róbcle
co
n
:strów:
Dybowskiego
i Szymanow
rodzaju Hectora Me. Neil'a l Her.
ja „
~lti".go, prezesa Cen~r. Urzędu RaI
j
d
l
t
h
berta Morrisona
niemal zawli'zc
c cec
e, ał e as
me wy d ę • a d'~'o•1:
przodnwników
d ą Od
...,, . :. - Billi"'a.
""
N '.e b ·o
wspominają Stalina, i to w sposób
ra y.
prowa zon. pracy Polskiego Radia, przedstawi·
zazdros nymi spojrzeniami tych, cieli partii politycznych, wladz woobelżywy. Ci panowie nie zda.ją soktórzy już v.·ejść nie mogli. sta· jewódzkich i m:ejskich orarz. organibie s).)rawy, ie to ON WŁASNIE
zacji ::;połcrznych. Przybył ruwnie7.
JEST STROŻEM POKOJU.
ruszk·a zos t a ł a wpuszczona na wy na urouystość k&nsul ZSRR BoryPowtarzam. j~tem zwolennikiem
stawę.
sow Maz konsul Republiki CzechoStalina. Jestem łabianlstą f twier·
Pakowanie trwało całą noc. słowackiej dr. Kania.
Trzy ciężarowe aula krążyły z
Punktualnie o godz'n'.e 10 ryk sy
dzę, !i rewolucja rosyjska, rozpoMuz~um na Dvrorzcc Gdański. Pa reny okrętowej - sygnał radiowy
częta. przez Lenina 1 StaJina. 'EWY·
. b
d
rob•.>tni- Szczecina rozpoczął audycję, transciężyła trockizm, tworząc kraj kok owa łY d w;e. ryga Y
mitowana z gmachu nowej stacji na
lektywnego rGlnictwa, o jakim kleków. pakowal:„. amatorzy.
da\\"CZ<'j,
J eden z !lraco\\'ników Gazowni
W im!cn:u budownicz.vch nowe.i
dyś marzyli fabianiścl.
War:;za'l.nkiej bardzo prosił, że- stallj.i nadawc1.ej meldtm~k o· za~o1'1
Bernard Shaw r:amyślił s~ę. Miało
.
k ·ać czemu pracy przy budowie noweJ ra
się wrażenie, że sięga pamięcią w
by pozv.o1000 mu zapa ow
diostacji zlożył przodownik centralprzeszłość bardzo odległą, w czasy
dar, który wykonali robotnicy nych warsztatów Polskiego Radia
gazm'V"!li - miniature zbiornika. w Warszawie - Antoni Zieliński.
plerw11z.ych meetingów politycmych.
4
•

socjalistyczną Jugosławię"-

Gd 11
l::J

·pociąg

do żacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego
Przemówienie Togliattiego na Plenum KC KP Włoch
Rzym (PAP), Na Plenum KC Komunistycznej Partii Włoch .sekretarz
Partii Palmiro TogUattl po dyskusji
·
f
•
lk
nad Jego re eratem p. t.. „Wa a o
·
·
·
·
dn
ść"
ł 'ł
ó
~k o~ l Je. o. ' wyg osi przcm ·
wieme konco.w~, które ~v ~naczne!
mler~ pośw1ęc1ł zaga.dmen1u so.1u
szu między klasą robotniczą a chłop
stwem.
Togliatti stwierd7ił. te na czele
masowego ruchu zarówno robotników jak i chłopów stoi Partia Komunistyczna Włoch, która dąży do

zacleśnfonia soju.szu..fulędzy

ml. klasam!, aby z.mienić

obu ty
~ytuację

polityczną 1 gospodarczą kra;u.
Na zakończ~nie Togliabti podkreśl'ł ,
d·t
· d · ła'-~ścl
l , ze u po :; aw ca1eJ
z1a ,.uu

I

Partli KomunLc;tycznej leży dążenie
do zm!any polityki zagranicznej
Włoch na pokojową, ·jako jedynie
odpowiadającą interesom narodu. Z
dążenia tego wypływa walk& Partil
przeciwko obecnemu rządowi o zmia
nę sytuacji w kraju i o reaUzację
planu Generalnej Konfederacji Pra<'Y.

Józef Stalin :~ ·a walko o wolność narodów
Odczyt ;wiceministra obrony narodowej gen. Jaroszewicza

w Robotniczym Domu Kultury w Łodzi
Sala Robotniczego Domu. Kultury
przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Józ.efa Stalina z trudem
mogła wczoraj pomieścić tłumy mie
szkańców Lodzi, którzy zebrali się,
by wysłuchać odczytu III wicem'.nistra Obrony Narodowej gen. Jaroaze~vi.cza .p,t. •,Jfu:d· St.li,µ "' w'lka

- Obchodząc 70 rocznicę urodrz.in
Wielkiego Stalina narody już wolne, jak i narody, które dźwigają jeszcze pęta imperialistycznej niewoli
składają hold Stalinowi. który jest
żywym symbolem walki narodów
świata o wolność !!połeczną i narodową, o pokój i socjalizm. Słowo

Długotrwałe·pkJ.liski-oa !cze.Ś6 Wo
dza klasy roÓOtń:fczej przerywały od
czyt. Okrzykom ·entuzjazm11 i przyjaźni dla
Związku Radzieckiego,
dla. Nauczyciela klasy robomiczej,
Wodza pokoju i postępu - nie bylo końca.

SWina. -

o, l'l'O!i;J.OŚP ,J!ar9.ąQw:'. .• . ... - ·

l>flł' ~

śWfata, h~ S
mem ich zwyc!.ęs'!tlej wa.} •
O\'Vi\
Stalina·- to słowa stalowe, pewne,
które nigdy jeszcze nikogo nie zawiodły, nie minęły się z czynem.
Niech słowa Stalina za.padnól głębo·
ko w świadomość i serca. virszyst-

I

kich. Niech słowo Stalin będ%1e za.
wsze z nami! - powiedział nJ ;ako6
czenie swego przemówienia tow. P
nerał Jaroszewicz.
·
Tysiące ludzi zebranych w Robot
niczym Domu Kultury po WYSłuclJa
niu odczytu postanowiło wysłać liat
do~.'l'.o.w.,ofilalina. W. liście tym cey-

•tlłn1Y ~j
.

y41·!!~~~r11;;~~~·

Y l

'<>°ką
1 'g
troskę i opiekę, ;il!.k' 'okaz.yWalea 1
'ok;J.zujes~ dla narodu polskiego.
Zapewniamy Cię, drogi Wodm 1
Nauczycielu, że będ"Z.iemy czerpać
dośWiadczenia z Twych dzieł, ~ bol
szewickicll, prostych a. pięknych
• dziejów•' Tw€go .życia. Dośwkd~

od1· eżdżał ,do Moskrn11
fc~ć.tew~~~~~~~s~~!~\~J:::
l:J

Życzymy Cl, Wielki Kontynuatorze dzieła genialnego Leni0J1, dłu
gich l.J\t życia, abyś m6gł, st&jlJC n~
. czele · mas pracujących calego .świa
ta, prowadzić je do • SZCU!:Śliwej
przyS140:.ci.
Cowała Ci,
Wielki
Stalinie!·
---------------

Na lokcmotywle wielki port.ret
Artystycznie wykonany model
Generalissimusa. Stalina. otnczodomu, w którym mi.esz.kal w Po~
ny biało • czerwonymi l czerworonin~e Lenin, owinięty
jak w
Jl1Dll proporozykaml.
watę w wióry drzewne~ chowa
się do ogromnej skrzyni opatrzoRadosny i we<>-Oły je t nastrój
nej · wieloma napisami: „ostrożna dworcu, taki nastrój jak w
' me", ..nie prze\11.Tacać", "„tu O·
domu gdy prz~·gotowuje s:ę pretw:ierać·: :itp.
rr..enty dla kogoś kochanego ...
Skrzynla N'r 167. skrnynla Nr
Tow. Burski WYgłasza krótkie
pn wstaną
180, skrzynia Nr ... i tak całą noc,
przemówienie, w ~nlu polskich
i całe rano.
robotników, w imieniu iJolskich
mas pracujących składa serdeczPrzed godziną 7-mą rui Dworcu
WARSZAWA (PAP). - Na podne
żyezenia
Towanyswwi stawie dekretu Rządu, w ciągu oGdańskim gromadzą · się tłumy,
Stalinowi,
życzenia,
których
wy~
statnich tygodni powołane zostały
Wlększość z p.rzybylych to delerazem są. podanmki, jadą.ce · do do życia w 6 miastach. wojew6dz·
gacje fabryk, które wysyłają ;;wo
~loslnvy.
kich przedsiębiorstwa pod • DKWl\
je podarunki i które bar<l:zo pilnie obserwują kończący się zała
o rodzinie 8-meJ minut 32 prze „Miejski Ha.ndel Detaliczny". W
dunek... OstrO'inie, ' o!ltrai:nie..,
ciągły gwizd parowozu daje ·SY· Gdańsltu, Sopocie 1 Gdyni nastąpi·
gnał do odjazdu. Buchają kłęby ło otwarcie 15 pierwszych sklepów
Pociąg jest długi. 11 wagonów
pary,
dlugi wą.ż wagonów opusz- l\ffiD.
- na ich bokach transparenły na
Charakteryzując
iiadania, jakie
cza st~ję, żegnany niemilknący
pięte na długich drewnianych ta
mi wiwatami na cześć Wielkie11> stawia się przed tą nową formą
blicach. Napisy .Po rosyjsku i
Przyjaciela narodu polskiego, na handlu uspołecznionego, minister
Po polsku, mówiące o tym, że ten
cześć Wodza i Nauczyciela mię Handlu We\l\.'11ętrznego dr. Tadeusz
pociąg, to pociąg z. Polski że to
Dietrich oświadczył w w~-wi.ad:zie
dzyna.rodowego proletarhitu
poci!\g, który wiezje. Wielki~rnu
udzielonym redaktorowi gospodarTowar:zysza
Józefa
Stalina.
StalmoWi podarunki od pols.lt1ego ·
czemu PAP:
narodu.
_
J. Kuczewska
Zadania, jakie mają wypełnić
•
przedsiębiorstwa „Miejskiego Handlu Detalicznego" - są jasne. Uoiupełnić istńiejącą sieć sklepów han-

Sklepy·detalt.CZ08 MHO
we wszystkich miastach

I

Uroczyste otwarcie nowe1· radiosta.c1'i

I
I

~

Komunistyczna Partia Włoch dqży

dpokojowej . polityce Generalissimusa Stalina
za w zięczamy powrót Szczecina do Polski
~!~ ~;;;~~~e;o, ~~~~~e~~~~fają~;

łatwo rezygnują.

~

*

LONDYN (PAP)
W Am·
manie oficjalnie ogłoszono, że z
dniem 17 grudnia nastąpiło ostateczne połączenie Transjordanii
i arabskiej części Palestyny, któ
re odtąd stanowić będą jednolite
królestwo Haszemickiej Jordanii.

I

~:::;:·~vo~::·iaż„~:uc~:ilęnas

•

Transjordanii

(Wywiad specjalnego wyslann;ko „Odrodzenia"

„O

*

Cl.

P!ynie wielka fala. tlobł w naszym
gruncie głębokie koryto. Pory'ffa
-;woim nurt.em, porywa rozmachem
budou·y łudzi przy war"lztacie i na
budo~ie, przy piecu 1 na katedrze,
przy plugu i ludzi pióra. Pobudziła
irniałą i twórczlł myśl, wyrywaj11c
zbutwiałe korzenie zastoju i konserwatyi:mu .
nozpaliła jeszcze żywnym płornie
niem milość i kult do Wodza "·"zy11t.
kich pracujących. walc:iących, uciskanych i '!l·yzwolonych, przewodnika
i nauczyciela - Stalina. Mocniej zn.
cidniła 1\·ięi bralert'łwa. między na•
szym i radzieckim narodem, pogł~bi.
la świadom~ć klasową i dojrzałośc
polityczną naszego ludu. Rzueiła da.
lekosiężny posiew,
który kiełkować·
będrie i wyra!rtać nadal.

częścią składową

w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin

Nowy numer pisma

dzone sumy, przyspi~zony marsz techniki. Doganiamy i przeganiamr
bl;;to;oi{! wielu bogatych. uprzemysło.
w-ionych państw ucisku i wyzy">ku, bpnrci o bratnie rami~ państwa &o..
cjrtlizmu.
Tę 11ow1 :formę czynu klasy robot·
niczej tłumaczą jasne i zwięzłe sło
wa ludzi z huty „Kościuszko": ,,Pra•
gniemy dołożyć cegielkę do wielkie.
go, wsp6lnego gmachu eocjalizmu".

Arabska Palestyna

o ta linie

Przypadł mi

f,ITGOPOGRAflA

•
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Następnie głos zabra1 minister Dv
bowski, podkreślając, że radiostacja
szczecińska jest jeszcze jednym dowodem troski Rządu Polski Lud<>·
WeJ· o rozwó.l instytuc.1'i kultura!nych w Polsce. a su::zególnie o rozwój kultury na Zlemiach Zachodnich.
Po zloz'en'.u podz·,·ęi.-o\\•an1'a
\" '.·„
mieniu Rząd u wszystkim, którzy
pracowali przy stworzeniu tej stacji
za wzorową i ofiarną pracę - minister Dybowski powiedz1ał:
Radiostacja s•czeclńska
· dda0
•
na jest do u:tytku narodu poiskiego niemal w pneddzłeń 70
rocznicy urodzin Wodza obozu
pokojowego 1 całef postępoweJ
ludzkoścJ. Niech ml będzie wol·
no na falach eteru złożyć Gene·
rall<JS.imusowl Sta.linowl najserdecznłejsze życzenia od ludu
pracującego polskich miast i
wsi-dhtgkh lat z.dro"' ia i doprG
wadzenia walki o po.kój ~a śwle
cie do ostatecznego ZWYctęstwa.
Naród Polski niad:v nie zaoomnt,
V

szczecińskie1· lu~;z~~~kr
~~ir:~i;~:1~~ly.~:~t~~;
miastach.
na peryfe-

że mądrej, pokojowej polityce zagranicznej Generalissimusa Stalina
zawdzięcza powrót Szczecina do Pol
ski. Pokojowej i życzliwej dla naro
du polskiego polityce Zwi.:~1ru
Ra'ł"n
dzieckiego zawdzięczamy, że granica
Polski na Odrze i Nysie jest zag\va
rantowana. Powstanie Niemieckiej
R epu bl"'
· D emo k· rat yczneJ· daJe
· nam
IKl
po raz pierwszy w dziejach Polslti
PRZYJACIOŁ za. tą linią graniczną.

DEPESZA GRATULACYJNA
OD DYREI"TORA RADIA
NIEMIECKIEJ REPUBLIKI
Polskie Radio w Szczecinie Gtrzy
mało z okazji otwarcia nowej radio
stacji od nac:ielnego dyrektora Radia
Niemieckiej Republlki Demokratyn
nej Hansa Ma.ble, depęszę 'Z serdecznymi pozdrowieniami z okaz.ii ot·
warcla nowej radiostacji. Dyr. l\lahle wyra.ia również w depe zy przekonanie, że ' •spólpraca obu rad 10fonii przyczyni się do_ utrwalenia po
koju oraz zacieśnienia przyjaznyć:h
stosunków mieclzv ohu narodami

I

rzwła.szcza

riach, w dzielnicach . robotniczych
niejednokrotnie brakło sklepów we
właśdwy sposób zorganizowanych.
Charakter tych przedsiębiorstw
handlu wyłącznie detalicznego _
k
Cl' reśla sam dekret i sposób powoływania ich do życia. Statuty pn;edsiębiorstwom l\IBD nada.ją poszm:e·
gólnn, :.\'lie'skie Rady N
. arooo~'e, per
sonet,, jest "'angażowany pnez "wł&dze
miejskie.
w zakończeniu swych uwag, min.
Dietrich stwierdził:
OtwieraJ·a.c przed końcem roku
kilkadziesiąt
p:erwszych sklepów
MHD, cz.ynimy dalszy pozytywny
krok w dziedzinie usprawniania na
szego aparatu handlu detalicznego,
w dziedzinie likwidowania istniejąc:vch d,otąd braków czy luk, pomni
słów ·Prezydenta R. P. Bolesława
Bieruta, '"YP<>Wiedzianych na HI
Plenum KC PZPR: ,.życie uczy nas
na ,każdym kroku, że bez 'łprawnlc
diialającego
socjalistycznego nan·
dla. znaczna część sukcesów socja~
listycznego pr:oomyslu może byó
zmarnotrawiona".

.

