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ROK II (V)

ońscy

•

lUdob

odpowi.adają za stosowanie bro11i
przed sądem w Chabarowsku

• cy

bakteriologicznej
wąglika.

Odłamka.mi

bomb ranieni
do
słupów na miejscu wybuchu. Ofiary
MOSKWA (PAP) - 25 grudnia br. przed Trybunałem Wojskowym wybito.i specjaliści - bakteriolodzy, tych straszliwych eksperymentów ow Chabarowsku rozpoczął się proces byłych wojskowych armii japoń
wielka ilość pracowników naukowych czywiście zginęły.
skiej, oskarżonych o przygotowywanie i stosowanie broni bakteriolo- i technicznych. O rozmiarach ich
Inną
formą potwornych
badań
gicznej, tj. o przestępstwa przewidziane w paragrafie 1 dekretu
świadczy np. to, iż „oddział nr 781" „naukowych" nad więźniami było
Prezydium Rady N aj wyższej Z';RR z 19 kwietnia 19 l3 r.
liczył około 3000 prawwników. Oba sztuczne odmrażanie rąk i nóg, co
Przed Trybunałem pod przewod- pie, że imperialistyczna Japonia w oddziały dysponowały gęstą siecią fi- prowadziło do utraty palców t w
nictwem sędziego wojskowego genc- ciągu długich Jat było głównym ośrad lii, rozmieszczonych w poszczegól- końcu do śmierci.
rała D. Czertkowa, w składzie sę- kiem agresji na Dalekim Wschodzfo. nych jednostkach armii kwantuńskiej,
Jak · stwierdza nskarżony u:awasi-1
·
dziów: płk. l\I. Ilickiego i ppłk.•T. W spisku z hitlerowskimi Niemcami na podstawowych odcinkach strate- ma Kiosi, wskutek tych „eksperyamerykańskim
gicznych,
wzdłuż granicy ze Związ
'Wórobiewa, stanęli w charakterze o- i faszystowskimi Włochami imperiamentów" z rąk formacji nr 731 co
skarżonych
następujący
japońscy liści japońscy planowali, rozpętali i kiem Radzieckim.
roku ginęło co najmnie.1 600 ludzi.
zbrodniarze wojenni: Yamada Oto- prowadzili wojny agresywne przeciw
Akt oskarżenia stwierdza. iż jazoo, Kadzicuka Riudzi, Takachasi miłującym pokój narodom, by wespół
Fabryki bakterii
Takaacu, Kawasima Kiosi, Nisi Tosi- z faszystowskimi Niemcami :r.dobyć
poilscy zbrodniarze wojenni na czele
chorobotwórczych
chide, Karasawa Tomio, Onoye Ma- panowanie nad światem.
kategorycznie odrzucone przez rząd RP
z generałem Yamada Otozoo nie osao, Sato Siundzi, Karazakura DzenOddziały bakteriologiczne i ich figraniczali
się
do
,.eksperymentów",
WARSZAW A ~PAP). Dnia 27 gru- I padłemu w dniu 23 bm. we Wrocła
saku, Mitomo Kadzuo, Kikuczi No- „Ideologia" japońskich he podporządkowane były bezpośred
rimicu i Kmusima Yudzi.
nio głównodowodzącemu armią kwan- lecz stosowali również w wojnie dnia 1949 r. zgłosił się do sekreta- wiu wyrokowi w sprawie szpiegów,
imperialistów
rza generalnego MSZ ambasadora sabotażystów j dywersantów francuOskarżenie popiera prokurato1· L.
tuńską generałowi Umedzu Y"si- broń bakteriologiczną.
Smirnow, broni oskarżonych 8-miu
Akt oska1·żenia cytuje wypowiedzi dzfro, a następnie oskarżonemu w
'.Dalszy ciąg sprawozdania z pro- Wierbłowskiego, ambasador francu- skich, działających w Polsce.
adwokatów.
Ponadto ambasador Baelen doma
„ideologa" japońskiej kliki military- tym procesie - generałowi Yamada cesu podamy w jutrzejszym nume- ski Jean Baelen i zaprotestował w
imieniu swego rządu przeciwko za- gał się natychmiastowego zwolnieAkt oskarżenia charakteryzuje wy- stycznej, Hasimato Kingaro, z któ- Otozoo. Przyznał to całkowicie oskar rze „ Głosu").
rafinowaną,
zbrodniczą
nia osób skazanych w tym procesie
działalność rych
wynika, że imperialiści ja- żony Yilmada, który zeznał również,
prawomocnym wyrokiem Sądu poloskarżonych, przypominając na w st~- pońscy zmierzali do utworzenia tzw. iz Japonia prowadziła
przygotowaskLego i odesłania ich do Francji.
„Wielkiej Azji Wschodniej", czyli do uia do wojny bakteriologicznej nie
Niesłychane w swoje.i treści i foropanowania poza Mandżurią - Chin, tylko przeciwko Związkowi Radzie•!•
mie żądanie i protest rządu francuradzieckiego Dalekiego Wschodu, Ar- kiemu, ale i innym państwom.
skiego zostały przez sekretar:Za gechipelagu
Malajskiego,
Indonezji,
Formacja Nr 731, która posiadała
neralnego MSZ kategorycznie odrzu
brytyjskich Indii Wschodnich, Afga- 8 oddziałów, zajmowała się badanianistanu, Australii, Nowej Zelandii, mi i hodowlą zarazków dżumy, chowzywając ich cone w imieniu rządu R. P. jako pró
PARYŻ (PAP) Związ.,ki Zawo- terenie jej dzielnicy,
wysp hawajskich, Filipin oraz in- !ery, zgorzeli gazowej, wąglika, ty- dowe CGT arsenału w Cherbourgu do zaprzestania produkcji sprzętu ba niedopuszczalnego mieszania się
nych wyzp Oceanu Spokojnego i In- fusu brzusznego. paratyfusu i innyd1 uchwaliły rezolucję, w której wyp :1- wojennego, przeznaczonego do Indo- do spraw wewnętrznych Polski.
<XXX>'
:oo•.•• '0000
Na Węirrzech wykryto rozgałęzio dyjskiego.
protłukcji chin.
bakterii chorobotwórczych. Dr ugi od- wiadają się przeciwko
ną organizację, która zajmowała się
Agresja przeciw ZSRR, który w d ział tej fo•macji produkował s pec- sprzętu wojennego, przeznaczonego
•
.~FZZ
szpiegostw.em, dywersją i sabotażem planach imperialistów japońskich o- jalne rodzaje broni dla rozpowszech- na wojnę w Indochinach. Ponadto zeWiele osobistości z profesorem
gospodarczym. Głównymi sprężyna„ kreślony był jako „obiekt Nr I"
niania zarazków w formie wiecznych brani postanowili sprzeciwić się wy- Paul Rivet na czele wystosowało list
Zadania
mi tej organizacji byli: Robert Vo- traktowana b) la jako główne ich za- piór, laseczek, porcelanowych bomb ładowywaniu w Cherbourgu amerydo prezydenta Republiki, w którym organizacji związkowych
geler obywatel amerykański, a- elanie.
lotniczych itd., oraz kontrolował 'lku- kańskiego sprzętu wojennego.
domaga
się zakończenia wojny w Ingent wywiadu, który dla zamaskoKomisja Wykonawcza Związkót·/
Akt oskarżenia przypomina :io- teczność
działania
śmiercionośnej
wania swej działalności zajmował szczeg·ólne etapy agresji japońskiej, broni bakteriologicznej, wykorzy~tn Zawodowych CC~T w Cherbomg:u wy- dochinach.
eficjalnie stanowisko kierownika fi- a więc okupa~ję Mandżurii w 1931 r., jąc w tym celu specjalne samoloty i stosowała pisma do wszy:rtkich <lepuAutorzy listu 1>rzypominaj11, że 17