.
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i uczucia''
o płyną- myśli
.Do llieg_
R b f •
Wielot , sięczne rz e sze

u czestników a kad emii .,,

Gł

O lllCZego

O

OSU

na cześć Towarzysza Stalina
manifestują
...
Na ziemi szerokiej w n;eba
głęb;de,
'
·
gdzte orzeł samotny ulata nad

śnieg,

Kantaty. I słowa ;ej i piękne me
lodyjne tony leciały pod strop ol.
.
.
· . .
Początek imprezy wyznaczony
był na godz. lS, lecz już 0 godz. b7z:y-rme1 s~, tr~fiały ~o ser~ 1icz
me zebrane1, w1elotys1ęczne1 pu12 i 13 do Hali Sportowe1· na Wir

W Hali WIMY

o mąd rym, k·o clianym przez •
ludy Stalinie dzewie

przep:ękne ·Wciąż pieśni układa goście.
nasz \viek.„

p

zaczęli napływać
· h l' ·

pienvsi

Tus

zynka
rzy1ec_a 1smy z
Słowami i melodią jednej z tych - wyjaśnia nam grupa robocia·
przepięknych pieśni - „Kantatą I rzy. M?ż~ t~ troch~ _za wcześn.ie:
o Stalin.ie" A. W. Aleksandrowa ale chciehbysmy za1ąc lepsze m1e1
rozpoczęła się niedzielna imprP· sca„.
To samo oświadcza gromadka
za artystyczna „Głosu Robotnicz
go" pośw:ęcona uczczeniu 70 rocz młodzieży z Żabieńca. Wnet po
nicy urodzin Wielkiego Wodza
Państwa Radzieckiego i WKP(b).
WielkiEgo Przewodn:ka i Nauczyciela międzynarodowego prolet~·
1 dz
'd
riatu, G enia1ncgo Przywo cy u
kości w wa.lee o pokój i postęp.
O imprez:e powyższej pisaliśmy
we wczorajszym numerze ,,Glosu", ale, rzecz jasna, nie napisaliś
my wszystkiego. Nie napisaliśmy
o bezinteresownej pomocy, jaką
okazali nam wszyscy występujący
filhannońicy i artyści
artyści ;_;. o
.
1
świet icowcy. N"ie napisal.:,,..uy
tym, że dyrektor Filharmonii lód.z
· t
k'1
I. k
kej, tow. R · zy ows • z.:ns rumentował specjalnie na imprezę
utwory, które jego zespół tak do·
skonale na koncercie wykonał. Nie
napisaLśmv ·o ofiarnym wysiłku
świetlic PZPB Nr 8 i Strzelczyka,
CBT, MZK .i Ubez-:>ieczalni Spalecznej. które dołożyły nie mało
trudu, aby występy artystyczne na
cześć 70-lecia urodzin Józefa Sta·
lina wypadły fak najlepiej i najokazalej.

•

-

"

bliczności.
A po Kantacie rozbrzmiewały

wśród rzęsistych

· .

braw

zgroma-

.

,

dzonych - spec1aln.e przez zespoł
Filharmonii i jej dyr .• tow. Roma
na Iżykowskiego na imprezę przy
gotowane utwory kompozytorów
rosyjsk'.ch i radzieckich: „Przyjaźń
Gliera, .,Lezginka"
narodów" Chaczaturiana i „Marsz jubileu·

·

I

·
h ·
tyc ~:erwszy.ch „Ja.s~ółkach za szowy" lppolltowa-Iwanowa.
czyna1ą płynąc szerokie rzesze PU
bliczności, pamiętne widać ostrze Artystyczne występy
łódzkich świetlic
żeń. izamieszczonych w ,Głosie",
I mpreza " Gł osu R ob om·;czego"
iż aczkolwiek Hala Sportowa ,,Wi
my" odznacza się znaczną po- była nie tylko imprezą robotnijclnnością, niemniej ci, którzy się czego widza, ale i robotniczego
spóźnią. mogą s:ę nie dostać na aktora, na estradzie bowiem Ha.·
li „W:my'' \\rystąpił szereg fasalę„.
Jadą na Widzew przepełnione
tram\vaje, maszerują łódzkie pod
chorążówki. W wielkie_;. normal
nie - chłodnej Hali zacz:-r'11a s:ę
rob!ć gorąco. Przed rozpoczęciem
programu - widownia jest, ~k
to si„ mówi ,.nab!ta" i ,,naładowa
...
na".

Piękny k o ncer t
Filharmonii Lódzkiej

brycznych i związkowych zespołów świetlicowych, przeważnie laureatów świetlicowych festiwa·
lów p:eśni, tańców i inscenizacji
i rosyjskich.
utworów radziec'Vich
·~
Chór łódzkich tramwajarzy i
chór łódzkie]· Ubezpiecm1ni wy-

stąpił z

„Kantat<\ 0 Stalinie", z
pięknymi pieśniami Nonikowa, Tu
tikowa i Dunajewskiego,
Zespół taneczny Zakładów im.
Strzelczyka dał barwną insceniza·
cję baletową rosyjskich tańców
muynarskich, a tloskonała grupa
starszej młodzieży ze świetlicy
PZPB Nr 8 popisywała., się we

stron.y roz~ntuzj.azmo;w.anej, wieloty~1ęczne1 publ:_c~osc1 padały w
czasie„. przemówienia zastępcy dy
rektora Centralnej Szkoły PZPR,
tow. Berlera.
I tu dochodzimy do najgłębszego sedna limprezy. Ni_e b~gaty
program a_rt?'~t:yczny: mi; _piękna
muzyka. p1esn i taniec sc1ągnęły , '1 tysię<'Y ludzi wzięło udział w im prezie „Głosu Robotniczego" pot&k liczne masy do olbrzymiej Ha
święconej 70-le<'iu urodz in Generalissimusa Stalina.
li Sportowej KS „Włókn."1rz", ale
przede wszystkim. intencja, w jakiej zorga~izow~no imprezę „Gło
su Robotn.czego ·
Czern·ona Łódź przybyła na na
W „Uwagach na tematy w~półcze;;nośri", druko11anych w .,Prawdzie''
szą imprezę dlate~o, aby dać ~ryz 28 lipca 1927 roku Tow. Stalin powiedział:
przyw1ąza
raz swemu głębokiemu
iiu. szacunkowi, podziwowi i czci
„Zadaniem Związku Radzieckiego jest prowadzenie zdedla w:elkiego Przyjaciela mas
cydowanej i niezachwianej polityki pokoju, poli'tyki pokojopracujących całego świata - Towych stoslinków, nic bacząc na prowokacyjne wycieczki ze
warzysza Stalina.
strony naszych wrogów.„
I dlatego piękna prelekcja tow.
Berlera na temat życia i działal·
naści Józefa Stalina· tak bardzo
Prowokatorzy z obozu wroga drażnią mis i będą jeszcze
rozpłomien]a, rozentuzjazmowała.
drażnić twierdzeniami jakoby nasza polityka pokoju tłuma
wzruszyła i przejęła do głębi serOburza to
czyła się naszą słabością, słabością naszej armii.
ca cała widownię.
niektórych naszych towarzy::.zy, skłonnych dać się sprov.:okoI dlatego - w czasie imprezy
_ wpłynął projekt \vysłania do
wać i domagających się zastosowania , zdecydowanych kroWielk'.ego Człowieka ,który z wy
ków''. świadczy to tylko o ich słabych ncnvach. Jest to dożyn Kremla czuwa nad bezpieczeń
wód braku opanowania. Nie możemy i nie powinniśmy tań- ·
stwem i pokojem świata. listu zb~o
wyrażał uczucia
rowego, któryby
czyć tak, jak nam nasi przeciwrucy zagrają. Powinniśmy iść
wszystkich zebranych.
swoją drogą, broniąc sprawy pokoju, okazując S\\·oją \Volę ·
I dlatego odczytanie treści tego
pokoju. demaskując grabieżcze zakusy naszych wrogów i wylistu zostało powitane wielotysięcz
nymi oklaskami i entuzjasty~zny
kazując, ż~ są oni podżegaczami wojennymi".
mi okrzykan · na cześć Wielkiego
(Stalin: „Dzieła", tom IX, str. 328)
Wodza całej postępowej ludzkości.

Tow. Stali11 o Pokojt1

Imprezę otworzy{a „Kantata o
Stalin:e" A . W. Aleksandrowa w
wykonaniu chóru im. Moniuszki i
orkiestry Filharmonii łódzkiej pod
batutą Romana Mackiewicza.
„A leci ta p:eśń niby ptak sre- ,współzawodnictwie w tańcu" i
' pięknym „Korowod.
zie„ . w wy·
brno pióry„." - mówią słowa \V
bornej „wiązance tańców" rosyjskich i w zawadjackiej trochę, peł
nei rozmachu inscenizacji "baletowej z „Matki" Gorkiego.
Grupa recytatorska CBT pod
kierownictwem J. i S. Klimaszew
skich wystąpiła z inscentta.cją po
ematu Majakowskiego „Dobrze"
oraz bisowała" inscenizacją utworu'' Baranowa ,,To nie bzy.„".
Nie trzeba dodawać ,jak bardzo
się podobały robotnicz;.i public':ności występy artystow·r?botruków i pracowników łódzktch.

Najgłębsza

istota
imprezy

'Y.

Piękny był koncert Filharmonii,
zasłużonym powodzeniem cieszy-

ły.się występy świetlico,vych z~

Balet taneczny świetlicy PzPB Nr I
Po pierwszym spotkaniu z To·
warzyszem Stalinem nieraz jeszcze
widywałem go w .sprawach prac.y
J coraz wyraziściej rysowała 11ę
przede mną niezwykła postać tego
wielkiego człowieka.
Stalin we wsiystkim, .co ~oty·
czy . jego osoby, jest wyją owo
.
&kromny.
Ubiera slę prosto. Do WOJDY nosił zazwyczaj szary mundur, a na•
wet właściwie nie mundur, lecz
nie krępującą · ruchów
wygodną,
marynarkę - tegoż materiału szar~ spodnie i lekkie, wygodne buty
z miękkiej skóry.
\V czasie rozmowy cicho prze·
chadza się po gabinecie. Słuchając
rozmowy, bardzo rzadko_ pr~er""".a
mówcy, daje mu wypow1edz1eć się
do końca.
\A/ymagający .w . pracy - oto
charakteiystyczny rys Stalina. Nie
, raz byłem świadkiem takiej ro~·
mowy. Powierza $ię jakieś zadani~
odpowiedzialnemu pracownikowi.
Ten oświadcza:
- Towarzyszu Stalin, termin
t:rótki, a sprawa bardzo trudual
Stalin zaś w odpowiedzi:
- A my tu tylko o trudnych
rzeczach mówimy. Po to was wła·

na Imprezie artystycznej „Głosu"

społów

O 'WIELKIM
wiedzieć na jakieś pytanie: - nie
wiedziałem, jak Stalin przyjmie
moje słowa, czy spodoba mu się
to, co powiem.
1

On zauważył to i mówi: - Ty kot proszę, odpowiadajcie tak, jak
myślicie. Nie starajcie się mówić
tego, co może się mnie podobać.
W rozmowach ze mną to niepo·
trzebne. Malo korzyści przyjdzie
z naszej rozmowy, jeśli będziecie
starali się odgadywać moje życzenia. Nie myślcie, że jeżeli pow!ecie coś niezgodnego z moim zdaniem, to będzie źle. Wy jesteście
Rozmawiamy po to,
specjalistą.
żeby się u was czegoś nauczyć, a
nie tylko, żeby was uczyć,
pewnego praCharakteryzując
cownika na kierowniczym stano·
wisku, któr~go zwolniono, Towa·
rzysz Stalin oświadczył: - Co w
nim złegp? Zanlm odpqwie na za·
dane pytanie, z oczu po prostu
usiłuje odgadnąć, co należy po·
Taki
wiedzieć, żeby dogodzi~.
człowiek, nie chcący, może przyczynić sprawie dużo szkody.
śnie zaprosiliśmy ~utaj, ~e. s~ra~~
JeKiedyś Stalin powiedział: trudna. Powiedzcie lepieJ, Jakle]
śli jesteście mocno przekonani, że
potr.zebujecie pomocy, i zróbcie
macie rację i potraficie jej do·
wszystko, co trzeba, I - w termi·
wieść, nigdy nie liczcie się z czy.
.
.
nie.
a postępujcie tak,
lmś zdaniem,
Stalin lubi, aby na jego pyt11rua
lak wam podpowiada rozum oraz
krótką i jasną odpo·
dawać sumienie.
wiedź, bez wykrętów. Zazwyczaj
Stalin nie znosi nieuctwa. Kiedy
ten, który po raz pierwszy bywa
mu przedstawiają niegramatycz·
u niego, obawia się odpowiedzieć
nie napisany dokument, oburza
na zadane pytanie, stara się do·
się: „Analfabeta! A spróbuj zarzubrze przemyśleć Qdpowiedź, żeb~·
cić mu to ~ natychmiast zacznie
nie palnąć jakiegoś głupstwa.
swój analfabetyzm tłumaczyć ropoczątkowo,
Podobnie i ja,
botriiczym pochodzeniem. Niesłusz
przed odpowiedzią na jakieś py·
nie. To brak kultury ! niechlujtall.ie, kręciłem się, patrzałem w
stwo.
okno, na sufit. A Stalin1 śmiejąc
Szczególnie w wojskowości nie·
ię mówi: Próżno wpatrujecie się
d9puszczalne jest tłumaa.enie bra
w sufit, tam nic nie jest napisane.
ków wykształcenia, kultury 1 nie.
Lepiej patrzcie prosto i mówcie, o
z11ajomości sprawy s·wym robotnl...
.
.
czym myślicie.
~<iedyś _...trudno : ml · b:yto_~dp0r "·_czym ..... pochodzeniem.. .Wroaowie

artystycznych, lecz

i:mr

gorętsze i najczęstsze oklaski ze

•

I

Ogólny widok na. halę "Wimy'' za pełnioną do ostatniego miejsca ceyt elnll\aml „GI015u"•

PROSTYM · CZŁOWIEKU

Fragment z keictiki radzieckiego konstruktora
lotnicze go, Bo hat era Socj alietycznej Pracy
generała·lejtenantą; A. S. Jakowlewa
„Opowiadania z życia"
nie dadzą nam rabatu na pocho·
dzenie socjalne. Właśnie dlatego,
że jesteśmy robolnikami i chłop'.l·
mi, winniśmy być wszechstronme
t gruntownie przygotowani we
wszystkich zagadnieniach, nie go·
rzej od wroga".
Niektórym dowódcom wojsko·
wym, próbującym niedostateczną
znajomość spraw, a zwłaszcza w
. zakresie skomplikowanej techniki
wojennej. okupić osobistą odwagą
l pogardą dla niebezpieczeńst_wa,
Stalin nieraz powiadal: - Wielu
ludzi u nas chełpi się odwagą. Sama odwaga bez doskonałego opa·
nawania techniki wojennej nicze·
go nie da. Samej tylko odwagi,
samej nienawiści do wroga nie
wystarcza. Jak wiadomo, rnaianie
byli bardzo dzielnymi ludźmi, aLe
l onl nie mogli niczego dokonać
swymi lukami i strzałami przeciw
ko białym, uzbrojonym w broń
palną.

Przy rozwiązywaniu specjalnych zagadnień w wąskim kręgu
osób, odnoszących się do rozpatrywanej sprawy, Stalin pozwala
wypowiedzieć się wszystkim cbec
nym. Niektórych sam pyta o zda·
nie i następnie podsumowuje wyniki. W koi1cu podsuwa komuś papier, ołówek i mówi: - Piszcie.
A potem sam dyktuje jakiś waż
ny dokument.
mnie pisać
Kiedyś wypadło t
pod jego dyktando. Wledząc, jak
Stalin odnosi się do tych rzeczy,
wytężyłem całą pamię.'.: i starałem
1ię nie zrobić ani jednego błędu
gramatycznego. A on dyktuje,
podchod:r.l i 'Dl"Zez raln!ę przyglą·

da się. Nagle prz;erwał, popatrzył
na to, co piszę, i wodząc_ moją r~
kę z ołówkiem, postawił przec1·
nek.
Innym razem niezbyt trafnie ze·
stawiłem zdanie. Stalin mówi: Cóż to, umieściliście podmiot po
orzeczeniu? U was coś z podmiotem nie w porządku. O, tak trze·
ba: - I poprawił.
Po tym wypadku uważnie przestudiowałem

rosyjską

gramatykę.

Stalin przywiązuje dużą wagę
do precyzji w formułowaniu myśli:

„- Jeżeli człowiek nie może po
prawnie 1 jasno wypowiedzieć
swych myśl!, to znaczy, że myśli
również chaotycznie. Jakżeż wobec tego zaprowadzi porządek w
powierzonej mu sprawie?"
Stalin sam oraz wszyscy otaczający go pracują z niezwykłą do·
kładnością.
Kiedyś wywołano

mnie do Sta·
lina i powierzono ważne zadanie.
Stalin
wykonywać.
Zacząłem je
Sprawa nie cierpi zwłoki,
rzekł: trzeba ją bardzo prędko wykonać
i postanowiliśmy ją wam powierzyć. Czym wam pomóc?
Niczego nie trzeba,
Mówię: mam wszystko, co mi jest pot?zebne.
- Dobrze. Jeśli trzeba będzie
czegoś, dzwońcie, zwróćcie się o
pomoc.
Tu w~pomniałem: - Towarzyszu Stalin, mam prośbę! Ale to
drobna E:prawa, czy warto Was
nią zajmować?

-

Proszęl

Dla wykonania teao zaiianfa,

będ~ musiał

na lotnisko,
źle z tran·
ebne mi są dwie

jeździć

w mojej zaś fabryce

sportem. P
maszyny „M-1".
- Więcej nicl Tylko dwie ma·
szyny?
- Tak, nic więcej. Resztę mam.
I

poszedłem.

Pojechałem

natychmiast do fa·
bryki. Przyjeżdżam, a tu spotyka
mnie zastępca i powiada: - Aleksandrze Sergiejowiczu, w tej
chwili . dzwonili z Ministerstwa
Przemysłu Autotraktorowego, pro.
sili, aby przysłać upoważnionego
człowieka po odbiór dwóch ma·
szvn „M-1".
i podsuwa mi upoważnienie do
podpisu.
Podpisałem, a po upływie 40 minut dwie nowiuteńkie maszyny
„M-1" były już w fabryce. Po upły
wie godziny dzwonił do mnie sekretarz tow. Mołotowa pytając,
czy już otrzymaliśmy auta?
W pracy państwowej Towarzysz
Stalin styka się z wieloma ludźmi.
Lubi nowych ludzi, lubi uczyć
ich i wiedz!~, kim kto jest, co
komu można powierzyć, do rzego
kto zdolny. Często w czasie rzeczowej rozmowy błyska żartem
i

satyrą.