PARYŻ (PAP) Biuro Wykonaw
lii amerykańskiego towarzyst\\ a „In- najazd na Chiny w 1987 r., najazd na poligon -na s tacji Anda. Czwarty ,,<]. towanych okręgu, radców generał- tysięcy Żl:lłnierzy francusk;ich poleternational Standart Electric Corpo- terytorium radzieckie w 1938 r. w re- dział formacji zajmował sil? masową nych i radnych miejskich, wzywhhc: ~Io w bratobójczej walce z Vietna- cze światowej Federacji Związków
ration", oraz Edgard Sanders, wspót- lanie jeziora Chasan, najazd na Mon produkcją. bakterii w specjalnej fa- ich do poparcia tej akcji.
mem i domagają się natyrhmiasto- Zawodowych uchwaliło rezolucję o
pracownik angielskiego
wywiaclu, golską Republikę Ludową w 1939 r· bryce. O mocy wytwórczej tej stra~z
Unia
m!odzie:!y republikai1ski·~j wego na,vi:!Zania bez1>0Średnich roko- zadaniach organizacji związkowych
również formalnie zatrudniony w '''Y w rejonie rzeki Chalchin Gol, wresz- liwej fabryki śmierci świadczy to, iż Xll
dzielnicy Paryża wysto so wała wań z prezydentem Ho-Chi-}Iinchem w walce o pokój.
Rezolucja podkreśla, że doniosłe
iej wymienionej firmie. Do wspót- ~ie udział Japonii od 19-11 r. w dm- formacja Nr 7:Jl mogła w ciągu kil- list do wszystkich robotników fabry!' relem w-;trzymania działań wojen·
rezultaty pracy nad zrzeszaniem· mas
i;;racy w charakterze agentów wer- giej wojnie światowej po stronie hit- ku dni wyprodukować 30 milionów :;amochod0wych, znajdujących się na nych w Indochinach.
w obronie pokoju, osiągnięte w związ
bowali oni obywateli węgierskich, re- lerowskich Niemiec. Kres agresji ja- miliardów bakterii, a w ciągu iniesią
ku z organizacją Międzynarodowego
krutujących się z elementów wrogich pońskiej położyła ich kapitulacja woca do 300 .kg zarazków dżumy.
Dnia Walki o Pokój 2 października,
demokracji.
bee narodów zjednoczonych w wyniAnalogiczne przygotowania do woj
wskazują,
że należy przystąpić
do
Szajka wytrąwnych szpiegów prT.e- ku rozgromienia przez radzieckie si- ny bakteriologiczn
ej prowadziły róworganizowania
Międzynarodowego
syłała swym imperialistycznym mc>ly zbrojne głównej siły imperializmu nież tajne japońskie odd ziały wojDnia Walki o Pokój w 1950 roku.
codawcom informacje gospodarcze, japońskiego armii kwantuńskiej, skowe, które działały w środkowyó
zaprzedaje przemysł kapitalistom USA
wojskowe, plany techniczne, mapy skoncentrowanej w Mandżurii.
i południowych Chinach pod dowódzPARYŻ (PAP)
W paryskich Jkanie do francuskich towarzystw akoraz inne materiały będące tajemniAkt oskarżenia, opierając się na twem oskarżonego w tym procesie kołach finansowych stwierdza się, i.e cyjnych i wielkich zakładów przemycą państwową. Organizowała ona samateriałach
śledztwa,
zarzuca
osku·generała
Sato.
dyrektor departamentu ekonomiczne- słowych.
botaże w zakładach przemysłowych,
żonym
przygotowanie na szeroką
Jak zeznał oskarżony Yamada, 11- go francuskiego ministerstwa spraw
używając'do tego ohydnego procedeNowa ustawa z,apewnić ma ka1>izwyciążaią
skalę oraz stosowanie środków ma- stalono 3 zasadnicze m etody sto~o
ru węgierskich faszystów, których
zagrani.cznych,
Alphand,
który
w
talistom
amerykańskim
całkowitą
PARYŻ
(obsł. wł.) Bokserzy
sowego
tfpienia
Judzi
broni
bakwani11;
broni
b'.':kteriolog'icz~ej:
rozimieniu
rządu
francuskiego prowaopłacano. Celem dywersji bylo os ła
teriologicznej.
pylame baktern z samolotow, zrzn- dził rokowenia z Niemcami. Zach!>d- swobodę d ziałania we Francji i usu- polscy, wchodzący w skład ekipy
bienie aparatu gospodarczego \Vę
Akt oskarżenia stwierdza iż wkrót c:.nie bomb bakteriologicznych oraz Iimi - opracowuje obecnie projekt nięcie wszelkich trudności w korzyst sportowej polskich związków zawogie,r, niszczenie dorobku ludu pracuustawy, mający na celu ułatwienie nych dla nich transakcjach finanso- dowych, przybyłej do Francji z okajtcego, podkopywanie fundamentów ce po okupowaniu Mandżui:ii japoń- akty dywersyjne.
zji jubileuszowych zawodów sportoski sztab generalny i ministe1·stw)
kapitałowi amerykańskiemu przeni- wych.
państwa ludowego dla torowania dro
wych FSGT, stoczyli w miejscowoś-:i
wojny zorganizowały tam specjabe
Straszliwe
gi wpływom
anglo-amerykańskich
Sallaumine 5 walk propagandowych,
laboratorium
bakteriologiczne,
kieroimperialistów.
doświadczenia
w tym 3 z miejscowymi zawodnikawane przez generała „służby lekarWykrycie szajki zbrodniarzy na skiej" Isii Siro.
mi polonii francuskiej. W wadze koJak wynika z zeznań oskarżonyl 't,
Węgrzech ujawniło !eszcze jedno ogni
guciej Grzywocz pokonał na punkty
Jak
wynika
z
zeznań
j
ednego
z
okierownicy
zbrodniczych
laboratowe> łańcucha szpiegowskiego, jakim
Sakwińskiego, w 1iiórkowej Sadowski
anglo-amerykańscy imperialiści usi• skarżonych, byłego generała „służby riów dokonywali swoich eksperymenwygrał wysoko na punkty ze Szczelekarskiej"
w
armii
japońskiej
-tów
na
żywych
ludziach,
mordując
łują opasać
kraje demokracji ludo->
WASZYNGTON (PAP) - Postę m eJsze życzenia świąteczne i szczę pańskim oraz w lekkiej ścigała wywej. Dla tego celu wyzyskują oni Kawasima Kiosi, zgodnie z tajnymi aresztowanych patriotów chińskich,
~unktował Gruszczyńskiego. Po:iadt'l
rozkazami
cesarza
powe
japońskiego
organizacje Polonii Amerykań śliwego nowego roku".
HiroJmandżurskich
oraz
obywateli radziecplacówki dyplomatyczne, czy też han
Ambasador Winiewicz przekazał stoczono dwie walki pokazowe: Da·
skiej przesłały na ręce ambasadora
dlowe i obsadzają je rutynowanymi hito, w latach 1935-1936 utworzona kich.
Chychła i Nowara Ceb'.1na terenie :Mandżurii dwie tajne forW formacji nr 731 utworzono spe- R. P. w Waszyngtonie, Winiewi'!za, demokratycznej Polonii podziękowa bisz
szpiegami·
lak.
macje
wojskowe,
których
nie
zadaniem
za
nadesłane życzenia.
pozdrowienia
dla
narodu
polski
~~o
cjalne
więzienie
wewnętrzne,
które
Niespełna .tydzień temu zakończył
było przygotowanie
,, * *
i prowadzenie dostarC1Zało ofiar zbrodniczym ekspe oraz życzenia świąteczne i noworoct:się u nas w Polsce proces szpiegów
WASZYNGTON (PAP) - Podobfrancuskich. „Bohaterami" proces u wojny bakteriologicznej. W 19-H ro- rymentatorom. Jak zeznał ~wfadek ne.
„W imieniu członków stowarzysz':?ń nie, jak w latach poprzednich, ambabyli urzędnicy zatrudnieni na pla· ku, po najeździe hitlerowskich Nie- Furiuczi, aresztowanym dawano woWIELKA AFERA FINANSOWA
có)Vkach dyplomatycznych i konsu - miec na Związek Radziecki, pierwsza dę zarażoną. bakteriami tyfusu brzusz polskich w Ameryce, polskich zwi ąz sador Winiewicz w przemówieniu
W BELGII
larnych, którzy nadużywając przywi- z nich pod dowództwem I sii Siro, n::l- nego. Oskarżony Karasa'irn zezna ł, ków zawodowych oraz dziesiątek ty- radiowym złożył Polonii Amerykań
lejów z jakich korzystają dyplomaci, zwana została „oddziałem nr 731", że dwukrotnie był obecny w latach sięcy przyjaciół i sympatyków ·- skiej życzenia świąteczne i now'!BRUKSELA
(PAP). Belgijskie wła
uprawiali szpiegostwo i dywersję na druga zaś pod dowództwem generała 1943-1944 na poligonie Anda, na któ stwierdza c:epef)za - przesyłamy na- roczne.
dze śledcze wykryły olbrzymią aferę
Wakamatsu
„oddziałem nr 100".
rym
s.powodowano
rodowi
i
rządowi
wybuch
polskiemu
bomb
z
Prezyszeroką skalę; do czego angażowali
finansową, w którą wmieszani są dy
W skład tych formacji wchodzi!i napełnionych bakteriami dżumy i dentem Bierutem n1 czele najserdecz
wyrzutków społeczeństwa polskiego i
rektorzy największych banków. Aukrywających się hitlerowców.
resztowano już kilkunastu dyrektorów. Aresztowani trudnili si ę nieleNie trudno stwierdzić, że zarówno
galnym handlem akcjami, zarabiaw Polsce, jak i na Węgrzech, sieć
szpiegowska była organizowana weTT .
WARSZAWA (PAP). W zwią zku jąc na tym kiJkaset milionów fran•
dług jednej recepty,
że jednakowe
z licznymi pytaniami., Kancelaria ków belgijskich.
Cywilna Prezydenta R. P. komuni500 OFIAR W CZASIE SWIĄT
kuje, że przedstawiciele organizacji
tur. szpiegowskich. Imperialiści anMOSKWA. Wiele dzienników ra- na{l 220 tys. szkół począUrnwych,
W okresie przedrewolucyjnym w społeczno - politycznych i instytucji W STANACH ZJEDNOCZONYCH
glo-ameryka~scy, któ.rym . rosnące. si- dzieckich omawia 30-lecie dekretu średnich i technicznych. w których Rosji carskiej było zaledwie 91 wyż oraz osoby prywatne, pragnące prze
NOWY JORK (PAP). W ciągu teły demokrac11 spędzaJą sen z powiek,
.
.
.
kształci się około 4 milionów ludzi.
szych uczelni. Obecnie jest ich w kazać życzenia noworoczrre Obywa- gorocznych świąt zginęło
chwytają się coraz podlejszych i
Rady Komisarzy Ludowych o likWI- W r<>ku bież. Rząd Radziecki wyasy- Związk u Radzieckim ponad 800, na telowi Prezydentowi R. P„ będą mo nach Zjednoczonych około w Sta500 osób.
cz~mniejs.zych metod.,. Nie wah~ill się dacji analfabetyzmu. Dekret ten pod gnował na oświatę ludową ponad 60 których studiuje ponad milion o- gły dn:a 1 stycznia 1950 r. w godzi- 350 z nich zos tało
zabitych w wym1anowic1e narus.z ac praw m!ęd.:'l_Y- pisany 26 grudnia 1919 roku przez miliardów rubli.
nach od 12 do 15 składać podpisy w padkach ulicznych, zaś ponad 6n zgi
sób.
narodowych, naduzl'."wa~ 1>rzy~nle1 ow Lenina był jednym z doniosłych akAutorka podkreśla dalej, że sukce
Prowadząc narody
ra.dzieckie do Księdze Życ zeń, wyło żonej w Bclwe nęlo w płomieniach.
dyplom~t~cznych, m~ hc~ąc się z u- tów zmierzających do likwidacji cięż sy te są szczególnie wspaniałe na tle
komunizmu - stwierdza w zakończe derze.
kładami 1 umowami m1ędzy narodo- kiej spuścizny Rosji carskiej - ciem sytuacji szkolnictwa w
państwach
FIASKO RO~.MÓW
niu autorka - Partia bolszewicka
wymi.
noty i nieuctwa.
kapitalistycznych. Np. w USA po- stwarza wszelkie warunki lJ:.u temu,
WOKÓŁ UTWORZENJA
Ohydne plany imperialistyczne ro~Deputowany Rady
Najwyższej nad 6 milionów dzieci pozbawiono
SKANDYNAWSKIEJ
ażeby szybciej zatarły się
granice
bijają się jednak o potężną przeszko- ZSRR Olga Leonowa w art~kulę o- możliwośch uczęszczania do szkoły,
UNII CELNEJ
pomiędzy pracą. umysłową. a fizyczd~. Jest nią czujność klasy robotni· publikowanym na łamach dziennika a 10 milionów dzieci uczy się w cią ną.,
żeby nieustannie rosły ka.dry no
KOPENHAGA
'.PAP). Jak donosi
czej i jej partii. Jest nią potężna „Krasnaja Zwiezda" stwierdza, że gu 3- 4 miesięcy w roku. Wśród wej inteligencji radzieckiej, W cią
wola. mas pracujących, które stoją w ZSRR zlikwidowano całkowicie dorosłych w Stanach Zjednoczonych gu 30 1at, które upłynęły od chwili
d
ziennik
„Berlingske
Tidende", trwa
LONDYN (PAP). Agencja
na straży państw ludowych, by ume- analfa.betyzm. W ubiegłych latach jest ok. 20 milionów analfabetów.
opublikowania dekretu o likwidacji R eutera donosi z Hongkongu, że jące od dwóch lat rozmowy w sprarnożliwić agentom imperialistyc:znynt dokonano wielkiej rewolucji kultuJedną z najważniejszych cech reanalfabetyzmu,
Partia
Lenina- c~ińskie wojska ludowe zajęły wie utworzenia unij celnej krajów
uprawianie kreciej roboty. Dlategtl ra.Inej w rezultacie której milionowe wolucji kulturalnej w ZSRR - pod
Stalina
dokonała gigantycznej pracy miasto Kwangnan, leżące w pobli skandynawskich, zakończyły się oawanturnicza działalność
agentur rzesze pracujących otrzymały dostęp kreśla Leonowa - j est to, że przeni
szpiegowskich w rodzaju anglo-aine· do nauki i oświaity. Wielkim inicja- knęła ona do najbardziej !lawet od- w dziedzinie oświaty ludowej. Pra- żu Czeng-Tu. W Kwangnan znaj statecznie niepowodzeniem. Dzien•
rykańskiej na Węgrzech, czy to fran• torem i organizatorem tej rewolucji dalonych zakątków kraju radzieckie ca ta była jednym z decydujących dowało ~ię ostatnie większe lotni~ nik zapowiada ogłoszenie w na'jbliż
cnskiej w Polsce, jest w porę rozbi- był Józef Stalin.
go i zmieniła oblicże kulturalne czynników z~ycięstwa socjalizmu.
sko, jaktm dysponowali nacjonali szych dniach oficjalnego komunika
Jana I pa.rałiżowana.
W URR czynnych jest obecnie Po wszystkich na.rodów 7.SRR.
- -ści w Chinach.
tu na ten temat.
zostali