Pewnego razu, charakteryzując
jednego pracownika, Towarzysz
Stalin porównał go z. postdcią z
Czechowa „Ożenek".
opowieści
I nagle pyta: - Pamiętacie tę opo
Nie, nie pamiętam, To·
wieść? warzyszu S'.alin.
- Czyżbyście nie czytali Czechowa?
- Czytałem całego Czechowa,
ale tego opowiadania nie pamię
tam.

-

Są

rzeczy, które

należy

pa-

miętać.
Zawstydziłem się.

Czy rozmowa toczy się na techniczny a.y tet polityczny temat.

Stalin lubi przytaczać odpowiednie przykłady z historii, mitologii
1 klasycznej literatury. Kiedyś
kusji
późną nocą, po długiej dys_
w gabinecie służbowym, Stalin ~a
prosił wszystkich obecnych do s1e
bie, do domu, na kolację.
- Na dziś, zdaje się, starczy.
Nie wiem, jak wy, ale ja wygło·
dziłem slę. Nikogo specjalnie nie
zapraszam, żebyście tego nie przy
jęli za obowiązek, ale kto chce
proszę bardzo.
zjeść kolację Czy często zdarza się ot~ać
takie zaproszenie? Wszyscy więc
idziemy z nim razem do mieszkania.
W jadalni stół już nakryty. U·
rządzenie mieszkania Towarzysza
Stalina jest skromne i proste. Uderza obfitość książek. Nawet w
jadalni wzdłuż ścian stoją szafy
nabite książkami.
W rozmowie przy kolacji poru·
szamy różne tematy: polityczne,
międzynarodowe, zagadnienie tech
11iki, literatury oraz sztuki. Przy
tym wszyscy biesiadnicy wypowia
dają się bardzo swobodnie. Atlnosfera ·podporządkowania się nie
istnieje - wszyscy są równi.
Stalin często czerpie informacje
z książek. Zająwszy się jakimś za
gadnieniem, podchodzi do bibl!o·
teki i dobywa potrzebne dzieło.
Jeżeli rozmowa zahacza o geograwytartą
fię, bierze swoją starą,
już mapę i mówi:
- Popatrzymy na moją mapę.
Prawda, podarła się już, ale jesz·
cze mi służy.
Mowa Stalina przesycona jest
zawsze przykładami z literatury.
Posiada c'oskonałą pamięć, długie
wyjątki z różnych !lUtorów przytacza prawie dosłownie. Szczegól·
nie luhi Gorkiego, Czechowa, Soł
tykowa - Szczedrina.
Wicie poznaje i uczy się każdy,
klo w pracy styka się z Towarzy·
szem Stalinem. Każda rozmowa
z nim pozpstawia niezatarty, głę
boki ślad. Po każdym spotkaniu
~uje się wzrost swojej politycz·
nej 1 społecznej świadomości.
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Właściwe określenie: ,,Stalin -,cucha, które Stalin z właściwą so
wódz świat~wego obozu pokoju": bie przenikliwością uznał za najjest w dobie powojennej tak jas- ważniejsze - ogniwo walki ó une i zrozumiale dla wszystkich, ż trzymanie 'J)Okoju, walki o rozbro
nie :tna. potrzeby dowodzić ~ego,jenie.
Nie będzie też najmniejszej prze
trafnośCI·.
Ale warto w związku z nadcho sady, jeżeli .lijwierdzimy, że od
dzącą rocznicą urodzin przyporo- owych odległych już -czasów, aż
nie~, ż~ Stalin nie stał się twórcą Ido ostatnich przemówień Wyszyń
polityki obrony pokoju w sposób skiego nA s€sji Organizacji Naronagły i niespodziewany. Stalin nie dów Zjednoczonych,· przez cały ten
~aczął bronic pokoju dopiero wte okres Stalin ani na jedna chwilę
dy, gdy zagrozili pokojowi faszyś nie wypuścił z rąk inicjatywy w
ci włoscy i niemieccy lub później tej walce o pokój. Stało się to
- im~rialiści amerykańscy, lecz jedną z głównych przyczyn niep<>znacznte wcześniej. Stalin bronił wodzenia imperialistycznych prób
wytrwale hasła pokoju już wtedy, izolacji Związku Radzieckiego.
k•
i·
gdy wraz Leninem stał u koleb- S
ta 1nows 18
ki państwa proletariackiego. zropropozy~j e .
dz~~~i~yoc~v t:J.a~~o~epop~~tmo ra·
rozbro1en1owe
"'
dzieckie było wierne od pi€r\v·
Podobnie jak Lenir:, tak też
szych dni swego istnienia. Pokojowa polityka radziecka była od Stalin wiązał zawsze sprawę PO"'
samego początku tak wielkim koju ze sprawą rozbrojenia, wska
czY?lnikiem międzynarodowym, że zując na imperialistyczne zbrojejuż w 1924 :roku, mówiąc 0 Wyni- ni.a, jako na. podstawoWy czynnik
ikach XIII Zjazdu WK.P(b) Stalin przygotowywaniia nowej wojr.y.
wzrost popularności Stalinowskie propozycje rozbroje
tłumaczy
ZSRR za granicą przede wszyst· niowe są zawsze konkretne, higdy
kim, tym, że Związek Radziecki ree sprowadzają się do ogólniil{ÓW.
„jest jedynym krajem na świecie, Właśnie dlatego imperialiści', któzdolnym do prowadzenia i rzeczy ryn: P?trzebne jest gadar„ie o. ro.zwiście prowadzącym politykę po- bro.ierum a n ..e samo rozbro3en;e,
koju, prowadzącym ją nie po fary systematycznie odrzucają radziec~
propozycje rozbrojen:owe.
zeuszowskl\ tylko uczcrlwie i o· kie
twarcie, w sposób zdecydowany Tak było w ciągu ub.iegłego
Ć\v.erćwiecza, tak jest też dzisiaj.
l konsekwentny".
I dalej, w tym samym przemó· Stalin demasku1·e
wieniu podkreśla to jeszcze moc·

l

podżegaczy

niej~

WOJ• ennych
„Nic7.:emu władza radziecka nie
zawdzięcza swojej popular.ilaści
Demaskując mezmordowan!t'
w takim stopniu, jak polityce po
· · prowadzo podżegaczy WOJ·ennych, Stali'n r..i·e
. · i męznie
koju, uczc1w1e
nej przez nią w trudnych war.un ustaru1'e podkreśla specjalnie nik
i " cz.-,mną rolo zdradzieckich prawi·t
• 1· t
k ach k apita
...
is ycznego o oczen n •
cowych „socjalLs.tów", którzy jako
Dalekowzroczność
agentura burżuazji w ruchu robot
pomagają sw<>:m mocodaStalinOWSkiej polityki niczym
wcom w montowani· u ..... oweJ' wo.i· „
'" mówi w
·
·
n-:-:
ca· ny. w roku 1927 Stalin
mozemytw
.u~aJ• d op1ero
.sprawi€;
łej ipełni ocenić nieugiętą. :i:elazną tej
llronsekwencję stalinowskiej poli· „Zadanie, polega na tym, aby
pod pręgle.r-zem
tyki zagranicznej, oraz jej daleko przygwoździć
wzroczność, jeżeli zważymy, że wszystkich tych dzia•aczy ruchu
ćwierć wieku temu w tym :-mmym robotniczego, którzy ,,uważaJ.""
„
prtemówieniu podkreślit Stalin, iż
pattia musi „nadal również pro• groźbę ~owej_ wojny .z~ PfOSłJ'
wadzie politykę pokoju, politykę „w,~mysl ' .ktorzy usyp1a3ą CZUJ"'
zdecydow~ej walki przeciwko no ~osc robotn1k6~ kłamstwe~ pacy
wej wojnie, politykę bezlitosnego 't fistycznymt ~tony za_myka.3' oco/
demaskowania wszystkich i wszel na to, w Jaki sposob burzuaz3a
k.ich zwolenników nowych zbro· prz!gotowuje .nową wojnę, po~iewaz owi ludzie ch~ą~ aby ~03na
jeń, nowych starć.„".
robom1kow zn1enaczaskoayła
ZSRR
d
• ~~
.
..h.
.
s ~ ....ac1a m 1-.uzynaro owa
ka"
•
była w owym okresie nad wyraz
trudna. Po. fiasku interwenc1·i Twórca poieag1· ZSRR
~
zbrojnej, międzynarodowa burżu.„ Ale, rzecz prosta, Stalin ani przez
lk
.
d . .
.
azja zmierzała do odizolowal}-ia h .,
ZSRR, aby tym łatwiej rprzygoto~ c w:tię me 1u ZI1 się, ze wa a
dyplomatyczna prowadzona przez
ą l.
w.ać późniejszą nową, ostateczną r"dziecką pol1'tyk„... zagraru·cz.....
"
"'
interwencję zbrojną. Rzecz pro·
sta, skierowanie przez Stalina ra- ~zialalność dem<l:skatorska . potradzieckiej polityki zagranicwej na fi.ą sam~ przez _się zapewm~ ~bro
tory czynnej, energicznej i be:rr n~ pokOJU. S~ah~ uczy ~art1_ę i n~
kompromisowej walki 0 . pokój, I rod radzt.eck1 n1eustann:.e, ze na]
znakomicie utrudniło imperiali· ważniejszym czynnikiem obrony
pokoju jest moc i potęga Zwliązku
etom realizację tych planów:
w tym właśnie okresie, w o- Radzieckiego, jego wolność do telkrooi~ masowego „uznawania" go, aby odpowiedzieć „podwójZwi.ątku Radzieckiego przez kra- nym ciosem'' na każdy cios wroga.
I.d.l~tego .cała. gigantyczna .dzia
je kapitalistyczne, imper~aliści U;Si
sob1e łalnosc. Stałq-.a Ja!to ~udowruczepodporządkowac
łowali
ZSRR w drodze dyplomatycznej i go Z:W;1ązku Rad~1e.ckllego by1:1 de
ekonomicznej, usiłowali nie dopuś cyduJą~ym ~~mk1em w po~ityce
cić do tego aby republika radziec za~~czneJ p~er vs~;go pa~st~a
ka odgrywała poważniejszą rolę S?CJall~tycznego. Stau~owsk1e p1ę
ciolatki, przekpztałcer.:·e ZSR~ w
międzynarodową.
Daremne okaz;ały się te wysil:· potęgę. przemysłową, wsp~iały
ki'. reakcjonistów. Polityka stali'- rozwóJ ~ołchozo:v~g~ rolnict~a,
no\V'Ska uchwyciła w swoje ręc~ brat~rs~e wspolzyc1e narodow
wszystko to są
to ogniwo międzynarodowego łan radz1-eck1·ch jjillil~

I
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ściach i pozb~wionego perspeidyw, ~
I= albowiem Rewolucja październikowa
~ stała się dla nich gwiazdą przewoe
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dniq ' która oświetla ich drogę

i daje

czynr.iki, na których jak na skale
radziecka pokojowa po!. tyka zagrani.czna.
oparła się

Socjalizm jest
ustrojem pokoju
Socjalizm jest ustrojem pokoju,
podczas gdy kap~talizm niesie
wojny, uczy Stałin. Ale jeśh ustrój socjartstyczny ma obronić po
kój, musi być silny ró\vnież w f.zycznym ser.s··e tego słowa. Dlate
go troska Stalina o rozwój i umoc
nlenie Armii Czerwonej, jego n'e
ubłagaja walka z wszelkimi agen
turam~ imperialistycznych wyw'la
dów - wszystko to również stano
wi rlewzruszony fundament socja
listycz~ej, .sta}.nowsklej -pol'ityk;
zagraniczne).
Zagarn' ęcie władzy w Niemczech prz~z hitlerowców, ,kt?rym
dop?mogh do tego amery.K~n~k<>;
ang1~lsko ~ .fra17c:isc~ imp.er1ahś01,
dow.'Odło n1e~1:1:c1~, ze m1ędzy~a
rodowa b_urzuaz1a we ~zmozo
nyr:i te.mJ;1e przygoto_wuJe. drugą
WOJn~ s_w1atową._ za.m1erza1ąc P.ro
wadzić. ]ą ręk~m Hl~ler~, przec~!W

ko

Zw1ązkow1

Radz1eck'.iemu.

Prorocze słowa Stalina
Jakże proroczo brzmią słowa,
wypo"W{edtiar.e przez. Stal:.na już
w styczniu roku 1934, kiedy mówił o tych, którzy
„...sądzą, że wojnę powinna zor
ganizować „wyższa rasa", powiedzmy „rasa" germańska, prze·
ciw „niższej rasie", przede wszyst
h r· d
· Sł ·
k'
im przeciw owianom ...ł "~ 18 okzupe nie
Rzym
mo, że stary
d · ta· ·
~ dk,
ł
k
samo tra towa pr5 o ow z1s 1e1
szych Niemców i Francuzów, jak
przedstaw'ic:ele „wyższej rasy"
traktują obecnie plemiona słowiańskie... A co z tego wynikło?
•
•
· n.
· n1c-n:z-ym1an1e,
W yni'klo to, ze
to
,{;. " ,
znaczy wszyscy „ b arb arzy„cy
zjednoczyli się . przeci'Wk? wspól~emu wrogowi 1 z. tri:a~kiem oba·
hli Rzym... Jaka isttueJe gwaran
cja, że faszystowsklim politykom
w Berlinie poszczęści się bardziej,
d
j d · 11· d
niż stary
os~' : czony~ z 0
m

~ytcon;
ze

w

r~ym1e.

s uszn. CJ

Czr. ~.le bę-

pr.zypusc1c

w~ęc~ ~:~~iwnc;:~~·
1

t

ł

coś
. .

ln parzy )UZ
ZJmy,
a
wtedy na Niemcy hitlerowskie
jako na to państwo imperiaUstycz
ne, które stawla sobie za zadanie
•vytępierue. „gor.szych'.' narodów.
d
Stal
Al
.u . ma r.ig Y nie występu.Je eZJaw1sko
bezczynnego przyglądan'ia si-ę smutnemu przebiegowi
a.k
dan.
.
. · k nT k
la, i de
ZJaW!S . YY~ az!-!Ją; ~a
stawia burzuazJa swiatowa przed
h~tleryzm.em, Stalfo równoczesn'i'e
uczy cały świat, że błędem było
by zakładać jakiś fatalizm, jakąś
nieuchror..ność sukcesów hitleryzmu. P..rzecwn'.e - siły demokracji, jeżeli połączą się w celu stawienia czoła Hitlerowi, potrafią
go z pewnością zmusić do odwrotu, zażegnają niebezpiieczeństwo
nowej wojny.
W~dzimy te wysiłki polityki sta
linowsk'iej podczas całego kryzysu hiszpańskiego (1936- 38), czechosłowackiego (1938) i polsk:ego
(1939), Staliin wskazuje r.ie tyłko
na nikczemność i łajdactwo polityki nieinterwencji, ale równ:i.eż
na groźne rjebezp'.eczeństwo, jakie tai ona w sob:e dla jej autorów. W marcu 1939 r., na XVIII
Zjeździe WKP(b), Stalin mówił
wprost pod adresem imperialistów zachodn:ich, którzy pchali
Hitlera „ do bezkarnej agresj! na
wschod7ie, byle doprowadzić do
wojny radzieck.o-nie.m:ieckiej:
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Wojna 1941 z.a tym, ze

1945 ro u. -

~~

wykazała gerualnos<?