więźniowie,

przywiązani

w
atelier w Bonn
•••otll•••••••••••••••••:s•••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bezczelne

Ostry protest francuskich

żądanie władz

francuskich

związkowców

przeciw wojnie w Indochinach

Szpiedzy i dywersanci

zdemaskowani

•

•

Rezolucja

w walce o po.kój

Reakcyjny

rząd

francuski

Bokserzy polscy
we Francji

I

.fyczenia Polonii Amerykańskiej
dla narodu polskiego

W kilku wierszach
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Komunikat Kancelarii Cywilnei

Prezyde11ta RP

o likwidacji analfabetyzmu w ZSRR
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Kuomintangowcy stracili
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Konsultant amerykańskiej korn:iaji dla fi.praw ko-ntr-011
nad energią atomową Leapp - stwierdził, że należy rozp~
sać pożycz.kę w wysokości jedneg<? mi~iarda dolarów.. dl4
wzmożenia szpiegostwa w ZSRR a kra3ach demokratl!j1 lUiR
dowej!

Grupa agitatorQw-czołowym aktywem
organ1zac11 part91ne1
I

W ciągu ostatniego półrocza w
partii
naszej wychował
się nowyarmia
aktyw partyjny
- stutysięczna
agitatorów.
W organizacjach partyjnych po3a-wił się nowy typ aktywisty agitator, który cierpliwie i systematycznie uświadamia swoje otoczenie,
tłumaczy naszą politykę, mobilizuje
rnasy swoim słowem i przykła:iem
do lepszej pracy, do wykonania hae;eł partii.
Mamy już tysiące przykładów agitetorów, którzy rozbudzili w swoim
oddziale fabrycznym ruch współzawodnictwa pracy, walkę 0 oszczęd~ość, podnieśli jakość produkcji i dyscyplinę pracy. Mamy już tysiące
przykładów agitatorów, którzy duszą w zarodku wrogą, szeptaną pro·
pagandę, próby szerzenia paniki towarowej i reakcyjnych plotek.
Mamy już liczne przykłady osiąg„
nięć naszych agitatorów wiejskich w
mobilizacji chłopów do szerokiego
udziału w kontraktacji trzody chlewnej, do akuratnej spłaty podatków,
a także w walce o przekonanie i pozyskanie chłopów dla spółdzielni prl)o.
dukcyjnych.
Coraz częściej agitatorzy nie tylko
tłumaczą, przekonują i uświadamiają, ale pomagają swoim towarzyszom
pracy i sąsiadom, bezpartyjnym, po-zyskując tym głębsze zatifanie i autorytet.
w ten sposób do arsenału środków
wychowania mas i kształtowania icn
świadomo~~i obok prasy, radia, filmu, zgromadzeń i wieców, dochodzi

bryczne radiowęzły, świetlice .na wsi
itd;
. ..:_ s~koli.ć agitatorów, ~zbraja~ ich
1deolog1czme, tak aby byli zdolm odpowiadać na pytania nurtujące mazorganizowana, cierpliwa i przekony- sy, skutecznie zwalczać kłamliwą
wująca praca agitatorów partyjnych propagandę wroga klasowego, zaopapowinna odegrać wielką rolę w reali- trywać agitatorów w wydawnictwa i
zacji tego zadanfa.
broszury, organizować specjalne seBiuro Organizacyjne wytyczyło za- minaria i odczyty dla agitatorów;
dania, stojące przed organizacjami
- usprawnić kierownictwo pracą
partyjnymi w dziedzinie pracy agi- agitacyjną przez systematyczne odtacyjnej.
Wyliczmy najważniejsze prawy kierowników grup agitatoz nich:
rów, zeb1·ania instrukcyjne grup, za- szerzej rozbudować sieć grup chowując wszędzie zasadę, że kierow
agitatorów nie tylko w fabrykach, r.ikiem grupy agitatorów jest selu-eale i . w PGR, w osiedlach i koloniar.h tarz podstawowej organizacji partyjrobotniczych, w rejonach spółdzielni nej.
produkcyjnych;
Realizacja tych wskazań ptze:i:
- poprawić dobór agitatorów a wszystkie organizacje partyjne, b~
skład grupy agitatorów zatwierdzać dzie nowym krokiem naprzód w una ogólnym zebraniu podstawowej mocnie~iu więzi . partii z szerokimi
organizacji partyjnej;
masami ludowymi.
- podnieść poziom polityczny agitywe, bojowe, politycznie uświadotacji, wzbogacić treść pracy agitato.. mione grupy agitatorów powinny
ra, wiązać codzienne zadania, stoją- stać się w każdej akcji czołowym akce przed każdym pracownikiem, za- tywem organizacji partyjnych, niokładem pracy, gromadą, miastem, pn- sącym prawdę i hasła partii w masy.
wiatem z zadaniami stojącymi
Na zebraniach wyborczych, odbyprzed całym krajem w budownic- wających się obecnie w organiza.twie socjalizmu, w walce o siłę na- cjach partyjnych, usprawnienie dziaszego państwa i utrwalenie pokoju; łalności grup agitatorów według wy- wzbogacić formy i środki agi- tycznych Biura Organizacyjnego KC,
tacji
obok indywidualnych roz- powinno stać się jednym z podstawomów wprowadzać zbiorowe czytanie wych zagadnień podniesienia na wyż
prasy, pogadanki w nielicznym gro- szy poziom całej pracy organizacji
I
nie słuchanie radia wykorzystać f,i- I partyjnych.
łaska
amervkc;ińskich
--'-------'---------------------------------------------------------

•

• •

kretarze organizacji. W wielu powia.tach zarówno kierownicy grup, jaK
i sami agitatorzy są na ogół syst~matycznie zbierani i instruowani.
Poważnej poprawie uległ dobór agita.torów, ewidencja i kontrola ich
pracy. Agitatorzy prowadzą już w
większości wypadków
pracę uświadamiającą w swoim otoczeniu, wśród
ustalonego kręgu ludzi.
Pomorska organizacja coraz mocniej odczuwa ożywczy wpływ pracy
agitatorów na wzmożenie aktywności masy partyjnej w fabrykach i we
wsiach w walce o plan i oszczędność'
(na przykład fabryki:Pe-Pe-Ge, Solvay, ~o;ruńskie Zakłady Gra~icz~e --:Atra i u~ne), w w~lce o. społdzie~me
produkcy3ne (S~ubm, ~1eś, Dąbro\"~~a Słu~s~a, gmina Gniewkowo, Krohkowo l mne).
.
• . • . •
.
•
, Biuro ,O~gamzacrJ.ne zanahzowarn
ro".l'Ilocz~sme sł~bosc1 w ~racy grup
ag1tatorow WOJ. pomors~iego, .. cha·
r~kterystrc~ne. dla cał~J p&rtu· A
w1ęc wc1ąz . J~szcze m~dosta,tecz_ną
rozb?dowę sieci ~p ag1tatorow . mdyw;dual~ych, , me zaw~~e .wł~c1wy
aobor agitatorow • (pom1J~!11~ przeszko_lonych członkow part:1 f wy~uwame towarzy!YJ;y słabo usw1adom10nych), nikły udział kobiet, bierność
wielu grup agitatorów, a nade W!>Zy· Jal
stko niski poziom agitacji, wynika.- rwo

z

•

•

Co

-

naarq1nesie a

I

erq Parnella

T

na

szpiegów.

ho..,asa
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~~~~n~e~~z i~~~;~j ~ b::~!~i~~:?U: ~::tw:oważnej części naszych

na

skalę masową

agitacja

indywi-

konkretne i niedość

dualna.

agi tanie dość
systen:atyczne

Uchwała podkreśla także
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łączn~ci między partią
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jeszcze w tyle za
na froncie ekonomicznym, w tyle za naszymi osiąg
nięciami w budowie socjalistycznego
ustroju.
Aby iść szybciej naprzód, aby skutecznie prowadzić pracę polityczną
i. organizacyjną. w rozmaitych dzi~
dzinach budownictwa socjalistycznego, aby zwalczać opór wroga klasowego i demaskować jego chwyty, aby
z miejsca reagować na jego podstęp
ną robotę, aby tropić go i izolować
od mas, aby skupiać najszersze ma1fY ludowe do codziennej walki o pokój, trzeba nieustannie prowadzić
szeroką pracę uświadamiającą przez
dziesiątki tysięcy zorganizowanych
i ideologicznie uzbrojonych agitatorów partyjnych.
Lenin mówił: .
„Im głębsze jest przeobrażenie,
którego chcemy dokonać, tym bardziej należy spotęgować zainteresowanie i świadomy stosunek do niego,
przekonać o jego kontieczności nowe
i nowe miliony i dziesiątki milionów"
My. dokonujemy coraz głębszych
przeobrażeń,· podcinając coraz głębiej korzenie kapitalizmu i tworząc
naszą

Uwzględniając wagę

pracy agitacyjnej, jako podstawowego środka
oddziaływania partii na masy oraz
mobilizacji mas do walki o hasła
partii Biuro Organizacyjne KC
powzięło ostatnio uchwałę w sprawie „pracy grup agitatorów w woj.
pomorskim".
Uchwała ta, opierająca się na
szczegółowej analizie osiągnięć i słabości pracy
agitacyjnej w jednym
województwie, stanowi wytyczną dla
całej partii,
dla wszystkich komitetów partyjnych.
Organizacje partyjne w woj. po·
morskim mają za sobą szereg po-ważnych osiągnięć, mogących służy~

za

wciąż
ofensywą

a masami". p!lzostaje

przykład

dla innych województw.
agitatorów istnieją tu w
połowie zakładowych organizacji part~jnych województwa, we wszystkich
gminach wiejskich, obejmując obecnie ponad 8.500 członków wojewódzkiej organizacji partyjnej.
Kierownikami grup są z reguły seGrupy

.„„„„.„.„.„„„„„••„„„„

Nowy Wynalazek
radzieckich konstruktorów

~~:!ju.mocniejszy fundament nowego

amerykanizmu
d
• • · • 1•
1
o w1ęz1enne1 ce i ma wersanta

piedestału

N. Jork, w grudniu.
Kiedy w 1938 r. Martin mes stanął na czele nowoutworzonej Kom:i
sji Kongresu dla Badania Działal
ności Antyamerykańskiej, w skład
tej komisji wszedł J. Parnell Thomas, członek Izby Reprezentantów,
republikanin z New Jersey.
Od .1938 r. Thomas był i>& przerwy członkiem tej komisji, a w ooasie kadencji 80 Kongresu był jej
przewodniczącym. Komisja ta, w d-