Stalina jako wodza w czysto WOJ
skowym sens'.<e tego słowa, po·
twierdziła też genialną przenikliwość i słuszność jego polityki.
Przecież , to jego, Stalina, poli
tyka jedności wszystkich s1~ anty
faszystowskich, zatriumfowała w
antyhitler~wsk:iej koallicji i;arc:
dów: radzie~k1ego,. amerykansk1e
go, brytyjskiego 1i: innych.
Przecież to jego, Stalina, świat
cały pamiętał jako tego, który
przestrzegał przed groźbą faszyzmu, przed nieinterwencją jako
polityką pobłażania agresorom.
Przecież to on, Stalin, zapowie
dz.i1ał, że Armia Czerwona odpowie podwójnym ciosem na każdy
cios przeciwko Związkowi Radziieckiemu, że przeniesie wojnę
na terytorium wroga i tam zak011
czy ją zwycięsko.
P.rzecieź to o_n, S_ta.lin, uczył, ż,e,..
Radziecki Je~~ ZfłSładn,,
Zwią_zek
dla
Osirzezen1e
czą siłą w walce o pokoJ, si ą, bez
•
,
,
tworcow Monachium której, n~pod?bna . ~a~rowadzić
„Daleki jestem od tego, aby mo w Europ1e aru na sw1ec1e trwałe
rali7,ować na temat polityki nie- gop~~~~!~· wojny Staliin wystąpił
interwencji, mówic o zdradzie„
o przeniewierstwie itp. RUCLą na- jako wódz całego św~atoweg<? lo3a rn
iwną byłoby prawienie morałów bozu antyfaszystowskiego,
lud~om, którzy nie uznają morał- organi?-to; _si~, któr.e zlik~'do~a
ności ludzkie-j. Polityka jest poli- ły na3groznieJsze niebezpteczensja~e zawisło nad .ś~atem.
tyką, ja.k powiadają stare burżu- two,
W wrrze walk, organizując epo
azyjne wygi dyplomatyczne. Na-

rozpoczęta przez zwolenników po
lityki nieinterwencji, może się dla
nicli skończyć poważnym fiasgo można było by ma n i fest o w a ć
·
1..aem".
~·
Polit""CY zachodu, zaśl,,.,.,łeni.
qzen IO as UCIS anyc
na zie1'e
V„
'J
doprowadzenia do
pragnieniem
===_
teraz·
t
y
sz
zywe
awac
na
wojny antyi'adzieckiiej, rJie zrozu
,
'
I
= mie.li nawet tego ostrzeżenia. Od·
~
rzucillli on~ wszystkie radzieckie
W p OS ł 0 CI
O r U m fa ie i Sf n ie
próby zmontowania zbiorowego
I.
bezpieczeństwa. Nie udało si~
p1erwsze1 YKfatury pro etar1atu.
ZwJaz.kowi Radzieckfomu zbudo. .
, Jóref Stołln. Zagaclnlenlo leninizmu, str. 171 := wać a ntyhitlerowskiego frontu ani
. il~ w roku 1938, roku Mor.achium,
~i ·~ ·· ·.-1. . · .;i·. · .i.
mnnlłllft!IDlllllUllDl!!D!IO!U!IlUllllllllllllllllllDl!lUllllllllllllllllllU!l!lllUURllllUlllUllllllllllJllDllllllflll!ltl!..IRllllil!fil~ an~ też w roku 1939, roku napaści
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perspektywy. Jeżeli nie było dawniej
1·awnego forum światowego Z lctóre-

d

uratowa6
na Polsko.
... Ni.e mogąc
._,. tó
·
· z wmy imper111U1s
. w, a
pok-oJu
między innymi również z winy be
ckowsld~j Polski - StaUn stara
. .
.
.
.
się uratowac przynaJmr.1~1 na pewien okres pokój dla Związku Ra
a· k ·
p kt
dzf k' '
:ee _!~«~· · a. ' :;. ziec Or'1llierrueck1 zapewnia ZMązkow'i Radzieckiemu lepsze pozycje w obliczu. przyszłego ataku hitlerow1
ł d
.b
k'
s :ego, przynosi ez ma :a wa a~
ta pokoju, ·wykorzystane dla umocnienia Armii Czerwone.i, która miała w niedalekiej już przyszłośc~ zetrzeć w proch „r.iezwy~
·
.
.
"
. .
c.ęzone arnue hitlerowskie.
.. .
wórca oaliC]l

h

•

§======-=

łości, Zadanie polega nie tylko na obok wiielu innych rodzajówl orG

1ecz ni potężnym narzędziem, s użą·
·
· b y wygrac, woJnę,
ze
również na tym, żeby uniemożłi- cym w ręku Związku Radzieckie
wić rozpoczęcie nowej agresji i f:nymspra;j~e0g~r~~Yy ~!~~~iir=
t ym,

nowe.i wojny, jeżeli nie na zaw- czelnych . podżegaczy wojennych.
Walcząc o pokój, Zw.ilązek Ra·
sze, to w każdym ra7.lie na długi
dziecki stara się ze wszeehmiar
okres ciasu".
umocnić przez &woj4 politykę Or
ganaMcfę· Narodów Zjednoczowezwanie ł
nych, obroni'Ć ją przed za.ku.sami
•
k •
d
Y imperialistów, którzy zmierzaj"
O po OJOóWłeJ
wsp prac do przekształcenia ONZ w prz.ybudówkę amerykańskiego depar.
I uniemożliwienie nowej agre-- tamentu stanu. Związek Radziesji uważa Stalin za rnożliwe. Nie cki walczy niezmordowanie 0 ubędzie nowej ~esjł, nowych t'""""" __•.,, "~sady ·--'--myś'-ośm
.:uil'U
·-J-'"....._ ~
wojennych, · jeżeli cl wielkich mocarstw w Rad:m"e
nieszczęść
d · ta d
ńst
i
B
je noezp ecz~ wa, g yz
„wielkie mocantwa, które dźwipogwarancję
gały ełówne brzemię wojny prze myślność stanowi
koju.
Wal,.,.... c 0 pokój, zw.i„zek Ra·
ciwko Niemcom hitlerowskim, bę
't
-..
ł ·ci -"~ał ł
d 6 • •
a Y d.zfueki bezlitośnie demaskuje auzia
ę r wmez w przysz os
merykańsklch podżegaczy wojenw duchu jedności ł zgody".
Wiemy, że ten podstawowy wa nycn, nazywa ich po imieniu~ .sta
wia pod pręgierz światowej opinii
runek nie został spełniony. Impe publicznej.
rialiści amerykańscy, niepomni
nauki, jaką otrzymał Hitler, ma· Setki milionów ludzi
widzq w Stalinie
rz.ą o panowaniu nad światem,

1

Ob

warunków walktł o 'pokój. W tej
polityce dostrzegamy wszystkie
cechy charakterystyczne stalino·
Wskiego podejścia do obrony po-

ju ze sprawą rozbrojenia. W o.kresie powojennym, podobnie jak
w okresie przedwojennym, poli·
tyka stalinowska nieugięcie rea-

koju.
W swojej walce 0 pokój Związek Rad.ki liezy przede wszyst
kim na własną moc i potęgę oraz
na pomoc tych państw, które
powstały dzięki polityce sta1inow
skie1· i które łączy .z państwem

lizuje walkę o rzetelne rozbrojende. Znów jak dawniej - wszyst
ld.e prawdziwe, konk!retne a nie
gołosłowne propozycje rzeczywis
tego rozbrojenia~ zakazania broni atomowej wys.,J.y i wychodzi\
od Zwi'ązku Rad'7;eckiego.
.....
w swojej nieugiętej i n11ezmardowanej walce o pokój Stalm jak zawsze - cieszy się poparciem nie tylko ze strony całego
narodu ra-'-!ecki.w-go i narodów

socjalistycznym wspólnota ideowa. ZSRR, kraje demokracji ludo
wej, ludowe Chiny, Demokratycz
na Republiilka Niemiecka-oto olbrzym?, .niezwyci„żony obóz SO...

cjalizmu, walczący pod
Stalina o pokój.

.„
UL.IL
wodzą krajów demoklracji ludowej, ale

Stali·n _ obrońca
światowego pokoju

Walcząc o pokój, Stalin w dal·
orlim spoj~zeniem napr~ód, w ?"'
kres poWOJenny. W listopadzie szym ciągu umacnia llJl'ezdobytą
19.~ 2 roku ~ówi Sta~~ na. ak_ade: twierdzf: obrony demokracji i po
1
m.'11 ku czci RewolucJ1 Pazdzi.ern11
koju - Zwli.lązek Radziecki. Wspa
ko · ·
kt '
Radzi k
A .
. ł
•
ora
ee a,
rmia
rua a
ali
S WeJ.·
.....J·szą ar....
;Ąz.dz·yła naJ'pot...;.,.,;
geniusz
t
„ „;~...,
...~~"'
.
Zl?l...

n -

zwyciAs:twa
d h"'· l
li eryzmem
na

,,Wygrać wojnę

z Niemcami. to
histo
ryczną. Ale wygranie wojny nie
oznacza jeszcze zapewnienia na·
rodom trwałego pokoju i niezawo
znaczy

spełnić wielką misję

ń

ro Cę
Swego
montują wojenny blok.
i Wodza
Toteż stalinowska polityka, uZgodnie ze swoją kilkudziesię'"
względniając jak zwykle konkretną, realną sytuację, przystosowu aioletnią tradycją, Związek Raje swoje posunięcia do nowych dziecki nadal wiąże sprawę poko

jaką kiedykolwiek wydał kapitahllzln, armię h:Litlerowską - ta Ar

mia Radziecka jest dzisiaj jeszcze
sillniejsza, niż była wtedy, kiedy

również popardi~m wszystkich
uczciwych, postępowych, demo~

:at~~~:, i s~~ws~~;~:~~~

8!

światowym oboZ'ile obrońców PQkoju.
Wszystk1"e te s1'ły pop1'eraJ'ą go,
bo widzą w Stalinie swojego wodza, obrońcę tego, co jest najdroż
__}
pracy "',;, postępu
sze cz.iovr.iekow1·
we wszystkich krajach,·· na obu
półkulach. Widzą w nim niezwyoiężonego obrońcę pokoju, genial
nego człowieka, którego wielki u
mysł j ~elazna wola stanowią naj

pół: Europy usłała kośćmi hitle- potężni,ejszą pozycję w międzyna
rowskich kan~ydatów. na wład- irodowytg froncie walki o pokój.
.WIKTOR GROSZ
dne1~ bę&,pieczeństwa w_p_~ysz-:.i_ców św:!a~ B'IOl!i &tomowa. je8t_I
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HOŁD
MY
SKŁADA
Wodzowi ma~ pracujących świata ~ f\
·Przebieg Dni Stal~nowskiej Pracv w PZPW Nr 6

sekretariacie partyjnym
W
PZPW Nr. 6 wre ożywiony ruch.
Wielu robotników pragnie jeszcze wziąć udział w Dniach Stali·
Przychodzą i
nowskfej Pracy.
proszą o kokardki, o papier czer
wony, o podobiznę Towarzysza
Stalilla.
Najpiękniej

jest przystrojona
oddział
angiielska,
!Przygotowawczy. Kobiety, pracu
samorzujące na tym oddziale,
tnie przyszły w niedzielę by ude
korować salę. aby tylko wygląda
ła okazale i ładnie. Sala rzeczyprzyozdobiona
została
-wiści'e
wspaniale i jest bardziej podobna
do wystawy niż do sali produkcyj
przędzalnia

Wręczenie

t>rJo
-~~ -

Zakaz dziwny - motywy Jasne
W c:;11sie obrad jedrtl!j z T:omisji /rll!lcuski<Jgu 7vomad:;enia 1\"arodo-

rceeo posłowie kom1111ist_1·c:mi 1t-y.<tr1pili 05tro pr:..Pciu1w mini~t.rou;i 1'eitgen·
na, wszędzie lśn' czystością. pa- współzawodnictwo o 50 proc. i:
01d, który nnlal z11ha:: 1t·y~wietla11ia .<zeregu filmów rcuhieckich.
W dniu 20
chnie odświętnym wyglądem, pa dotrzymano słowa.
Jr'friirl tych ::al.-a=<myclt filmów jest ,,.lliczuriri", obmzu,iący życie i
oddziały
nuje niecodzienny, podniosły na- grudnia poszczególne
tmirc:o 'ć znalwmitego uczonego. oraz film 11t. „Fnmc,ia trwa nadal", .:a·
strój. Toteż \vszyscy chcą przy- wykonują od 100 do 200 kg. przę
1riernj11c.v =dj.;cia z Ko11gresn Obrońc611· Po1wju 1c Paryżu.
Pralnia
stąpić do Dni Stalinowskiej Pracy. dzy więcej ponad plan.
IT' odpouied:;i nu i11terpelacie posliiu. mi;r. Tritgen tlumac::yl swój :i:o·
przez salę pro- która zobowiązała się wyprać
Przecho'dzących
ha;:; t)l/t. ie 1l'yfo:ie1fonic =ahazanych µnc:zeń filmów „mogłoby ::aklócić
towarzyszy z sekreta- 1.000 kg. wełny, wypełnił.a to zadukcyjną
1·or:;(!del.- publiczny" ( !).
riatu partyjnego i L. K. zatrzy- danie. Pakarnia przepracowała 2
IF jahi sposób film o Uic::urinic albo Trr01iika T\ongrf'~u Obrońców
mują robotnice i proszą o kokard godz. dodatkowo. Oddział na ul.
I nkoju mo:C „::akłócić por::qdelc pub liC'my", 1r.go „chr:dcija1isko·demoliraki. Nikt nie chce być pominięty Łąkowej przepracował dodatko
trr=11y" minister wytłumaczyć nie :::dolał. I rl:itt"ić sie tenm 11ie moina, al·
w tych uroczystych dniach pracy. wó 8 godz.
bou iem pomi1?dz.v treścią tych filmów a zalrQ.;em ich wy~icietlania logicz·
. ZMP-owc;v naprawili wszyst~
każdy chce. u~zestniczyć ~v nich.
ncgo zuiqrku nie ma, a wyjuś:iienia l•onfiskat;.- należało by ~zuhać nie w
Towarzyszki, idące z nami, odda· 1 kie .zabawki w przedszkolu. Straz
Plln-żu. lecz w Wa.•zyngtonie.
ją swe kokardki kobietom z pro- przemysłowa uporządkowała te/'r:;eba mieć na ut~{1dze. że zfll•rr= min. Tr.irgenn - 10 nie tyll.·o akt
.
dukcji, które z dumą przypinają ren fabryczny. pracując dodatko„p()/itycznych poraclmnkó11J" ::1'Clinc111icgo reahcjonisty z niemiłr1 11111 m·
je do boku. Organi7.acja po<lsta· wo po 4 godziny.
dricdcq s:trrJ:a filmpi<·q, lecz ró1miei - 11pr:i:ejmy gest 1c stmnę doM„m;Załoga PZPW Nr. 6 godnie czci:
wowa postano\•tiła dodatkowo roz
ców holl.1woodzkiej umiry, 11łrttn·iajqcy im zdob)cie monopolu rm chla·
dać kokardki tym wszystkim, któ dzień urodzin Wodza ws_zystkich
przędzy.
nach francuskich.
·
udział w ludzi pracy na całym świecie.
Na wszystkich salach umiesz- rzv pragną wziąć
B. n.
•
M. s.
Pracy.
Stalinowskiej
c.zono portrety Towarzysza Stali· Dniach
Trzeba widzieć ten zapał i ocho- 1111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111n1111u1 1111111111111 i 111111111111111111111 u 11 u 1111 1J
wszystldch uczetę, cechujące

nej. Znaczona czerwonym szlakiem droga prowadzi do wielkiego portretu Towarzysza Stafa1a,
umieszczonego na drugim końcu
sali. To praca majstrów. Każd,ą
maszynę. każdy slup ozdobiono
chorągiewkami i zielenią. Maszyny przy któryl·h pracują przodown:icy, trzykrotni zdobywcy I na
grody, mają oprócz czerwonych
kokardek, zatknięte chorągiewki .
jako szczególną odznakę._
podChociaż cały ten oddział
jał zobowiązanie oddać o 200 kg.
p~zędzy więcej, to jednak zatrudniOI,lY tu zespół Walerij Siekacz,
j€szczc ponad to vtyrobi 50 kg.

I

orderów „Sztandar Pracy·'

stniczących ~ tę dumę,

bija

w 'ich oczach.

która prze

Wszyscy

złączeni jedną myślą:

są

wykonać

Gazethi

z okazii 70 rocznicy

!łc:ienn'e
,

urodz1·n JOZEFA S';T ALINA

L'-\
i tym uczcie Wiel- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111J1111111111111111111
kie Imię Towarzysza Stalina.
Hołd, 9kładany przez łódzką. klasę robotniczą Wielkiemu, Genialnemu nicznego. Przyczynimy się w ten •po.
A zobowiązani·a to nie byle ja- Wodzowi proletariatu, Towarzyszowi Józefowi Stalinowi, znu,iduje rów·nic;i; ~c)b do zwi~kszcnia rozwoju racjona.
swój głęboki wyraz w olbrzymiej ilości na.desłanych przez r.akłndy pracy lizatorstwa w całym przemyśle bakie.
gazetek ściennych, wydanych specjalni<! z okazji 70 rocznicy urodzin To. wełnianym i do szybkiej budowy Pol.
Korzyści, jak.ie przyniesie cawarzysza Stalina. Wystawa tych gazetek 7.ostanie otwarta w dniu d1li· !ki Socjalistycznej".
łość zobowiązań, wyrażają się susiejszym.
Gazetka Zakładów Mechanicznych
mą 100 milionów 597. tys. zł.
Gazetki naplywajlł ze wszystkich że po odebraniu władz)' kapita!i!;tom iru. Strz~lczyka na czoło·wym miej.
Cała załoga PZPW Nr. 6 posta
zakładów prac)'. Z fabryk przems- jednym ;i; najpoważniejszych zadań ~cu zamieszcza żywo ujęty reportaż
grudniu wyproduko- sł~1 włókfo11ni~zei::-o, me~alo:vi:go, che stajo !'ię zo1·ganizowanie produkc.i~ na o przebieg~ "~konywa~ia _przez za.
nowiła w
n11czncgo, z biur, urzędow 1 m~t.ytu- now~·ch pod;;tawach, budzenie w~rórl logi} zobow1ęzan ku czci Jozefa Stawać dziesiątki tysięcy kg. wełny cji. Nadc~łali na wy~tawę swe gazet klas~' robotniczej świadomo~ci, i:e pre\ lina.
Zalo~a PZPB w Pabianicach pisze
ponad plan.
ki kolejarze. tramwajar7.e, i:;karbow. cuje u ~iebic i dla. siebie". .
"e w~z~stk1ch p~a wie ~a ~N~ w swojej gazetce: „Sposób uczczenia
Polskich ZakładJw
podnieść C~', pracownicy
się
Zobowiązano
kach pos\\1ęcono wiele mteJsca 70 rocznicy urodzin Tl)warzysza Sta..
Zbo7.owych, prueownicy Technicznej
zobo\v!ązani~ załóg fabr:vC?;· lina narnwa się ~am przer; .się. ?11usi
Obsługi Rolnictwa. W te.i wzruszają
~ych, P_Owz1ętrm. dla Ul'zczenia to być dzień pracy_ bo droga do so.
cej manife;;tacji uczuć miłości i przy.
.,o t.oczmcr urodzin „Tow:'lr':yszu cjalizmu ~rowadzi przez pracę. Dlate.
wiązania do Towurzy"za Stalina nie
8talma. " g_~z~tce l ZP~V _Nr 30 go też złożymy Towarzyszowi Stali.
brak nikogo.
w Tomaszowie
czytamy: „\\ ;;rod ro1!0tmk<!''' na. nowi w podarunku n~ze wykonane
W wielu gazetkach znajdujemy cie
W dniu 15 bm. w pierw~ rocznicę Zjednoczeni& Partii Robotniczych
meldują .
·zych znkłado~· roz~vmął się ma. zobowiązania. B4}dzie to najgodniej·
kawe i nacechowane oryginalnością
Plr~dent RP. Bolesj,aw Bierut udo korował orderami „Sztandar Pracy"
ruch w.spolzawodnictwa szv w:vra7l naszych ucz,uć"
sowy
I i II klasy, raejonałnatorów, przodownik6w pracy, wyższych oficeo pierwszych sukcesach myśli i wypowiedzi. W g-azetce Pań.
. •
.
·
•
11racy ku czci 70 rocznicy uro·
rów WP, .inłynierów i techników, oraz Pl'&eowników nauki, kultury
Stworzone w Fabryce Sztucz stwov;ych Zakładów Przemysłu Ba.
~3co·wn1cy Pols~1ch Zakładow
dzin Towarzysza Józefa Stalina.
wełnianego im. Józefa Stalina pisze
i .sztuki. W uroczystości, która odbyła slę "'sali „Ra.dy Państwa" wzięli
Tomaszowie
w
Jedwabiu
nego
Zbo~owych s~ła~a.J~ ~a ł~mach
Hołd Wielkiemu Stalinowi złożyprządka z pl'Zędzalni cienkopr7.ędnej,
udrr.i.ał czlonltowie Rady Państwa 1 1!Złonkowie Biura Politycznego KC
Mazowiecli:im brygady szybko- tow. :\farta Deredas: „Chcielibyśmy
awo~ej gi:zetk1 śc1enneJ ta~1e zomy nie słowami, a czynem, zwi~
PZPR. - Na zdj.: Dekoracja Józefy Szewczyk przodownicy pracy,
bow1~zame: „D~a uczczema 70
kszeniem produkcji. dyscyplint
(Foto: Film Polski) . ściowych remontów meldują przede w~zystkim donieść TowarzytJla~kl .z PZPB Nr 3 w Łodzi.
To!'arzysza
ur~dzn~
rocz~icy
]!racy i ptmktu.alnościl}".
szowi Stalinowi, że nasz oddział
zakończenie remontu pierwszej
St.al.ma zobo.w1ązuJemy ~1ę w terKlub 1•acjonalizatorów przy PZPB
ma.sz~'ny, któr~j reJnont .wyko- ' pierwsz~ wykon~ł plan produkcyjny,
~'l,llle do dn.1a 10 Rt~czma 1950 r.
nano w ciągu 4 dni, zamiast bo już 8 listopada br. Ponad 1Jlan zo. Nr !) tak pisze 0 swoich r.obowiąza.
~ko do _dma roczmc_y wyzwol~
bowiązaliśmy się wykonać 70.000 kg. niach: „Klnb racjonalizatorów oraz
jak do~c11C'1..as 27 duj,
nia ~dzi przez zwycięską Arnuę
przędzy". W tej samej gaz<!Łcc pi::;ze zakładowa Komisja Usprawnień przy
Przv remontaeh prown.dzo- tow. Kordos o nauce 'Towarzysza Sta. naszych zakładach, czcząc 70-lecie
~~dz1ecką, Z\".:erbować tylu no.
n~·ch ~tarym systemem, zatrud lina: „Nauka Stalina jest nam nie- urodzin Wielkiego Wodza Generalis.
VI~ eh _czlonkow do ~ota TPPR,
~~Y zwiększyło ono liczbę człoi:·
'f nion~·ch było 25 osób w 5 bry- zbędna w chwili, gdy :;r.aostrza się simu;;a Józefa Stalina, postanowiły
łódzkiego
now ? 50 proi;ent, oraz zorgamgada<'h. Oboonie pracowaJo 15 walka klasowa, gdy t rzeba zdecydo. nawiązać ze wszystkimi zakładami
zo:va~ ,kursy Języka. ~osyjskiego
stosunki
Od robotników, od chłop6,v, od n1ło nicę urodzin W od za. postępowej ludzwanie walczyć przeciwko tym wszy- prz<!myslu baw<!lnianego
osób w 3 brygadach.
z ilo1ic1ą 40 nczcstn1kow'1•
dzieży ze wszystk.ich stron naszego kości, Tow. Stalina, urzeczywistnia.
stkim, którzy chcą nam zaszkodzić. koleżeńskiej współpracy, które polePienvszą maszyną wyremonwojewództwa nieprzerwanie płyną jąc jednocz<!Śnie jedną. z wielkich Je.
są. wspomnienia jed..;
Wzruszające
wy
wym.i.anie
wzaj_cmnej
na
będą
Stalin uczy nas, że trzeba być zaw- gać
towaną była. maszY.na. na odmeldunki i listy, mówiące o podejmo. go myśli - uczynienia z Państwo
s~e czujnym, że nie wolno upa;iać się nalazków i pomysłów ncjonalizator. nego z pracowników TOR.u opubliko.
dziale skręcalni.
waniu zobowiązań aby wzmożolUł pra wych Gospodarstw Holnych ośrodków
sukcesami i dostawać od nich „za. skich oraz na dzieleniu się swymi spo wane przezef1 na łamach gazetki ścien
cą uczcić 70 rocznicę urodzin Gene. 11ocjalistycznej gospodarki.
wrotu głowy". Stalin uczy nas także, strzeżeniami w zakresie postępu tech nej tej instytucji: „W lipcu 1945 roralissimusa Stalina.
ku kiedy po raz pierwszy po z'IVycię
Robotnicy Pa.ństvrowych Gospo.
stwie nad faszyzmem odbyła się pa.
darstw Rolnych Okr~ Łódzkiego
rada sportowa w Moskwie, znalazłem
również składa.ją masowo zobowillza.
się w stolicy Związku Radzieckiego.
W dniu święta sportowego na Placu
nia.
Czerwonym zgromadziły się olbrz;y.
Robotnicy zespołu PGR Ł~zyca po
mie masy widzów. W pewnym moata.nowili do dnia 15 grudnia wykowręczano
nać wszystkie orki zimowe, ale już w
mencie nastała cisza, a w kilka sekund później :i:erwała się burza okla..
dniu 13 bm. specjalna sztafeta zamel
konkursu. Najtrudniejsze były
Gdy z początkiem września rb.
skupione, uważne, postacie bacz· 1
sków, zaś z piersi zebranych tłumów
dowala w Powiatowym Komitecie
krosnami.
nad
pochylone
nie
zespoły
na
Należało przyzwyczaić
konkurs
początki.
ogłoszono
wyrwał się żywiołowy niemilknący
PZPR o wykonaniu orki na dwa dni
Nie łatwo przyszło rozpoznać
się do prucia błędów, do nieunajwyisze) Jakości, niejeden 'Z
okr,;o;yk: Stalin! Stalin! Dreszcz prze.
przed podjętym terminem. Jednocześ
odśWiętnie
ludzi
s!lDlych
tych
kroprzy
czuwania
ubiegłej niedzieli
stannego
nagrodzonych
biegł po mni<!. OdwTóciłem głowę \V
nie majątek Leszno, wchodzący w
ubranych, promieniejących radosnach. Niezrównaną pomocą okatkaczy pokręcił głową z powąt
lewo i zobaczyłem Stalina! - sameskład zespołu Łęczyca, zobowiązał sie
laureatów
ścią i zadowoleniem,
zało się doświadczenie, uzyskane
piewaniem.
go Stalina! Wchodził na trybunę w
zorganizować kółko samokształcenio.
konkursu, którego ~pilog rozewe współzawodnictwie. Dążono
- Sama ekstra I primaJ A
otoczeniu cdonków rządu, przedsta.
we, prowadzące szkolenie w rachunniedzielę.
w
się
grał
pierwszym,
się
stać
żeby
tego,
do
wyprodukcyjny
plan
tym
przy
wicieli partii, delegatów republik
kowości, rolnictwie itd. Zobowiązanie
naprysł
,
przemówieniach
Po
Po·
najlepiej.
jak
pracować
żeby
konać w 100 procentach, albo i
z\v.iązkowych i gosci zagranicznych.
zostało wykonane i kółko rozpoczęło
Przodownicy
naprężenia.
strój
wspól·
praca,
zespołowa
magała
więcej? To niemożliwe!
Poznałem Go natychmiast. Stał z uś
pracę w dniu 15 grudnia.
formowali się w trójki lub czwór
na troska o krosna, o towar, o
miechem na twarzy, pozdrawiając
Robotnicy rolni Zespołu PGR w
Ekstra była pojęciem zupełnie
stanoosób
ile
tego,
według
ki,
wyniki całej brygady. Rosło poW7.niesioną dłonią manifestujące nieKutnie zobowiązali się dla uczczenia
nowym. Wydawało się wszystwił ich zespół i tak podchodzili
czucie odpowiedzialności i świa·
zliczone tłumy. Czułem, jak mi serce
rocznicy urodzin Genialnego Wodza,
kim nieosiągalne produkowanie
do prezydium po nagrody. Na
domość, że gdy się coś popsuje,
bi.ie z radości i wzruszenia. Wrażenia
Tow. Stalina, wykonać orki zimowe
całkowicie bezbłędnego towaru.
sali tymczasem dawano ujście
cierpieć na tym będzie cały zeodniesionego na widok Stalina, nie za
do dnia 15 bm. Zobowiązanie wyko.
Ale wrzesień przeszedł - jak
radości, snuto plany, jak wyko·
spół.
tarły ani defilują.ce barwne korowody
nano w terminie.
z bicza trzasł. I cóż się okazało?
nagrodę.
otrzymaną
rzystać
łam.ach
Na
tygodnie.
Mijały
ani przepiękne w-s.:zyny sportowców.
Poważne zobo....viązanie podjęli rokażdy zrozumiał, :i;e
Już wtedy
Właśnie przez salę przechodzi Tqw, Serwatka,
„Głosu" podawaliśmy stale "'--Y·
k~owniezka ze- Widok ten do cizi.i tkwi mi w pamię.
botnicy rolni PGR Zespół Wielu.ii.
warunki konkursu to nie jakieś
zespól
kwiatami
obdarowany
niki pracy zespołów, nazwiska
społu 'Z PZPB Nr 2 .mówi: „będzie ci i pozostanie na zawsze".
W liście, wysłanym do Tow. Stalina
mrzonki - że to są warunki w
tow. Sznycer z PZPB Nr 3. Na my walczyć o kat.dy metr ekstry".
tych, którzy osiągali największy
przez robotników tego zespołu, czy•
próbny
ten
'Za
I
wykonalne.
pełni
Nie przeprowadzamy w tej chwili
zatrzymuje się przy na·
chwilę
procent ekstry i bazy produkcyjtamy:
5 zespołów otrzymało
miesiąc
szych krzesłach. I już oży;wione
nej. Wśród nich najczęściej poNaj- krytycznego przeglądu poszczegól.
śclelniak z Andrychowa.
,,Zobowiązujemy się włożyć ca•
nagrody.
w następ
rozmowy.
wtarzały się nazwiska: Setwatki,
młodsza z zespołu, 18·letnia He· nych gazetek. Uczynimy to
ły nasz wysiłek i zdolności., aby
- J ak to, oni mogą, a my nie?
artykułach, poświęconych IV
- Co sobie kupisz? - pytają
Michalakowej, Balcerzak.a, Kowza
Gątko, opowiada nam o trud nych
Jena
nasze Państwowe Gospodarstwa '
- powiedzieli sobie tkacze, i z
jedna drugą.
nowej i właśnie tych wszystkich,
nościach, na jakie zespół napo- Wysta\vie Gazetek ściennych. Wśród
Rolne stały się godnymi naśla- f
dniem 1 października ok. 600 ze·
- Ja płaszcz zimowy - mówi
niedzielę podczas urow
którzy
w swej pracy, Winna była nade_słanych na wystawę eksponatów
tykał
dowcami sowchozów w Związku 1
społów stanęło do konkursu.
tow. Sznycer.
czystości w Teatrze Nowym odostarczana z PZPB są zarówno dobre, jak i mniej udane
przędza,
Radzieckim.
- J a ule do swej pasieki trzymali nagrody.
Te dwa miesiące ciągnęły się
Nr 5. Narzekają więc na nią nie gazetki. w·każdej jednak uwidacznia
- Przygotujemy wszystek sprzęt
się olbrzymi wkład pracy i szczereodpowiada zawołana gospodyni,
Dzieliły się na godziny,
długo.
tylko łódzkie fabryki.
*
prąc
nowych
do
rolniczy
tow. Mamrotowa.
go uczucia. Gazetki ścienne, poświę
dni, dekady. Ba, ważna była naWłaściwie trudno było kh po·
przecież dla
pracujemy
Kle
wioserutych, trzodę i bydło bę.
Tow. Kub„ kt6ra stara się o
cone 70 rocznicy urodzin Towarzysza
wet każda minuta. Wystarczyła
ich zawsze
Widzi eliśmy
znać.
pieniędzy. Chcemy zawsze praco·
dziemy tak pielęgnować, by plan
Stalina, są jeszcze jednym sposobem,
nowe mieszkanie, bo mieszka nażeby
przecież chwila nieuwagi,
roboczych
w
warsztatach,
przy
mówi w
wać rzetelnie 1 dobrze tegoroczny przekroczyć o 2 pro•
prawdę w bardzo ciężkich warun
jaki klasa robotnicza naszego mia
przepuści.5 błąd, zrobić sekundę,
z
kurzem
pokrytych
fartuchach,
młodziutka tkaczka. A n.a co prze
cent. Wzorując się na naszych
kach, przeznacza oczywiście całą
sta pragnill wyra zić swój hołd i mi.
a tym samym złamać warunki
bawełny. Widzieliśmv ich twarze
meNa
swą nagrodę? maczy
bohaterskich braciach • ludziach
sumę na urządzenie mieszkania
łość dla Wodza postępowej ludzkości,
ble. Pragnie sobie umeblować T~warzysza Józefa Stalina.
radzieckich, będziemy wysoko
(jeśli je otrzyma, w co zresz tą
Pozostałe członkinie
mieszkanie.
wznosić sztandar bojowy prole.
wcale nie wątpimy) .
Kar.
zespołu uśmiechają się tylko w
tariatu w pracy i w walce o zbu- I
Tow. Balcerzak, siedzący wraz
t:!J1 ·1 'łJ f' I 1~1 !' 1.:1 .1 1,1,11,rr 1 ·• "f'TJ:J lfJ'J'lłt!1· 1. 11,pJ>rl?
odpowiedzi.
dowanie Socjalizmu w naszym I
ze swym zespołem opodal nas,
kraju. To będzie naszym wkła- l
- Ho, ho, a toż święta za pa·
nie zastanawid się
oczywiście
na
dem do Twego Wlielkiego Dzie- I
sem. Będzie na co wydać pienią
wiei<!, na co wżytkuje swe
ła".
dze.
Waszego w
Artykułu
D.".
,,A.
45.000 zł. Ma przecież bliźnięta,
W majątku Sarnów, powiatu łódz
dwie córeczki - trzeba im kupić
Tow. Kowxanowa przyprowa- tej formie nie możemy zamieścić.
kiego, robotnicy zobowiązali Ilię do.
Kol. Clżycka, ZMP·
wyprawkę.
dziła swego wnuczka, który clźwi
„'\V. K.". - List Wasz zosital prze
starczyć przy pomocy własnych fur ówka, nabędzie radió, a tow. Ska
ga właśnie kosz kwiatów, . jakim.i kazany iko:mIH!tentnym władzom.
m~ne.k 10 ton kamienia dla budująliński, trzeci uczestnik zespołu
obdarowano jego babcię.
Goniec z za.kładu „A"-22. - ProceJ tnę szosy.
Balcerzaka, oddaje przykładnie
- Przyprowadziłam go nauW mająt.ku Walewice, powiatu ło
simy zgłosić się do Redakcji, Dział
całą sumę małżonce, która przyto
jak
zobaczy,
niech
myślnie,
wickiego, robotnicy w ramach zobo· I
była wraz z nim na tę uroczymiło być przodownikiem pracy, koresponden lów.
postanowili zorganizować
wiązania
stość.
kiedyś będzie też tak pracował,
a
Stały Czytelnik „Głosu" z PZPB
pierwszą na terenie majątku Komi s.Tę
vV dalszych rzędach krzeseł
jµk my - mówi jedna z najlep- Nr 2. - Poruszacie sprawę ·bardzo
Higi<!ny i Bezpieczeństwa Pracy.
wyróżnia się kilka kobiet, gładko
szych naszych tkaczek, ofiarna
}ieldunków o podobny~h zobowią.
uczesanych, z chusteczkami, zaZawodo- w~iną, niestety, list jest anonimoZwiąz:ców
dziJ łaczka
:r.aniach robotników rolnych napły .
rzuconymi na ramiona. Od razu
wy. Prosimy o podanie nazwiska
wych.
\va.ją. .z terenu województwa dziesiąt.
poznać, że to ślązaczki.
Radości nie ma końca .
dla wyłączmeJ wiadomości Redak~
kj, AWZll}?ŻOIUl ~4ł ·_wi~j3 oni_...~c~
Jest ~zesD6ł tow. Józefy Ko~
{sam)
cjt.
zobowiązania
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Pablo Neruda

Wtrzech pokojach
Starego Kremla
w tnech pokojach starego Krenila
mieszka

człowiek

imieniem Józef
Stalin
$wlatło późno gaśnie w jego pokoju,
$wiat l Ojczyma nie dają mu
•

odpociąć.

Inni bohaterzy stworzyli państwa,
on ponadto pomógł Je zrodzt6,
i zbudować Je,
"
l obronić.

I

Wlelkl ten kra) 1est pneto

częścla

Je90,
I on nie mote spOCZ<\Ć. bo kraj nie

epoczywa.

--------- SI\ tam Mołotow l Woronyłow,
widzę lch z Innymi, z generałami,
niezłomnych.

Twardzi, jak

*•*

świata.
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A. Surkow

DOWÓDCA
Na polu bitwy, w ogniu,
drogi wśród dymu,

Wśr6d

żołnierze

Jego stalowa wola

o Nim

I Jego wierzyli

słowom.

Kiedy nas wr6g

pól smaganych ogniem,

Pod ciemną chmurą nieszcz\Ścia,

myśleli

Krzepiła żołnierskie szeregi.

otaczał,

„Za Stalina" v.·ołał dow6dca
I poprzez oł6w i śniegi
Z Jego imieniem n~ wroga
Szliśmy jak lwy do ataku.

Gdy b6j był ponad siły,
On z nami w godzinach grozy
Trwał na swrm posterunku.

'

Trudna zwyci\stwa drog~,
Nic raz ~micrć przyszło Zl'.' Ycię
[ża~

Za ten czyn pnyszłoU nam nada

Imic

żołnieru

St-lina

dębowe.

do Rio Janeiro czy Bogoty

Narodom Związku Radzieckiego.
Chcemy uczyć się i pracować dla pokoju, dl,a szczęścia ml·
lionów prostych ludzi, których Ty, Towarzys-zu Stalinie, jesteś
Obrońcą, Wodzem i Nauczyclelem.
:Wiemy, że jesteś najgorętszym przyjacielem naszej pięknej
Ojczyzny i dzieci polskich. I wiedząc o tym możemy Cię mpewnić, że nie pożałujemy naszych młodych sił, aby budować tę
kochaną przez Ciebie i przez nas Polskę, twonąc radosny, SZftę·
&lłwy, sprawiedliwy, Dom Socjalistyczny.
Tobie zaś, życzymy długich lat zdrowia, pracy dla Na!Odów
Związku Radzieckiego i dla W'5zywtkich narodów nowego, lep-

Szukając

lasy

rozkazywać małym satrapkom,
oknvawlonym dręczycielom,

„.My, dzieci robotniczej ł.A>dzi zape,vnlamy Cię, Drogi Nasz
Nauczycielu, · że wszystkie nasze siły i '"''szystkie zdolności po6więeimy na poznanie i wprowadzenie \V życie Tt\•ojej Nauki.
Chcemy żyć i pracować tak, jak żyjesz i pracujesz Ty, chcemy służyć naszemu Narodowi najlepiej, podobnie jak Ty przez
całe swe bohaterskie życie służyłeś - bliskim naszym sercom -

nego

ośnłeione

żaden z nich nie ma pałaców,
żaden oddziałów nłewolnJków,
żaden nie zbogadł 1lę na wojnie
sprzedażą krwi,
żaden z nich nie podr6foJe

żaden z nich nie ma dwustu ubrań,
ni udziałów w fabrykach broni,
wszyscy oni są udziałowcami
w radości l budowle
wielkiego kraju, gdile ~wH się odbija,
powstając z nocy śmierci.
Mówią światu „towarzyszu".
Z cieśli nobtll króla.
Żaden wielbłąd nie przejdzie przez
ucho tej igły.
Oczyścili wioski.
Podzlelill ziemię.
Podnieśli niewolnych.
Usunęli żebraków.

Zniweczyli okrutnych.
w głęboką noc.

Wnieśli światło

Wyniki Konkursu Kalendarzoweg o
,, P r.o

rri. y . k
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GLOS KUTNOWSKI

.

Kronika m. Kutna 70 rocznicą urritlzin Generalissimusa STALINA
>>Zyciorys l11warzysza Stalina
kutnowianie witają wykonaniem swych zobowiązań bądlie mym drogoMskazem przez całe życie«
~li=!:li
Budo\ivlane też nic pozostało w 1 Równie dobrze spisała sie mło
tyle z wykonaniem zobowiązań. dzież ZMP-owska. Przv liczPoszczególne grupy pracowni- nych szkołach powstały kółka
ków albo iuż zreaEzowały swe studiuiacych życiorys Towarzvoosta!lo:vienia, albo też sa w sza Stalina, na które uczęszcza
zorganizowana i niezorganizotrakcie ich wvkonywania.
W _gminie Krzyżanówek i Ple wana młodzież.
Harcerze kutnowscy w zwiaz
eka DąbrO\\·a ukazały się specjaldzień.
ne numery gazetek śc1ennvch. ku z 70 rocznica urodzin TowaObecnie naplvwaia \neldunki poświęcone życiu i walce To- rzvsza Stalina uruchomili przv
o wykonaniu Podiętych zobo- warzysza Stalina. W innvch Komendzie Hufca biblioteke i
wiązań.
gminach uruchomiono świetlice czytelnię harcerska. zwiekszyli
Zało~a Rektyfikacji w Kut- wieiskie. W świetlicach tych od w drużvnach prenumeratę pism
nie uruchomiła zbiorniki pad- będą się lokalne akademie. młodzieżowych, zonrnnizowali
ziemne, wykończyła PQmiesz· Wpływają z gmin meldunki o npecialne zebrania i są w trak·
c;.enia ekspedycii. przeniosła utworzeniu grup producentów. cie zakładania 10 nowych drumagazyn materiałów pomocni- o zorganizowaniu Ludowych Ze żyn harcerskich w środowiskach
czych oraz przemierzyła zb:.or- : połów Sportowych, o powsta- w~eiskich. Poszczególne drużY·
waniu nowych kół Gospodv:ń ny uporządkowały dwie biblio
niki.
teki. szkolne oraz wydały spePaństwowe Przedsiębiorstwo Wiejskich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cialne numery gazetek ścienDla uczczenia 70 rocznicy
urodzin Wielkie~o Przyjaciela
P?lsk_i, Towarzysza Stalina, spo
łeczenstwo naszeRo miasta i po
wiatu podięło szereR zobowią
zań. Wzmożoną praca robotni·
cy. chłopi i młodzież witaia ten
bliski sercu każdef?o Polaka,

WAŻNIEJSZE TELEFONY

22
33
41
SO
31
32
102

-

108 -

Pow. Kom. M. O.
Miejski Posterunek MO.
Straż Pożarna
Zarząd Miasta

Kutna

Starostwo Powiatowe
Pow. Zakł. Elektryczny
Prezydium Pow. Rady
Narodowej

Pow.

Zakł.

Ubezp. Wza-

.

StaIinowskie Dni Pracy n~~~~odobna wymienić

jemnych, uL Narutowi·
cza Nr 20
91 - Urząd Zdrowia
w
20 - Szpital Powiatowy·
W dniu dzisieiszvm. z okaz;!
34 - Ubezp. Społeczna
70 . rocznicy urodzin Generalis7 - Walenta, Apteka
simusa Stalina w licznych za52 - Chacińska, Apteka.
kładach przemysłowych odbv106 - Apteka „Pod Orłem"
wa ia si.ę tzw. Stalinowskie Dni
90 - Pogotowie Sanit. PCK
Pracy.
89 - Polski Czerwony Krzyi
Wielu robotników - fabryki
·(PCK)
„Krai" i zakładów Maszyn Elek
I trvcznvch i Transformatorów
Redakcja i Administr. „Głosu w Żychlinie - podjęło indvwiKutnowskiego" mieści się w dualne ( zespołowe zobowią.za
Kutnie przy ul. Narutowicza 2, nia przekroczenia dziennei normy produkcvinei. Hale fabrvcz
tel. 217.
ne przybrały odświetnv wygląd.
'

kutnowskich

•

zakładach

Obok portretów Generalissimusa Stalina wiszą liczne slo_ganv
i wykresy. obrazuią.ce wzrost
produkcii. Maszyny, przv którvch pracuią robotnicy. biorą.cv
udział w Stalinowskich Dniach
Pracv. udekorowane są koloro,,.,rymi chorągiewkami. Wszedzie panuje odświętny nastrój
Młodzież, zatrudniona w fabrvkach, przyszła dziś do pracy w
koszulach orRanizacyinych.
Robotnicv witaia 70 rocznice
Towarzysza Stalina
urodzin
wzmożona praca.

Z li§tów do Tow~zqsza Stalina

Z Twojego
•
czerpiemy

życia,

zapał

i

walki

podniet~.

do

pr~~ś\~~ec·~y n~:

=

.QJ~radg

I

Odc.zyt

ożyciu Towarzysza Stalina

•

l dzieła

pracy

Ro~ic~ej Spółdziel· C7i'lfA'NICV~i.AIY
„.,,,.,. -.A..

•1

· Kutnowianie
proszą

o uruchomienie placówki
»Motozbytu«

Towarzyszu Redaktorze!
Chciałbym

poruszyć

sprawę
częścia

uruchomienia sklepu z
mi rowerowymi i zamiennymi
do samochodów, którego brak
daje się dotkliwie odczuć w naszym mieście. \Vładze miejskie
winny moim zdaniem zwrócić
się ~o Centrali „l\:Iotozbytu" z
prośbą o uruchomienie placówki detalicznej w Kutnie. Sprawa jest o tyle ułatwiona, że
przy ul. Sienkiewic11: 20 mieści
,

Jak poprawie wyniki nauczania?

I

zboże

„l1

kieromnikóm, s;zkół

;r

Wzamian za

- ziemniaki

»Spójnia« Kutno - »Legia« Łódź 8: 8

= -;

Kurs dobrego czytania

I

Uroczyste akademie w1kutnowskim

l

Towarzysz · Stalin to nie tylko nieugięty bojownik
o pokój i socjalizm, fo nie tylko wzór przywódcy proletariackiego. - Towarzysz Stalin to wielki teoretyk
i kontynuator nauki marksizmu leninizmu. Na jego
dzidach kształcą się masy robotnicze i. chłopskie.
„Studiując życiorys i dzieła Towarzysza Stalina mówi ob. Marian Paszyński - uczę się pracować, uczę
się ·walczyć o socjalizm, spełniać zadania i>osta~ione
przez . Towarzysza Stalina. Życiorys Wielkiego Wodza
międzynar<Kk>wego proletadatu będzie mym drogowskazem p:czei. całe życie".
mówi ZMP-owiec
„Dzieła Towarzysza Stalina kol. Bogdan Michalski - uzbrajają nas ideologicznie,
podnoszą świadomość i czujność rewolucyjną.
Studiowanie życiorysu Generalissimusa Stalina,
owej epopei walki j pracy, daje nam więcej niż wiele
pięknych referatów, książek i haseł, daje nam wspaniały przykład powiązania teorii z rzeczywistością".

tutai te
wszystkie zobowiązania. których wykonaniem vvitamv dz\- I
sieiszy dzień. Kutnowski świat
ęlf
tt %UF
e
a
pracy zdaie sobie bowiem dosko
nale sprawę z faktu. że dziek\
Armii Czerwone; i iei Wielkiemu Wodzowi Generalissimusowi Stalinowi Polska odzvskała
zorganiz'?wal Inspektorat Szkolny dla młodzieży
wolność, a naród wvzwolił sie
wiejskiej
spod iarzma kapitalistvcznego.
O tym pamietaia robotnicv„chło
W ramach prowadzonej akcji 8 do 1O godzin. Obecnit na kurpi i młodzież. I dlatego właśn!.e
uroczvście obchodzimy dzisiei- zwalczania analfabetyzmu Ins- sie jest 30 słuchaczów.
szv dzień, wvrażaiac w ten spo pektorat Szkolny w Kutnie zorsób swa wdzieczność do Towa- ganizO\vał Kurs ,.dobrego narzvsza Stalina i narodów Zwiaz uczania" 'dla młodzieży wiejku Radziecidego.
skiej. Młodzież ta po odpo>viednim przeszkoleniu otrzyma funk
·c je instruktorów nauczania na
Sala ZMP w Kutnie szczelnie
kursach dla analfabetów.
wyp~łniła się wczoraj mieszkań
Słuchacze kursu korzystają z cam! I~aszego miasta,, którzy ze
za- brah się by wysłuchac odczytu
całkowitego wyżywienia i
na temat: „Józef Stalin, a \valczę
znacznej
Vv
kwaterowania.
ka o ·wolność narodó\.v'".
ści są to aktywiści Związku Mło
Zebranie zagaił przewodniczą
dzieży Polskiej i Związku Sa- cy Zarządu Powiatowego TPPR
tow. l\Iłotkowski, a następnie
mopomocy Chłopskiej.
obszerny referat o żvciu i dziaszko
w
się
odbyV.:ają
Wykłady
chłop.
6zczere
lissimusle, moje
łalności Towarzysza Stalina ·wyskie życzenia, ażebyś żył w le TPD i zajmują dziennie od głosił tow. Fietkiewicz.
zdrowiu jak najdłużej i ażeby
.,.,:-:„u-"--::;~::--.-:--:::".'"'1;r-:-:--;::-::;:;::--;--~--:--:-o.-=-:-----:---'"'-----'--dzieło Twoje zwycięiyło w ~ ,.-=.
· 'J • .::
.•
łvm świecie". .

mocy Państwa Ludo'\\ eqo i z p.:>mocy bratniej, przodującej klasy
robotniczej, z którą 7acieśniamy
i~.o~ę,~m.Y. ··eotusz i wzajemną
'
· · "'
„Do_ru~ro tei:az po wy.zw1l niu pr
Podaiemy urywki niektórych linaszycb -ziem przez Armię Czeritów.
Czlonk.owie
!zrre1
, walce
' Paweł Wiśttiewski - trymer µor woną ; walczące u j~j boku demo
tu węgloweqo Gdańsk-Wisłoujście kratyczne Wojsko Polskie, buduję · przykład polężneqo zw:ązkn ni Produkcyjnej w Machcinie w
powiecie kościańskim piszą m.in.:
Radzieckieqo.
tu w naszej Qromadzle - ,wspó!p'.sre m. in.:
„Szczęśliwi jesteśmy, że pracuWalkę te pod Tw.Jim mądrym
„P.rzed wojną pracowałem w nie z moimi pracującymi braćmi
.i doświadczonym kier-0wnic- jemy wspólnie na własnej ziemi
Gdyni, jako robotnik portowy. Do - nowe i szczęśliwe życie.
. twem przeprowadZimv zwycię· spółdzielczej, nie dla <>bszarnlków
Chcę Wam, Generalissimusie
pracy dojeżdżałem około 70 km.
sko do końca i nie pozwolimy boqaczy w iejskich, Je'cz dla dobra
'
e.łokilku
w
choć
opowiedzieć
czasie
W
kuleją ze Staro!lardu.
pokojowelło dzieła i szczęścia naszych rodzin , a pra
zniszczyć
wach, jak my to nowe życie
wojny pracowałem iak niewolnik.
cą naszą budujemy nowe, socjdludzi pracy.
tutaj budujemy i chcę Vvas za.
Rodzina moja poni06ła straszne
listyczne życie na wsi. Życzymy
uro·
\Vaszych
rocznicę
70
W
pewnić, że podnietę i zapał d.:>
straty od Niemców. Po wyzwoledzin składam Wam, Genera-1 O dłuQkh lat zdrowia."
naszej pracy i walki czerpiemy
niu Gdańska przez Armię Czerwo
z Twojeqo życia, walki i dzie- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„
ną natychmiast wróciłem do swej
•
la.
pracy, jako trvmer w porcie węMamy w naszej qromadzie Zwiąqlowym w Gdańsku·Wisłou iści u. ·
Teraz moja ludowa Ojczyzna 7 ek Samopomocy Chłops)dej i
dba o mnie. Otrzymałem wlasny Gminna Spółdzielnię „SamopomoW dniu dzisiejszym odb~dą się na terenie naszego podomek, do któreqo sprowadzam r.J cv Chłopskiej'', które sh~ża nam,
\Yiatu tl"ZY centralne akademie, zorganizowane z okaz.ii
dzin:ę. Córki moje otrzymały pracę mało i średni0rolnym chtopom, n:i
70 roczni.cy urodzin Towarzysza Józefa Stalina. Akademie
w Centrali Rybnej w Gdańskim szym potrzebom i naszym · dąże
te odbędą. 'się w Kutnie, Żychlinie i Krośniewicach.
niom. Rozwijamy u nas wspótzaUrzędzie Morskim.
Po części oficjalnej, w której wygłoszone zostaną refeStaram się coraz lepiej praco wodnictwo pracy: Myślimy o uspo . raty o życiu i działalności Wodza międzynarodOW{'~O proletariatu, odbędą się wy.stępy artystyczne.
wać. Przystąpiłem do współza- łecznieniu naszej qospodarki 1
wodnictwa pracy i wstałem przyqotowujemy się już do tego. ,.••...•....„ .•........••.....„ ..................................................................
Kończymy elektryfikację naszej
przodownikiem z pracy do do
mu wracam z~wsze zadowoło- wsi, - wprowadzamy elektrycz_
·ny. Wiem, że mogę być spokoi n ość i r~di_o do n~szych.. domów.
ny 0 przyszłość dla siebie i Ma~y b1bhol~kę_1 r_ozw11amy czv
mojej rodziny. Wiem, że to t.eln!c~wo. Zl.1kw1du1emy StD;Ut~ą
wszystko zawdzięczam Wam spusc1znę panszczyzny i kap1tallz
..
Towarzyszu Stalin, qdyż gdyby mu - .analfab.etyz~.
Budu1em~ sw1ethcę -; r?zw11anie wasza mądra polityka, der
W tych dniach w sali Girnna- . W dyskusji, między inn~mi . za
pielibyśmy nadal w niewoli my czytel.mctwo - d~1ec1 ~as~e
szkole t zna1du1~ zjurn Przemyslu Odzieżowego w b1erali głos ob ob. Wawszk1ew1cz,
Hitlera. Miłuję Was i życzę kszfał~ą się
Wam jak najlepiej, gdyż jeste- tr~sk~1.wą opiekę w przedszkolu 1 Kutnie odbyła ~ię pod przewo- Lach. Król, Sliwiński i Siwoniodnictwem Inspektora szkolnego wa. Ob. B1Jtlcr zaproponował aby
ście ojcem robotników całeg.) dz1ecmcu.
W każdej dzied~inie umacniamy tow. Sujczyńskiego konferencja 7ia~o pedagogiczne na':viąz~ło ści
świata."
sle3szy kontakt z rodz1carru mloPiotr Kupis, chłop z wsi Macho- - tu w qromadzie - władzę lu- kierowmków szkół. .
szkolnej . W ten sposób bę
dzieży
dzia
i
życiu
o
referat
Obszerny
eice, pow. kieleckiego oświadcza dową i na każdym odcinku wprowadzamy postęp. Korzystamy z po łalności Towarzysza Stalina wy- d zie można lepiei wpłynąć na
w swym liście m. in.:
głosił ob. Plichta, który w prelck podniesienie wyników nauczania.
Podsumowania dyskusji dokocji. s·wojej zobrazował stosunek
Wodza międzynarodowego prole nat inspektor Sujczyński, który 1
tariatu do Polski.
aktualnych wydaPrzeglądu
Pełnomocnik podatku grun - ski ma •.io:;tarczy~ w najbliższych rzeń politycznych dokonał kierotowego na województwo łódzkie, dniach 100 ton ziemniaków.
wnik szkoły podstawowej Nr. 6.
Przy okazji przypominamy, że ob. Lip".'ński.
che ac przyjść z pomocą chlo Tow. Fieikiewicz WJ:Jłaca 1000
pon1 nasze{!'o powiatu w spłaca w zamian za 100 kg. żyta nale. . Omówio,no uchwaly III Plenum
rdu podatku g runtowego, zezwo iy odstawi ć 350 k,g. ziemnia- KC PZPR i Plenum Związków z ł. i \n ywa ~ tarostę tow. Gałk ę
lił na oclsta\'!e ziemniaków w za ków.
Zawodowvch. Ob. Domżałowa ora z pre zesa P owia tO\\l'j Rady
mian za zboże. Powiat kutnow
na temat '.\ arodu\':e j, Kazimi erza Smoli prelekcj ę
wygłosiła
„materializm dialektyczny .; historyczny". Inspektor Sujc zyński cza.
To\\·. Stan isław Str zailko\vs ki
zaapelował do zebranych, by przy
swajali sobie zasady marksizmu- wpłaca zł. 500 i wzywa tow. Bę
· clowskiego i to w. Gorzews ldego
lcninizmu.
W niedzielę w ramach i·ozgry-1 miast - Gietlink, Bielicki. GemZadania, wytyczne i metody ---:- obu t f ahn ki Sraj".
wek B klasowych odbył się w Ku bra. W wadze ciężkiej „Legia" realizowania programu nauki je:
To\\'. z,·gmu nt Cichocki wpł a
zdobyła punkty walkowerem.
. d
· ś · k.
·
. zyka polsk ego prze ds ta wiła ze- c ;1 zt. .100 .i wzvw a do wpła ce nia
.
.
tnie mecz p1ę c1ars i pom1ę zy
Po spotkamu odbyły się dwie branym ob. Dworn;<::ka. Mówczy
.k · S · · .„ . . . .
.
zawo d m am1 „ poJm i p1ęsc1aob. Picr zch nlr; · zt> Spóldzirlni Orundy pokazowe w wadze musze1. ni wiele czasu poświęciła omówic
· łód k . . L „"
·
·
·
ł
.
z ie1· „ ega
rzamt
. z udzia em znanego p1ęsc1arza niu nowych reform prowadzenia
.
,
lekcji języka polskiego w szko. Spotkan.ie zakonczyło się wyn1 ·LZS-u Woźni aka.
łach podstawowych.
.
'
kiem remisowym 8:8.
z.
Szczegóło\ve sprawozdanie
..
:Po referacie ob. Dwornick~cj .
.
.
.
P unkty dl a K ut na zdob y 1i.
Domżał, Truściński. Gondek i przebiegu spotkania zamieścimy wywiązała się oi;ywiona dysk~
,;ja.
Szychowski, dla „Legii" nato· w jutrzejszym numerze.