U naszych
POPIERSIE STALINA
NA WYSOKOSCI 4.680 METRÓW
iDo Dżaudzikau powróciła grupa
alpinistów północno - osetyńskie; au
tonomicznefrepubllki, która z.dobyła jeden z najtrudniejszych szczytów
grzbietu kaukaskiego górę Sczau Hoh, wysokości 4.680 m.
Alpiniści. wmurowali na szczycie
popiersie Józefa Stal.ina. Wspinaczka ta, która odbywała się w niezwykle ciężkich warunkach jest kolejnym sukc~m sportowym alpiniitów radzieckich.
WYCzyNY

ZBRODNIARZ

przeciw wysiedlaniu
Polaków z Francji
P ARYż (PAP) -

Do

Paryża

na-

pływają w dalszym ciągu ze .vszyst.kich ośrodków wychodźtwa protesty
w związku z ostatnimi wysiedleniami

Polaków z Francji
Protestacyjne rezolucje nadeszły
"1· inn. od Związku Polaków, byłych
lJ.czestników ruchu oporu w Paryżu,
Rady Rodzicielskiej z Pecquencourt,
Rady Narodowej Polaków z Chamiagnac-les-Mines, Związku Inwalieow Wojennych z Merlebach • Reyming, oraz od organizacji młodzie
iowej „Grunwald" z Lourches.

działalność

Rozbijacka

władz

związków

zawodowylih

w Finlandii
HELSINKI (PAP) - W dziennilru „Vapaa Sana" zamieszczono komunikat Biura Wykonawczego związ
ku zawodowego fińskich robotników
transportowych, protestujący przeciw wykluczeniu tego związku z cenCiraili fińskich związków zawodowych.
J(omunikat podkreśla, że istotnym po
w,odem tej decyzji jest próba rozbiCia fińskiego rucha związkowego
l osłabienia w ten sposób jego sił.

Jeńcy

niemieccy
z Polski

wracaj ą

do

k~aju

BEF LIN (PAP) - Do Frankfurtu nad Odrą przybył tr~nspo_rt jeń•
ców niemieckich z Polski, ktory zo·
stał uroczyście powitany przez wła
~ze miejskie.

mię „czystości życia amerykańskie

nie było jednak pomiędzy nimi nl•
W todze inkwizytora
go" r~oczęła w 1938 r. kampanię
gdy jakiejkolwiek niezgodności poParnell
Thomas,
jako
przewodnioczerniania Franklina Roosevelta i
glądów. Członkowie jej myśleli jed„
jego New Deału. W funię tej „czy- czący komisji w latach 1946-1948 nakowo, działali i głosowali w :Idenstości życia amerykańskiego" w cią wykazał wyjątkową aktywność. Roz tyczny spooób. Reprezentowali. ~a
gu jedenastu lat swego !istntlenia ko pętał histerię, prowadząc nagonkę ną, jednolitą spólkę amerykańskiej
miSija prowadziła niecną, nie przebie przeciwko działaczom politycznym reakcji. Poczynania swoje ubierali
2a.wodo- w maskę patriotyzmu i obrony A•
rającą w środkaah walkę z każdym i pnywódcom związków
przejawem wolnej myśli, terroryzu wych, prrzeciwko aktorom i pisa- meryki przed obcymi wpł,wami.
jąc działaczy postępowych. sz.kału rzom. Pokazowe procesy szeroko roz Głosili c:zystość obyczajów, wysokie
jąc ich d wtrącając za kraty
wię reklamowane przedstawienia, reży zasady etyczne, walkę iz; „antyamery
serowane przez. Thomasa, z udzia- kanizmem".
zienne.
łem setek fotografów, reporterów i
operatorów filmowych - były obliOszukańcze praktyki
crz:ane na szerzenie „komunistycznego straszaka", na sterroryzowanie
pana pr.e zesa ·
najbard:z,iej niezależnych działaczy.
Na czym ipolega ten patriotyzm I
zwykle trudnych warunkach atmoParnell Thomas, pan życia i śmier czystość obyczajów, wyjaśnił niesferycznych. Porywisty wiatr i głę- ci nieomylny intenpretat.or czystości dawno sam
Thomas. Tym razem mó
boka pokrywa śnieżna utrudniały życia i moralności amerykańskiej, wił już bez buty i pewności s)ebie.
podejście. Po osiągnięciu szczytu al
podczas posiedzeń komisji walił pięś Został postaw:iony w stan ookarżea
piniści bułgarscy pomyślnie powrócią w stół, grzmial, żądał od śv.dad- nia za zwykłe oszustwo kryminalne;
cili na dół.
ków wyznania wiary. posyłał ich za
Ten stróż :moralności amerykań.kraty więzienne._ cenzurował książki sldej musiał przyznać, że jako pr,z.eODZNACZENIA
i listy, kontrolował życie prywatne. wodniczący „antyamerykańskiej ko-.
MINISTRÓW RADZIECKICH
Wśród ofiar Thomasa znaleźli się misji", W!Pisywał na listę pracowni.
Z okazji 50-lecia urodzin S. Ako- Edward Barsky, Howard Fast i in- ków osoby, które nigdy nie pracopowa - ministra praemysł.u samo- ni przywódcy Antyfaszystowskiego wały dla komisji, przy czym J>€nsje
chodowego i traktorowego ZSRR o- Komitetu, zajmującego się opieką ich wykazane na liście płacy pobieraz za jego zasługi w rozwoju ra- nad
ucllodźcami
hiszpa11skimi. I rał dla siebie. W ten sposób Thomas
dzieckiego przemysłu motorowego Wśród ofiar tych byli pisarze, e.kto- I okradł Skarb Państwa na sumę
prezydium Rady Najwyższej ZSRR rzy i kompozytorzy Hollywood, jak ; 8.800 dolarów. Dowody oskarżenia
odznaczyło Akopowa orderem Leni- Howard Lawson, Albert Maltz., Ed- I były tak oczywiste, że Thomas w
na.
ward Dmytryk oraz wiele innych j' trzecim dniu rooprawy zrezygnowa1
Orderem Lenina odznaczono rów- znanych osobistośc.i amerykańskiego z obrony i od?ał się na łask_ę s'du.
nież
ministra sowchozów ZSRR życia.
I Sąd okazał wielką wyrozum1ałosć 1
L. Skworcowa w związku z 50-le-1 Wprawdzie Th~as był reJ?ub~- l s~az:ał g~ tylk?. na _6 ~iesięcy W:ę
ciem urodzin, za zasługi położone kaninem, a w kormsji było tez kil:- 1 ziema mimo, i:z naiJWYzszy wymia?
dla rozwoju rolnictwa radzieckiego. ku członków Partii DemokratyczneJ, I kary przewidziany za to pinestęp.
„
stwo przewiduje 32 lata więzienia.·

przyjaciół

OCALIŁ SWĄ GŁOWĘMd:1;;:;;~;;~~~~

OSta.tni akt procesu von Mannsteina

Od

własnego

I

.............................................„ ......................„ ...

BUŁGARSKICH ALPINISTOW
MOSKWA. Radzieccy konstruktoNie można iść na.przód, nie budząc
świadomego stosunku
do budownicW~paniałego
wyczynu dokonało
my notują nowe poważne osiągnlię twa socjalistycznego i głębokiego
130 bułgarskich alpinistów, którzy
cda w dziedzinie budowy nowoczes- przeświadczenia o jego słuszności i z.dobyli najwyższy w kraju szczyt
konieczności
wśród coraz szerszych im. Stalina.
nych kombajnów węglowych.
Wspinaczka odbywała się w nieOstatnio skonstruowano DowY milionowych rzesz narodu. Masowa,
kombajn węglowy, znajdujący zasto ----------------------~----------------~~--~~ ~------------sowa.nie przy eksploa.taojł pochyłych
Pokładów węglowych w Zagłębiu Do
nieckim. Kombajny te znalazły już
praktyczne zastosowanie.