. vV dalszym ciągu ze wszystklch stron kraju płyną, dziesiąt
ki tysięcy listów z najserdeczniejszymi życzeniami dla Genera·
lissimusa Józefa Stalina. ,

. , \.

Lista ofiar na

jednocześnie· złożył spraw.ozdanie

z dokonanych wizytacji. Jak wykazały te ostatni e w niektórych
szkołach jest' zła organi·zacja pra
cy. Mankamenty te należy jak
najszybciej usunąć .
w następnym punkcie zebrania
podinspektor ob. Starucha, omó·

się odpowiedni na ten cel' lokal.

·Na terenie naszego miasta i
powiatu jest wyjątkowo duża
ilość rowerów, którymi robotnir:y_ d_ojeżdżają do pracy, a mło
dziez szkolna do kutnowskich
s:-kół. Jedyny sk!ep, mies.zczący
się przy ul. Stalma 8 me jest
w stanie zaopatrzyć wszystkich
w niezbędne części rowerowe.
WaTto jeszcze dodać, że przez
przebiega autostrada
Kutno
Poznań, która
Warszawa przejeżdża 1viele samochodów 1
motocykli. W razie jakiegoś
uszkodzenia, s zoferzy nie mają
możności zaopatrzema się w konieczne części.
Stały czytelnik „Głosu"
Ryszard Rusek
OD REDAKCJI
Sprawa, którą poruszył nasz
czytelnik jest dość istotna. Wierzymy, ie Kutno w niedługim
czasie otrzyma placówkę „Motozbytu".
,

Kursy przyeotowawcze

wił akcję zwalczania analfabetyz
dla młodzieży robotniczej
·
mu.

i chłopskiej
W celu z apewnienia awansu
społec znego na izdolniejszej mło
robotniczej i wiejskiej
dz ie ż y
grodnicze i i ob. Krzem iIlskiego or.g ani zowanc s ą kursy przygoto
wawcze. Zw iązek Młodzieży Pol
z PZGS-u.
s kiej przyst ąpił j uż do akcji wer
Tow. W acła w Rn {1ski zad ekł a bowania młodzieży n a te kursy.
r o wał s um e z ł. 500 i wzywa tow.
\Varunki p rzyj~cia : Wiek od
Blacho\\'ski ego ze Spółdzi e lni 18 do 27 lat, uko1!czen ic conajOgrodnicze i i cl~ rektora PMS-u mni e i 6 klas szk c ł y podstawotow. T'urowskiego.
wej. bezpo2redni udzi a ł w pracy
Jow. Jan tukowski wpłacił z ł. produkcyjnej w prze m yśle lub na
500 i wzywa ob. ob. Euzebiusza roli.
z PCH i Go źd7ialskicgo.
u:lziela
, Bli ższych infor mac ii
Przypomin amy, ż e za:kklaro- Zarzą d Powi a lowv ZMP w Kut
'''anc s umy n a'lc ż \' wpłaca ć do nie. mieszczac v ~i e przy ulicy
29 listopada 2.
Zarzadu Po \\'i a t o woi~o ZMP.
O OOCCOOOOOOOOOCO .

orkiestrę

ZMP

Czytajcie i rozpowszechniajcie „GŁOS"

f.tr. '1

~
pi so fo praso łódzka

Co

I

\\.'ST!lZYl\fA'.\llE JlOBOT
BUDOWLANYCH

20 grudnia 1929 r.

WŁAM i\NlE DO SKLEPU PSS-u

Do sklepu Nr 50 Powszechnej Spółw<taly cf7ielni Spożywców przy ul. Brzezińwr. zor~.i.szym
dni>J.
\\1
. w' trn·mane wszystkie roboty hudo- skiej 73 zakradli si<: złodzie j e, którzy
wvPie5li
w murze
wyłt>m
~·1zez
wlane na tererie Łodzi.
wszystl<ie towary kolonialne.
STRA.TK
W FABRYCE HO FFRJCHTERA

PIERWSZY

NUD YSTĄ

W L ODZI

Dyrekcja faQryki Hoffrirhter.i ul.
NiPj3ki Mieczysław Bier. ...ski Kątna 13-15 wymówiła wczoraj pracę lat. 17 zMtał skaiany na cztery dni
stu robotnikom. Załoga fabryki sprze <1reszh1 za puhlicrnc roznegliżowanie
riwiła się tej dt>cy1ji i p1:.:ystąpiła do się w Parku Poniatowskiego.
strajku.

~a~

KRWAWE MANIFESTACJE
W OZORKOWIE
Około godzinv 3 po połULlniu przed

I

.

Ze saortu

Pracown~cy

WUIF
Wodzowi

.
d
•
I
•
•
•
·
•
P. 1ng•ponglSC I O ZCY ;Swiatowego Proletariatu
przegrywają na Sląsku

7:2.

Y'{ reprezentacji Katowic wystąpL
!a cała trójka· klubowa leadera śląs·
!dej klas)· „A" ZKS „Stal" (Siemianowice) Kawczyk, Robok i Piecha_
czek, zas.ilona Metzgercm z gliwickiej „Stali", Łódź reprezentowali:
Krzysik, Krygier, Badowski i Guzik.
Wyniki (na pierwszym miejscu zawodnicy lódzcy): Krzysik-Kawczyk
0:2, Kr~11der - Robok 2:1, Badowski - Piechaczek 1:2, Krzysik l\Ietzger 2 :1, Kr~•gier - Piechaczek
1:2, Guzik - · Kawczyk 1:2, Krzysik
- Robok J :2, Krygier - Kawczyk
0:2, Badow5ki - Metzger 0':2.
Przed zawodami odbyło się spotkanie towarzyskie kobi.'!t między Hajnrycliówną (Łódź) i Kliszową (śląs!<) .
19.ktnia Ila.hrychówna przegrała po
r.aciętej grze 0:2.
mecz p.ing-pon"'.\Iiędzyokręgowy
rozegrany w
"OWY ślaska i Łodzi,
~iec.l~ielę; zakończył się nieQczekiwanvm z·1·ncię:;twem gospodarzy 5 :4.
snotkania były
-Xie~nodziankami
porażki Widery z Krygierem i Otremhv r, KrzvRikiem.
1\ajleps.zym !!r'.lczem zeFpołu go.
~po1flrzy był Wic.let'.a.
z druż~·ny ló~zk!e~. tak jak w, ~.mu
po-przed mm "1aJlepreJ wy13adł Ki zysik.
\Yvniki (na pierwszym miejscu zawod~icy ł.oclzi): Krygier - O trem ba

Wojewódzkiego
Fizycznej w Ło.
dzi w związku ze zbliż ającą się
Przed meczem odbyło się spotka70 rocznicą urodzin Gener alissinie towarzyskie kobiet między Hajn„
musa Józefa Stalina, pr agniemy
rychówną (Łódź) i ,Ko"tówną (śląsk)
Wodzowi światowych sił postępu
ślq zaczki
zwycię~twcm
zakończone
i pokoju złożyć wyrazy hołdu i
2:0.
czci oraz najserdeczniejsze ~Y
Widzów ok. 700.
czenia jak najdhtższego przewo·
dzenia w walce postępu z ginł
cymi siłami kap.italizmu.
łódzcy
że w naZobowiązujemy się,
szej codziennej pracy n a odcinku
kultury fizycznej dążyć będzie
my do osiągnięcia trwałych podstaw budującej socjalizm .Polski
Ludowej.
dz.i. Postanowiono wykorzystać po- ·
przez poZobowiązujemy się
byt t~·enera Kc\·e;ra w Łodzi,. a na-:
znawanie osiągriięć Związku Ra
stępnie postanowiono zorg~mzowac
dzieckiego na polu kultury fizy.
kurs dla sędziów szerm1erczvch.
Wszyscy członkowie Związku sier- cznej przeszczepiać je w nas;1e warunki, podnosić poziom i
mierczego zobowiaz.ali się dopomóc
umasowienie "·ychnwania fizycz.
ośrodek
na
loirnlu
w wvszukan:u
nego i sportu naszt'go społeczeń
Fzer~icrczy, k~óry ma powstać w
stwa.
Lodzi.
przez zapozna.
z dniem 8 st ,·cznia 1930~. roz- niePo.;tanawiamy
z życiem Tow. Stalin:i,
się
poczną s i~ m:edznzkolne zawody
_r,elnym walk o lepsze jutt'o ludzi
szerm:ercze. k tóre potrwa,i ą dn l«.'ó
pracy i przez systematyczne po·
ca lutego.
rna\rnnie w ramach Koła Samri.
b~.talceniowego nauk Mar:-sa Le„·na no ·Jn·e'ć· w:a~na ś.wiado.
··
·
mo~~ pol!ty<::7.n~.

1 :2, Guzik - Widera O:2, Krzysik Krauze 1:2, Krygier - Widera 2:1,
Guzik - Krauze 2:1, Krzysik Otremba 2:1, Krygier - Pieronczyk
2:0, Guzik - Otremba 0:2, Krzysik
- Widera 0:2.

Rozegrany w sobotę mecz tenisa
przyŁódź
~tołowego Katowice niósł wysokie zwycięstwo Katowicom

Szermierze

P!~!!!Qn~~~~Y"•~1~ ••Wpo~~,?.~n~~.~j 'P~,~~C! I

pracy. aby n ~e pozostado lepszych
wyników w poszczególnych dziedzi.
nach .spo:tu wyczyno~vcgo. .Piękna
ta dz:cdzma s;>artu J'1k w:adnmo
weszła .;ako podstawowa gałąź sportu w Polsce Ludo\\·ej. W r. 1950 ma
powstać 50 sekcji s.z.crmien."z.ych w
całym kraju.
. W związku 1. tym wladze Lódzkiego Zw i ązku Szerm'.r: rczego zastanawialy się nad forman1i rozwzmożonej

wać w tyle w marszu

1atusz€m w Ozorkowie 7.ebr.ał się
tłum hezrobotnvch. którzv rlomagali
• się wvplac1::11ia 7asi'lków.
miejscowy posforun;:-k
Ponieważ
policji okazał si<: 1.a słaby do rozpę
P.b ~l'WOWY TEATR
chenia tłull"Ów - wezwnno na pnmoc
rn. STEFAXA JARACZA
pnlicję i Brzezin, którn po kilk•ll'astu
(ul. Jaracia 27)
. Dziś teatr nieczynny z powodu wy minutach pnybyła do Owrkowa
Policia zaatakowała tlllm, rlając
stępów· :r.espołu w ·warszawie na Fekilka s11Jw Karnhinowych rlo benobot
stiwalu Sztu"l> Radzieckich.
nych. Wyv;iązała się walka uliczna,
P A:i<STWOW Y TEATR NOWY
w czasie której bezrohntni rwali z
(Daszy ń<1kicg o 34, tel. 123·02)
bruku kamienic, ohrzura jąc nimi naO godz. 19.15 „Brygada szlifierza cierających policjan tó\,..
J\arhana". Przedatawienie zamknię·
Policj.'.I, po rozyromieniu tłumu
te.
rannych i cr<'sztowanych 1m iozla w
P .\ :śSTWOWY
kierunku Lod1i.
TEATR POWSZECHNY
ZNOWU BARTEL
(ni. Il Listopa da 21, tel. l j 0-36)
Prof. Bartel rnów przybył do War'?.T związku z wyjazdem zespołu na
Prasa przewiduje, że Barti>l
F6~tiwal Sztuk Rosyjskich i Radziecpiąty zostanie premiernm.
kich do ·Warszawy, Teatr nieczynny.
P OR. LABIEGA P R ZED SĄD EM
„LUTNIA"
Zawody pływackie w Moskwie
Porucznik Lab;ega, któr•y za oieDziś i codi;iennie o godz. 19.15 zgromadziły ' na starcie wielu czol.~
nanął
il wojska zwalniał
niądze
„Ptasznik z Tyrolu" , operetka w 3
wych pływaków radzfeckich. P0~.roi:
wczoraj przed sądem w Łodzi.
aktach K Zellera.
ny sukces odniósł pływak estonski
Edasi wyqqwając 100 i 200 m st.
TEATR LALEK TPD „PINuKIO"
klas. oraz ·100 m st. mot. Edasi u7yoprócz poniedzillł
Codziennie skal na 100 m st klas. 1:18,2 min.
k6w - „Wilk, koza i koźlęta" Gra100 m st. dow. wygrał Drapij (Kijów)
bowskiego.
w czasie I :01,4 min.
TEATR „OSA"
Mistnyni ZSRR Gawrisz wygrała
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
(Trau gutta 1, tel. 272-70)
100 i 200 m st. klas. oraz 100 m st.
godz. 16, 18, 20.
„Dżulbars" Codziennie o godzinie 19.30, w nie- BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Od- mot. Gawrlsz wygrała 200 m st. klas.
godzinie 15.30 i 19 .30
dzielę · o
w czasie 3:07,6 min.
d ział Z · 8" - god z. 17 • 19 • "1
•
w
„Romans z wodewilu" 7. gościnnym BAJKA
W kÓnkurencji drnżynowej zwycię
(Franciszkańska 31)
występem T. Wesołowskiego.
„Admirał Nachimow". _ godz. ią, żyli pływacy . Kijowa.
•
•
•
20.
W Moskwie obradowal wszech·
GDYNIA (Daszyńskiego 1) _ ,.Pro· d po ad 200 czoło
· k
n
gram aktualności krajowych i rn- zw1ąz owy ziaz
godz. 11 , wych :rawodników i trenerów walk
granicznych Nr 53" _
• zapaśniczych.
12, 13, 16, 17, 18, 19' 20, 21
Uczestni.:y zjazdu omówili tę,gorocz
HEL - dla młodz. (Legionów 2-li)
„Na morskim szlaku" _ godi. l!i, ne osiągnic;cia w dziedzinie da\szcgo
11.65 (l..) Sygnał - chwila muzy_
podniesienia poziomu technicznego i
18. 20.
ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25
taktycznego zapaśników radzieckich
„Wilcze
_
173)
(Pabianicka
MUZA
Przerwa. 13.25 Program dnia. 15.30
oraz opracowali plan pracy na rok
doły" - godz. 18, 20.
życia
:Muzyka rozl"Y"•kowa. 14.00
· ·
Komunikaty. PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 7G) przyszly.
(Ł)
Węiier". 14.15
Podkreślono stały wzrost zatotereKino niecżynne z powodu remo'ltu
14.20 (Ł) Audycja TPD. 14.30 (Ł)
Muzyka rozrywkowa. 14.65 Audycja POLONIA (Piotrkowska 67) _ „Bit- sowania walkami zapaśniczymi w sty
wa 0 Stalingrad" _ godz. 17, 19, lu klasycznym I wolnvm oraz dalsze
PCK dla chorych. 15.10 „Zjednoczeosiągnięcia 'w dziedzinie umasowienia
21.
ni" - ełuchowi.sko dla szkół popołu
dniowych. 15.30 „Wiersze i piosenki ROBOTNIK (Kilińskiego 187) - Ki- tej gałezl sportu.
•
•
•
no nieczynne z powodu remontu
Anny świrszczyńsklej". 15.50 Muzyka
W dalszym ciągu mistrzostw ZSRR
rozrywkowa. 16.00 Dziennik popołud ROMA (Rzgowska 84) - „Arinka"
w hokeju, mos~iewsk~ „Spartak" pogodz. 16, 18, 20.
niowy. 16.20 (Ł) Aktualności łódz
kie. 16.25 (L) „Lipce Reymontow. REKORD (Rzgowska 2) _ „Goa!'' ~ k.ona~ •:Dyna.me. (Tallm) .8:.o. V:' zwydla młodz. - godz. 16; „Skarb" _ c1ęsk1e1 dru;cyme wyrozmł się zdoskie". 16.45 (Ł) Muzyka radziecka.
bywca 4 h1amek Sokołow.
godz. 18, 20.
17.00 · Koncert muzyki radzieckiej.
17.45 Audycja ,,S. P.'". 18.00 „Z kraju STYLOWY (Kiliń~kiego 123)
„Cyrk" - godz. 18, 20.
i u świata". 18.15 Pieśni kompozy_
padł
„Opot.orów radzieckieh. 18.40 „Wszechnica śWIT (Bałucki Rynek 2) wie~ć o JHawdziwym człowieku"·
RRdiowe." - kurs I - '\\'ykład z cyPolski
rekord
r6wniei
godz. 18, 20.
kln: „Rozwój społeczeństwa ludzkie.
Młodzież
wł.).
(o_bsł.
POZNAŃ"
go". 19.00 Pogadanka z cyklu: „O TI;:CZA (Piotrkowska 108) - „Boga·
· uczciła
Poznania
zawodowych
nkól
21.
19,
17,
godz.
plon"
ty
Stalinie". 19.15 Koncert. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 Muzyka rozryw- TATRY (Sienkie"l'l·icza 40) „ Wscho- 70 rocznici: urodzin Generalissimusa
godz. 16, 18, '20, Stalina cz'l'órmeczem pływackim, w
dnie zaloty" kowa. 21.00 Koncert symfon:zny.
„Od·
22.00 (Ł) :'ragment powieści Pawła WISŁA (Daszyńskiego 1) ramach którego zespól Państw. Gimn.
dział Z-8" godz. 16.30, 18.30, 20.30
Pawlenki pt. „Szczęście". 22.13 (Ł)
Llc. Mechanicznego w sk1adzie: Za·
i
„Bit
16)
(Próchnika
WŁóKNIARZ
Omów. progr. lok. na jutro. 22.15 Mu
wa o Stalingrad" - godz. 16.30, lisz, Frąckowiak, Olszewski I Ruchaj
zyk& rozrywkowa. 22.30 „Wszędzie
18.30, 20.30.
blisko" - montaż w oprac. J. Piasec
uzyskał w sztafecie 4.x!OO m st. klas.,
kieio. 22.51> Chwila muzyki. 23.00 WOLNOść (Napiórkowskiego 16) 5:32,6 mln. Wynik ten jest o
cras
„Bogaty plon" - god7.. 16, 18, 20
Ostatnie wiadomości. 23.10 Program
,,życie 3,6 sek. lepszy od dotychczasowego
n & jutt'o. 23.15 Muzyka rozrywkowa. ZACHĘTA (Zgierska 26) dla Nauki" - godz. 16, 18.30, 21. rekordu Polski.
2~.00 Zakończenie audycji i Hymn.
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W niedzielę w sali Ogniska

się turniej piłki r~cznej

prowadzą w mistrzostNOCh kl. B
bokserskie klasy B zakończyły swe rozgrywki przedświąteczne.
A oto ostatnie wyniki:
W Lo:lzi: Kolej:trz - Stal 16:0 wal
W siatkówce męskiej zi-yciężyła
kower. Korab (Piotrków) - Widzew
SGPS Lódź bijl{c ~GPS Warszawa 2:1
10:6.
W Tomaszowie: Włókniarz (Toma- (16:14, 3:15, l:i:l2).
w kosz:rkówce m~sklej zwyci, stwo
szów) - Włókniarz (Pabianice) !J :5.
w Kutnic: Spójnia - Legia (Lódź) uzyskała również drużyna łódzka
: .

I

8 8

KATOWICE (obsl. wł.) - W nie·
dzieli! odbyło się w Katowicach uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce
Ludowej sztucznego lodowiska. Otwarcia dokonał wiceprzewodniczący CRZZ
- pos. Owik, który w przemówieniu
d .
"
, . .
s"l'l-ym podkreshł, ze „Tor kat bę zie
. .
,
.
,
osrodk1em, ktory przyczym się do dal
h ~o~ai:ia i fiz:,:ne~o
szego rozwjoju wy
ąz u
umen u
mas pracu ącyc .
Zawodowego llntników i Metalowców
głos zabrał II sekretarz Ciasnocha. Se
nior hokeistów polskich - Kowalski.
przemówił w imieniu wszystkich uwodników, po czym odbyła. sit barw
na defilada.
Po części oflcjalnej odbyły sl!J! popisy w 3e!dzie figurowej ,:1. następnie

3 rekordy w Przemys· 1u.
W nie<lzielę w Przemyślu podczas zawodów lekkoatletycznych w
hali ustanowiono 3 nowe rekordy
Polski. Kon'. kówna (Kolejarz) uzyskała w ;pchnięciu kulą 11.98 m. L. · Z. S. żuraw:ca w szta!ec:e
4x50 m kob:et - 31) sek. i .Tani~ zcw
ski (Kole jarz) ·w skoku o tyczce 330 em.

Hokeiści ŁKS Włókniarza

zaproszeni do Krynicy
KTH (Krynica) nadesłał do ŁKS-u zaproszenie na tur·
r:iej hokejowy, jaki odbędzie się w
dniach I - 6 stycznia 1950 r. w Krynicy. W turnieju tym udział wzią~
„Slavia" (Praga), „Cracovia",
mają
„Gwarrlia" z Krakowa i „Legia" (\Var
szawa). Hokeiści ŁKS-u zaproszenie
,.Związkowiec"

drużyną stolecimą SGPS :;:;:19
(17:13).
Legia (Sieradz) 8:4.
za.wody stały na dobrym poziomie.
Stal utraciła punkty walkowerem,
wobec braku wag-i cię7.kie.i oraz pos!:l Wygra.na. łodzian zasłużona. Meczem
.
dania nadwagi u zawodników wag:
yiórkowej i lekkiej.
1 kierowali dobrze: Michalak 1 Pła.che.
Widzew nie posiadał zawodników w c~ski.

w Piotrkowie: Gwardia (Piotrków) SGPS z

-

-s

-- ła I
zrem! IKo Ie ., ~ rz
c~~!~e;ie
ł~~~~!ż~~tjła~aterenie
15
Kutna z

w1t:;!:
sować na

gorącym

tamtejsz~ ~pójnią.

/

'

o

Sobotni mecz

18 •o

drużynowe

I

ków, tabela prz;-j~la
jące:

1. Legia. Lód!

Stal miała zawodników '· na_d .. , . . ,„.
''k
gier. pkt. st.m. . wagą w \\·agach p10r oweJ : .~.;·'··~
pkt. 1o~a.z . brak było p!ęściarza w.;g1

oblicze na.stępu- I

2. Zwią.zkowiec Tom.
3. Spójnia Kutno
4. Korab Piotrków
5. Włókniarz Tom.
6. Włókniarz Pab. '
7. Kolejarz' Lódź
s. Widzew
9. Legia Sieradz
10. Stal
r k_._ _
11. Gwardia P_!o_t_

5

8

'
5

8

3

6
5
5
4
4
4
2

li

2

5

2

4
5

4
li

n

56:22 c:ęzk;eJ.

41:23

l

39:35 I

40:26 1
39:331
35:~3

43:37
36:4!

t

15:23 •
2!:5-1 1I
20:50

1

16 rekordów
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or1an L6dzkh ro Kom ltdu I w~;
wńnzklf'fo K omitetu P olskl•l Z.lt
dn"""on•J Partit Jłollotnln• l
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ltOLEGllJM

GeneralissimHSó Stalina

ł 11

J e:

R l!:DA1'CYJNE.

Tel e: en y :
fle<1?ktor naczelny
Zastt:p<:a red. nacnl!"ego
Sekret„n: odt>n•-'il'dzla lny
Dział

pmrtyjn7

2ll·H
2lł-1'

111-05

254,:t

wewn.

10

k oresponde ntów rob•~
niczych I chlop11dch orar
redak .oró"r i::.z~tek łclŁn-

Dział

ku uczczeniu urodz in

a

nych
Dział
Dział

mutacji

111-41
221-~

2~4-21
miejski I 1porto wy
wewn. I I 11 ,
!
211-1
Dział ekonomicsny
1115- u
Dział ta br:rcz.ny
254- 2i
Dz.lal rolny

Ku uczw.eniu 70 rocznicy urodzin
Wielkiego Wodza międ zynarodowe
go proletariatu Józefa Stalina od- I
"·e~. t
Rumunii liczne
były się w całej
17%- 31
RedalccJ• nocn~
tat.
r
zied7'.nach
o
d
p
Ko l
imprezy w różnych
222-2:
tel.
70.
Piotrkowska
,
.t.ódt
sportu.
2"-ł~
Admlnl•tracla
Sportowcy rumuńscy uzyskali na
P!Otrllowl.ódt,
o.rłonefl :
I:-2:iaJ
przyjęli.
n:ch ·wiele d obrych wyn: ków przv
1lu n, tel. 111-50 I llł· •~
czym popraw ili 16 rekordów kra.ioW7dawu R~\T „ P raea"
wych. Jede n aście no\\·ych rekordów l A clr. B ad.• L6dł, Plonkow1lla li.
.
ni· el• piętro.
- Dobra rada! - powtórzył porucznik Franck i siłą prawie Rumunii u st anowili dężkoatl eci (w I'
Druk. Zakł. Graf. RIW „Pra•a"
poL6dt, a L :hrlrkl 17, teL H1·42.
zmusił pułkownika do zawrócenia konia. Pomknęli. Za lasem uka· podnoszeniu c i ężarów), jeden
zało się pole kukuryd zy, potem rzadki zagajn:k. Pułkownik pę · prawiono w strzelaniu z p'stole\u w
konkurencji kob:ecej, oraz 4 \Y lek- I
.
dził na przełaj prze~ pole.
koatletyce w tym jeden· juniorów.
D-08060
Kula gwizdnąwszy blisko, drasnęła rzemień jego kasku.
dogania.
go
ktoś
Pędził dalej. W chwilę później usłyszał, że
Był to La11-Sing.
- Zastrzelą cię, na tym koniu, sahibie - powiedział - weź
ro oj ego!
ucze stniczący w naszym konkurs:e
Pośpiesznie podprowadził do pułkownika swego chudego koni·
ka, ciągle się uśmiechając.
Pułkownik nie miał czasu ba~.'.: znaczenia teg o uśmiechu. Od·
dał H indusowi swego potężnego, pstrokatego~ Robinsona, a sam
wskoczył na nędznego konia Lall:-Singa.
Koń niósł go nieznaną drogą przez pola. Strzały armatnie dochodziły z daleka, pachniało dymem, gdzieś blisko płonęła dźungh.
Strzelcy brytyjscy rozproszyli się po polu. Franck dawno już
.
pozostał w tyle.
Słońce podn\osło się wysoko. Upał i pragnienie męczyły puł
kownika.
· Ile godzin spędził w siodle? N ie umiałby powiedzieć.
Za bambusowymi zaroślami rozpoczynała się brukowa~ droga. Daleko przed sobą ujrz ał łańcuch ~J sych pagórków, za w zgór;:aroi błyszczał jasny pas r zeki.
,,To przecież droga do Delhi" ..:... ucieszył się Harris.
Czyzby koń zaniósł go aż tak daleko? Spróbował ustalić czas
Dziesięć kuponów z czytelnie wypisanymi rozwiązaniami
według słońca. Było już na pewno po godzinie trzeciej po południu .
należy nadesłać'
oraz nazwiskami uczestników konkursu
Dręczyło go pragnienie, lecz skąd wziąć wody?
Ł6dź,
Robotniczego",
„Głosu
i
Redakcj
do
kopercie
jednej
w
Wlaśdwie
sa"1zawka.
Obok szosy widni ała na wpół wyschnięta
nie - sadzawka, tylko kałuża o gliniastych brzegach. Napi ć się
ul. Piotrkowska 86, III piętro - z adnotację: „Dla Miału r ozryz kałuży? Niemożliwe. Dał koniowi ostrogę. Naprzód!
.
wek''•
Przed n im - Delhi. Staroda\\' na twierdza, rezydencja szacha,
Kupony należ:v nadsyłać do dnia 28 grudnia r b . W nume~tare warowne m :asto. W Delhi znajduje si ę silny garnizon turze noworocznym ogłosimy listę Czytelników, którym przy•
byiczy, dos kc,nali strzelcy, saperzy, najlepszy g arnizon w kraju .
W Delhi .sa niezmierzone zapasy prochu i pocisków,
padły w udziato

Uwaga Czvtelnicy ,.....

To d o nas \nlą. ! - rzekł Franck.
Harris obserwował phedpole, nie odejmując od oczu lornetki.
Czarne sylwetki ludzi kręciły sięprzy diiałach. To na pewno Temal
albo Nakchan, jego najlepsi żołnierze, najsprawniejsi bombardierzy. Sam przecież zostawił ie~ w forcie.
- Zdrajcy! - rzekł Harris.
Pocisk armatni upadł zupełnie blisko 1 wybuchł, rozorawszy
21emię.

Pierścień sipajów znów się zamykal. ~1~ kule, jedna za drugą, -gwizdnęły koło ucha, omal nie drasnąwszy pułkownika. Podjechał Franck.

Trzeba uciekać! - powiedział.
Nie - odrzekł Harris.
Słyszał, jak gęsto szeleszczą kule w liści ach sąsiedniego drze-

-

wa. Sipaje podchodzili coraz bliżej, widział już ich twarze, wście
kły błysk ich oczu.

Hmdus.
..,

Z

Był

tłumu przedarł się do pułkov:nika młody

blady.
Uciekaj, sahibie! -

Pułkownik ścisnął

w

zawołał. -

Zastrzelą cię. Uciekaj!

dłoni .pistolet.

.

'·• - Czy nie wie.sz o tym, Mungarze - rzucił przez zęby
ezy nie wiesz, ·Że Brytyjczycy nigdy nie uci ekają?

Co rzekłszy, wypalił w pierś Hindusa.
- Nic z tego, pułkowniku - krzyknął Franck iść

za

Trzeba nam

radą tego Hindusa. N iech pan spojrzy?

Duży oddział konnicy wyjeżdżał z lą,su. W świetle dnia widać
bvlo wyraźnie, szeroko rozłożone obozowisko po,„·stańców, na drugim brzegu rzeki. Z tyłu pozostawał. Alligur ,,Wolna" była tylko

węt!ka ścietka

jtAyna drog\ł

w:

~gli.;. ~ze konie•. JnOgłY, ich jeszcze unieść t4

•
mi-

, . . ~
Włókmarz. tomaszow~ki pokonał swe
strzostwo k'I. B o~ręgu łód.,:~1e~o
go imiennik:\ z Pabianic.
Gwardia pokonała Legię z Sieradza pomiędzy zespołami Kolejarza 1 S ,;i.
li zakończył .;:ię zwycięstwem · p:ei w
8:4.
.
Po uwzgllj!dnien!u ostatnich wyn!- szego walkowerem 16:0.
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<'ld'iył

o puchar
rektora Szkoly Głównej Planowania 1
Statystyki.
. wygrała
żel'iskiej
W siatkówce
SGPS Warszawa · z SGPS Z.Ocli 2:0.

Drużyny

I

W Poznaniu

I

„ Torlkatu 6 „ I
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~ly, pracownicy
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