Masowe protesty

l i obrońcy

I

korespondenta

„Głosu"

Hamburg, w grudniu.
Głęboka cisza zapanowała w szczelnie wypełnionej sali Curio-Ha11s
w Hamburgu, gdzie od czterech miesięcy toczył się proces b. hitlerowskiego marszałka von Mannsteina, kiedy w poniedziałek 19 grudnia
trybunał wojenny przystąpił do odczytania wyroku na
tego jednego
z największych, najPotworniejszych zbrodniarzy.
Wchodząc na salę von Mannstein z obfitego
pożywienia.
Wałęsają1:e
był jeszcze bardzo butny i
bardzo się przed gmachem sądu gromady
pewny siebie; skinął głową swym ex-hitlerowców hamburskich, do któangielskim przyjaciołom z ławy o- rych dotarła już wieść o wyroku,
brończej, odszukał wzrokiem siedzą- nie zdążyły wprawdzie urządzić decych na sali między publicznością monstracji, ale mogły jeszcze w ślad
żonę i syna, studenta ze Stuttgartu, za karetkę
zawołać:
„Freiheit fii'r
wreszcie poszedł na swoje miejsce von Mannstein!"
„Wolność dla
na ławie oskarżonych, gdzie nie zna- Mannsteina !".
lazł już wyściełanego fotelu, na którym dotychczas co dzień zasiadał".
DLACZEGO NIE KARA śMIERCI?
Według wszelkich zasad sprawieLUDOBóJCA
dliwości ludzkiej, Mannstein w· pełni
WYSŁUCHUJE WYROKU
zasługiwał na karę śmierci. WprawGdy wkroczył trybunał na czele dzie można uważać, że w wieku
z przewodniczącyn1, generałem Simp- Mannsteina kara 18 lat równo:ma::z·
sonem,
von Mannstein
powstał na jest z karą dożywotniego więzic
z miejsca i patrzył wyczekująco w nia, ale myliłby się ten, kto chciałby
stronę stołów sędziów;
nie nałożył, w wyroku tym upatrywać. nagłą zmia
jak zwykle, .słuchawek radiowych na nę nastawienia rządzących w Wielgłowę, lecz jedną z nich trzymał nL- kiej Brytanii kół do b. hitlerowskich
dbale prawą ręką przy uchu.
dygnitarzy i generałów. Trzeba zw1·5
W miarę jednak czyta·nia wyroku, cić uwagę na fakt, że Mannsteina
pewność siebie
i pruska sztywność uznano winnym tylko w dziewięciu
zaczęły ludobójcę opuszczać, a ręka, punktach skargi, natomiast w shid·
trzymająca słuchawki, drżała coraz miu punktach uznano go niewinnym,
bardziej. Wreszcie, po ostatnich sło- a w tych dedmiu punktach mieściły
wach wyroku „osiemnaście lat wię- się m. inn. wszystkie zbrodnie, pozienia", von Mannstein cisnął w pa- oełnione w Polsce na ludności cywil·
sji słuchawki na ziemię i dopiero, nej przez armię, której szefem sztagdy pełniący służbę sierżant ujął go ou był wówczas Mannstein, równie:Ł
pod i·amię - dał się wyprowadzić „niewinnym" okazał się on, jako zbro
z sali, rzucając jednak wciąż pełne dniarz roz >trze liwnjący bez sądu
nienawiści spojnenia poza siebie.
„osoby podejrzane" w ZwiązkU RaWyprowadzono go tylnym wyj- dzieckim, lub nakazujący masowq
ściem do karetki więziennej i odwic- likwidację żydów.
ziono z powrotem do brytyjskiego laTe zupełn~e l_lie;iiroz.umiałe dla k~ż
zaretu gdzie Ma·:nstein zajmował dego, kto w1dz1ał wo3ska Mannstema
od dfuższego czasu osolmy, wygod· w Polsce, „okoliczności łagodzące"
ie umeblowany pokfiQ i lrorzystał· >Uratowały go zapewne (w oczach

'

nistycznych na

długoletnie

więzie-

~~e;.~~~J ~o~~~~m~~~fsi~~s~~~

· k'·1eJ· „sprawie
· dl'iwosc1
· 'I") od Ido dokonania
· rew1zJ1
· " procesów '"'"
pozbawieni
wolności na 6 m.i&o
b ry t YJS
... - stali
sięcy sprawiedliwość amerykań.stryczka; osiemnaście lat więzienia, prz~nich.
d
owe maksimum, na które zdobył się
Zawiedli się - wraz z całym pa- f ska w stosunk!U do ~ego or yn.a_rn~„
sąd brytyjski, stanowi wprawdzie getowskim obozem w Niemcze!!h i w · go oo.z~sta okazała s~ę łagodna l s:11e
potępienie haniebnych i zbrodni- Anglii, i stąd źle maskowana wście- ~erme łaskawa. Niektó:.zy P'fZYJa„
czych czynów człowieka, który nosił kłość na łamach reakcyjnej prasy ~el_e Thomasa. upor~vv; !e zaJ?~W
mundur generała, ale nie bez wpły- niemieckiej i „głosy przestrogi" w i:iiaJą nadal 0 3eg_o „mewn~ności • .•
wu na ten wyrok musiał pozo.o~ać niektórych dziennikach angielskkh, zona jego zapowied!18:~a. ze będzie
głos oburzenia i gniewu, który z·
'by po co to było w c:::tery lata kandydowała w naJbltzszych dodat
e ni . .
•
"
kowych wyborach do kongresu na
wśród milionów rzetelnych i uczci- ~o . woJn~e „sz?kac. z,~msty i „zr~- m:iejs~e męża, który „złożył swoją
wych ludzi na całym świecie, a rów- za~ s_o~1e 1'_hem~ow . . Szkoda, z~ I rezygnację" z kongresu z datą waż)..
nież i w Anglii, wywołały próby wy- dz1eµmk1 angielskie me dodały, 1z ności w dn
stycznia 1950 r
bielenia Mannsteina.
chodzi im w tym wypadku o wzgl~
. · 2
·
dy neofaszystowskiej kliki niemi~- . Na razie Thomas, kt6ry. podcz~
CYNICZNE POPISY OBRONY
kich mi!itarystów, bo. tylko _tam, a pierwszego t:yg~~ od3iad~n1*
Widownią ich przez długie cztery nie wśrod mas robotniczych 1 po:;;tę- wyroku w więz1emu w Dał!bury o.
miesiące była sala trybunału w Ham powej inteligencji, mógł szukać von t~yma 1.000 dolarów z. tytułu. ~!1"'
s31 kongre~mai:a, będzie rutJlep.1~
burgu, zaś wykonawcami ~p. Silkin Mannstein poparcia i sympatii.
płatny:m Wlęźn:iem w Stanach ZJe~
i Paget. Jeżeli dwaj Anglicy, człon
noczonych.
kowie Labour Party - rzekomo „soRACHUBY NA AMNESTI:Ę:
cjalistycznej" partii pracy, na domiar
Jednak pomimo zapadnięcia wyro- .-c•-MeaaaoacC111-io:••---oirxuv;ic;DX1cm•-=111r~•
jeszcze i prawnicy, mogli posunąć się
do porównywania bestialskiego mor- ku sprawa się jeszcze całkowicie nie
dercy
tysięcy
mężczyzn,
kobiet zakończyła.
Przede wszystkim wyrok musi być
WZmagaJą
i dzieci z ... Joanną d'Arc, to owe
kontrolę w l ·n diach
oezczelne, cyniczne głosy nie mogły zatwierdzony przez głównodowodząnie wzbudzić głębokiego oburzenia, cego armii Renu. Poza tym obrona
LONDYN (PAP) Dziennik ,,Dat.
którego echa musiały w końcu do- zapowiedziała apelację, a mimo, że
fakt wydania wyroku skazującego ly Worker" prtytacza dane, świact.
trzeć i do stołu sędziowskiego.
o wzmożeniu amerykańslńej
Oburzenie to znalazło swój wyraz potępił i obrońców i ich protektorów,
należy sądzić, że Churchill i tym ra- czące . .
.
.
róvmież i w pamiętnym liście delezem
sypnie
groszem
na
„święty
cel". kontroli fmansoweJ w Indta-ch..
gata Polski, majora Achta, któl'y
Rokowania
finansowe
między
wobec obra:: :.jącego pamięć poleg- Wreszcie - co najbardziej prawdoto rachuby na amnestię„ przedstawicielami Indii ł Stanów
łych i zamordowanych obywateli ra- podobne dzieckich i polskich zachowania su) o które~ już nazajutrz ~o ;':'yroku Zjednoczonych toczyły się w ciągu
.
brytyjskiej obrony - zmuszony był przebąkiwał „News Chromele . Nadzieje tym bardziej uzasadnione, 7e całego 1949 roku. W tym czasie odzrezygnować z dalszego udziału w
przecież Amerykanie zwalniają wię- była się również
konferencja przeprocesie.
zionych hitlerowców z obozów, a w mysłowców amen-knńskich i indyjprzed~~niu skazanii: von Mr1nnsteiv1 skich w New Delhi.
ZAWIEDZIONE NADZIEJE
Pobratymcy mr. Pap:eta w Zachod- zwolnili nawet głownei:i:o orgamza„Dail~r Worker"
przypomina, te
n: ch Niemczech spodziewali się wy- tora piątej kolumny za granicą Indie otrzymały dwie pożyczki od
roku uniewinni:ljącego; liczyli, że Bohleg<'.
Pr~ys zło~ć pokaże, co się napraw- kontrolowanego przez Stany Zjednoteza - zwalania całej winy i odp:iwied zialności
na dwie nieżyjące dę będzie działo ze starym zbrodnia- czone banku międzynarodowego. Są
„osoby główne": Hitlera i Himmlera rzem wojennym: czy prze~iedzi 18 to pożyczki krótkoterminowe. Bank
uratuje w ostatnim procesie zbrod· lat w więzieniu, czy też 18 miesię
udzielił tych
l>«)Życzek na bardu
niarzy wojennych von Mannsteina od cy w angielskim lazarecie.
Leopold Man:iehak.
clłżkich dla Indii WflNUlkaeh.
kai:.y PJIZ'0Z co stworZY sie precedens
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głęboka miłośćI do Towarzysza Stalina
lu czytelników wiersze na cześć
Wielkiego .Jubilata.
nieraz może i
Wiersze te niezbyt ,.zgrabne", niejednokro
tnie, jeślti chodzi 0 formę artystyczną - niewprawne i ,chropowate" - odznaczają się przecież
zasługującą na najV{yŻsze uznanie cechą: wszystkie są podyktowane głosem serca, wszystkie pły
ną z serdecznej, spontanicznej po
trzeby wyrażenia uczuć najgłęb
szej miłości dla Człowieka, które
mu Polska, któremu polska klasa
robotnicza ma tyle do z11wdzięczenia.

„~roczymy ze ~talinem jak z
Leninem, rozm~Wiamy ze Stalinem jak z Leninem, wie on o
wszystkich nas~yc? myśh.ch i
troskach, · całe zyC'1e o nas się
troszczy.„"
Tak mowi o swoi'm wli.ielkim
Wodzu, Nauczydelu i Przyjacielu
jedna z pięknych ludowych opowfi.eści rad?ieckich. Tych opowieś
ci, p'ieśm i wierszy, odzwiercieufających niezmierną miłość i głę
boką cześć, podziw i szacunek na
rodów Zwtiiązkiu Radzieckiego dla
zliczyć n~epoJózefa Stalina dobna...
Imię Stalina dźwięczy jednak
ł rozbrzmiewa nie tylko w twór
czości: narodów wielkiego państwa socjalistycznego. Opowieści,
p,ieśni i\wierszc o Stalin~e tworzą
wszystkiie po!Stępowe miłujace
de mokratyczne narody
wolność
św:ata. Bardzo \\·iele zwłaszez 3
utwor~w tego rodzaju powstało
w zwiąi;ku z m:nioną n ieJawno
Wielką B.oczr.~icq 70-lecia urociz 'n
· 1·1czony
·
~ i ma:
n1ez
T owarzy!'>"l.a ._'ia
szereg pisany. muzyków i t. d.
wziął twórczy ,udzi ał w uroczys
tym obchod:zie święta całej po.się
powej ludzkości.

Dźwięczą głębokim przywiąza-

niem do Tego „co spod jarzma u

cfaku proletariat wybawił". proste zwrotki wiersza robotnika Jana Dziwirskiego z PZP,JG Nr. 28:
„lleż my, Pola<'Y, Jemu zarwdzięczamy,
Że od lat 5 w Polsce już p~nów nit> manw,
Że spud jarzma ucislm proleltariat wvhawił.
Za te dobre urz.vnki ·_ lud
rao cały sławi,
Że poprawił on dolę ludzi
J)racv świataOBY WÓDZ, JÓZEF STALIN,
fŻYL NAM DŁUGIE LATA..,
A 0to. co p.is ze m!odv porz·
ciarz, uczestnik kursu 'felekomt.
n ikacvjnego. Jan Pecyna:
IY.óś. w Dniu Tw~·ch urod7.in,
Ś\•:iat cały oddaje ci hołd ,
Przed Tobą się chylą sztanrdary,
Które szły szlakiem zw:vcięs

r

r

Zami~sz..czaLśmy P·i_t>kne „Strofy Stalinawsk•'f'··. Pl~~ne przez
m~slrZÓ'li p10ra, pora
naszych
wspomnieć o wierszach, · poświ ęconych w~ lkiemu WyZ'\\'Olicielowi narodu .Polskiego. a pisanych
~n.i-ewprawną\l'ęką naszego robo'
tniika.
Bo tak się\złożyło, uź aczkol"
wiek _. wśród' najrozmaitszych
form uczczenia .dn:ia Wielkiiej Ro
cznli.icy'- - nie był\ogłoszony żaden
ogólny, o:fil:cjalny \konkurs literaC"
ki. zwti'ązany z 70-łeclem urodzin
'1'owa<rzysZa Stalina, do Redakcji
łlaS~ na~ <?;C! baJ'<!.ZO Wj!'!!-

Bierze się kawałek cielęciny, tłucze się ją drewnianą pałą lub c.zymś
W!iersze powyższe są małą
socjapodobnym, obuicza w ja,iku i tartej bułce itd.
riizm częścią utworów, jakie otrzymaNie wiem, czy dane pmvyższe są mpelnie ścisłe, ale t.ak bodajże prJy·
mipli.lonym
związku z
Tonem niekłamanej wdzięczno liśmy w
r:uµlza się popularny sznycel po wiedeńsku.
ści li. przywiązania tchnie wiersz dniem Wielkiej Rocznicy.
Bierze się pwszka (przeważnie t.zw. niebieskiego), przystraja się go w
to
Jeżeli je zam1eśc.iliśmy pracownicy P. P. „Film Polski",
piórka dyplomatyczne, vozłaca go się dla zachęty i każe mu się clziobać
tow. Julii Kubackiej p. t. „Pod bynajmniej nie w tym celu, aby
cudze pole, tak żeby tego „nikt nie zauważył".
je porównywać czy zestawiać ze
sztandarem Józefa Stalina":
Te dane są o ii,iele dokładniejsze, a dotyczą t.zw. dania dyplamatyczneW całym świecie- do siebie „Słowem o Stalinie" Broniewskie
go a la Moch pt. szpicel po parysku.
[miłość, Wodzu, budzisz, go, Pasternaka, Lewina i innych
Właśnie z tajnikami „dyplomatycznej" kuchni francuskiej za.pomal nas
poetów.
hołd i C'.leśc Ci składają dziś naszych przodujących
wcale <J,obrze - niedaiww zakończony w1·oclawski proces agentów wywia[miłiiony ludzi, N!ie o t. zw. wyraz airtystyczny
du francttskiego: lvmme Bassaler, Bazylego Bukisowa i svólki.
z wielką radością w sercu, nam tu chodz,i, lecz o coś w'i:ecej:
Njezbyt wonne zapachy tej kuchni b. zakręciły w nosie całej reakcyjnej
[z lepszą w przyszłość wiarą wiersze naszych czytelników są
prasie francuskiej. Zieje 011a szlachetnym oburzeniem na z.de11U1.Skawńnie
dowodem, lZ
grupujemy się wokół Twoje- jeszcze jednym
przez polskie władze sądowe przepisu na dyplomatycznego „szpicla po pa•
[go sztandaru„. obchód Wielkiej Roczni·cy 70-lecia
rysku". Jeden tylko organ powonienia znanego smakosza faszystowskiego,
A oto serdeczne strofy wiersza · urodzin Towarzysza Stalina miał
gen. de Gaulle - tygodnik „Carrefour" zrwlazł się, można pawiedzie6 swój głęboki, serdeczny !ii napraw
Z, Poleskiego z Pabianic:
na poziomie. Zaatahmvał on na.wet p. Mocha. że kiepsko cały przepis
Dziś Twoje święto, Pionie- tlę uczuciowy przebieg w sercach
11.a szpicle przygotował.
f rze Wolności, polskiej klasy robotniczej.
_ Ptoszki kansulume i przy. ambasadach _ twierdzi „Carrefour" _
Wiersze naszych czytelników
naród nasz pierwszy śpieszy
pcnvin11y być bardziej c1ca11e i ...lat11e, tnk żeby nikt ich nie mógł na·
f z życzeniami, są obok pamiętnych Dni Stalinohryć. _,ie żadne tam .ozare wróble, jak Rabineau, ale u•yra/inau:ane. mąco z serca pł;vną w heżbrze- wskiej Pracy, obok Wart Stalina
I ·
l
f żnej wdzięczności... wskich, obok poteżnei fali. zoboc re szpu :1. ..
\I\'
Ocoy11i.,cie, rncfo ,,Carrefour" jest b. cenna. (Ile spóź11io11a. Na pUJszki
ogromn:vm tłumie podąża- wiązań produkcy jnych, które o..
.
.
.
ją z nami garnęły caly kraj jeszcze jednym
11'Sżl'luk1ego a11tora111eru11. kt<>re będa usiłowały rob1c szkody na naszym
· · l1
:
.
.
.
.
ł i <: J<l· 'To b.1c - d owoct'em g·ł ęb.1 uczue, z· yw1onyc
wszyscy, co cz
(lalu - zr11t1da się 0 1/ po1ned111e „.gnrn:r.1kn.
·
·
· · ·
E T
I n I.ewoI ę c1emtę:1.czą
·
przez naiszcrsze masy pracuJące
zmienili -~ 'Wolność jasną Polsk ; do osoby . •rowarzysza •.>OOOOOOOOOOCOOo::c~xooo:ooocoooooooooooooooooooooooooooooo.x~
fi wielkie Zwycięstwo... Stawna.
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Imię Stalina - sztandarem mas robotniczych
.

Czgn Stalinowski

pogłębił

i

rozminął współzawodnictwo
ogólnej

*

wol-

Dziś ws~scy, młodzfi i starzy,

Życzą

Cl, Wodzu kochany,
i narody świa
. [ta
wiódł drogą zwycięstwa abyś żył długo

§-

i "Tak uczy Stalin: I
i

Po.'Jiadać słuszną linię polityczną - Io

I-

;

I

oczyroi.foie pierrosza i najmainiejsza sprama. ~
=
~ To jednak n.iR roy,i;farcza. S/uszna linia po- I
lityczna polrzelma je.-;t nie dla deklaracji, !

Tow. tow. Pokora, Frontczak, Grabowska

2
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potrzebne Sq kadry, potrzebni ~ą
ludzie rozu 111 iej ący pvlilyc-zną linię partii,
~ fre1kfu.f·t1c_L'J ].ćl 1·ako SIDO./.d. wfi:lsna linż<?, t!.Olo· ~
=
~
..,
't
t
§
JVciefoć j C! 1V iycie, umiej qC,lJ urzeczywitoi
2
§§
§
,'-'lniclĆ ]·a. 1V ]Jru/..:t.1'}Ce i 11/0lli.IC.l'j odz'Jo1viadać ~
.§
2
.-.. ·
''
§
i=
nici, bronić .f'ei, mnlcZl.'JĆ o nićl.. .JeMi {ei1o
ża
~
n
J
t
§
~ nie 1WI , /o s /u.<; z Il ej· li n i ź ]JOlit.ziczlle'j· arozi ~~
<'
'J
~
=
pOZOSlanźe na 1Japie1·ze.
~
§
=
tpczną,
'7
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(Jozef Stalin: Zogadn1e'!10 len1111zmu)
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Nr 4 tow. Frontczak zo- kora 200 proc.
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życiorys

I

IV Wgstama Gazetek Scienngch
coraz liczniej gromadzi . zwiedzających

Stalina

mysłu Odz ieżo wego, zatrudniaj ą

cych ok · 4 tys. osób , po?-'stało 18
zrzesza j ą
S t al inowskich.
cych ponad 400 członków, PZPRowców i b ezp a rtyjnych. W więk
Kółek

szości kółek odbyły si ę j uż

krot nie zebra nia z 80 -

trzy-

90 pro-

centową frek wen cj ą.

Pows t a n ;e k.6łek s tudiowan ia ży
ciorysu Tow. S talina w Ośrodku
Nr 4 j est w y nikiem aktywne j pra
cy organizacji partyjne j , która po
trafiła spopularyzować inicjatywę

„Czwórki

Bawełnianei"

aw2,}~ załogi.

w

Niechaj wszqscq

!inicjatywa PZPB Nr 4 011gan.izowania kółek, studiujących ży~
ciorys Józefa Stalina znajduje coraz więcej naśladowców. Prze d
dniem 21 grudn ia br. w Ośrodku
Nr 4 Łódzk ich Z akła dów Prze·

wśród

l

Czerwono - złota gazetka ścien
Mechanicznych
na Zakładów
im. J ózefa Strzelczyka. umieszczona w witrynie lokalu Związ
ku Artystów Plastyków, zwraca
przechodu wagę
po wszechn ą
n iów i zach ęca do z'A ·'edzen ia IV
Wystawy Ga.zetek $dennych.
W rzęsiście oświetl onych sal ach. wystawy pa nuje ożywion y
ruch .
najK t órą gazetkę obejrzeć
pierw?
Eksponaty są tak żywe. barwne. że wszystkie ró\\'noc1.eś n ie
przyciągają ku sobie. B;irwna mo
zaika kilkud zie::ięci u ga·!etek po
czątkowo rozprasza uwagę widza, któr y jednak zawsze najpierw zatrzymuje siq przed przy
ciągającą najbardzie; efekt owną
szatą graficzna.
W pierwszej sali powszechną
u wagę z.wraca Gazetka Scienna
Pracowników Skarbowych. Mis tern ie wykonana szata graf iczn a stała się prrzyczyną, że w
;pierwszych dniach gazetka ta po
..:rorowcu" otrzymała od zw.ie-

•

*

Miliony -rzucone molom na potarcie
•

Towarzys~a

130,03 proc. ob. Po·

W Ośr-0diku Konfekcyjnym Nr 4 zna
W tym ogólnym współzawodnic- c.zenie Dni Stalinowskiej Pracy dla.
twie wyróżniło się wiele osób. które zespolenia najwyższego wysiłku i nię
podczas historycznych Dni Stalinow· ugiętej woli załogi celem przedtersk.iej Pracy przekroczyły wszystkie minowego wykonania planu staje siQ
swe dotychczasowe wyniki, bijąc zupełnie oczywiste. Qo czasu obcą.Ol'
wszelkie swe rekordy i osiągając du roczni!!Y urodzin Towarzysza Stąr
najwyższy procent wykonania planu, lina zespoły najwyższej jakości 'ł
Najlepsze z najlepszych to. tow. ogóle tu nie iśtniały. Teraz powst~
tow. Alicja Grabowska, prasowaczka, już 3. Wytwarzały one po 100 pro'G.
tow. Frontczak - pakowaczka oraz primy, 1. 0~!eeują ~ ró~ież da~eJ
ob. Marla Pokora. zatrudnioną, jako będą ~w.1ec1c,przyk~adem mnym .i me;.wątpliwie wydajn}e mzyczyn1ą sf~
.szwaczka.
Prostymi słowy opowiada,ją nam, do rozwoju wsp6łżawe'dillctwa jako~·
CG wpły.nęło illa tę niespotykaną do- ciowego. Do niedawna fabryka ~'ff'
tychczas wydajność :ich pracy. Nie .twarza~a tylko 80_ pr_oc;. I.,go gat~~
z,nają górnolotnych wyra.żeń, ale w Obecrue produkuje JUZ 9? proc. PtlP'
dch szczerych, zwjęzłych wypowie- .my. Sta~o się to dzięki .wspaniałemtt
dziach zawiera się cała tajemnica zrywowi który nastąpił w t~ak~ie
przyg~towań do obchodu W1elk1ej
owych osiągnięć produkcyjnych.
- Chciałyśmy jak najlepiej uczci~ Roczn~cy.
Do~1osła uroczystość 70 rocznicy
drogą nam Osobę Towarzysza Stalina. Wiemy dobrze, jak wiele Mu za- urodzm Wodza pro!etariatu, k~óra
wdzięczamy. Pamiętamy, jak ciężko porw~ła ~asy robotnicze do potęzne
było nam żyć przed wojną . Obecnie go, ozywionego z~pałem wysiłku wydzieci nasze mogą korzystać ze żłob- war~a rozsJrzygaią~y wpływ na t?·
ków, przedszkoli i szkół, zaś robotnik ZWÓJ wspołzawodmctwa pracy nre
otoczony jest troskliwą opieką. Wi-. tylko yv ~śr_odku I:<onfek_cy1nym Nr 4,
clzimy przed sobą jasną i pewną przy lecz _rowmez w wu:kszosci innych zaszłość, jakże więc nie zrobić wszyst- kładow przemysłowych.
Dni Stalinowskiej Pracy zostawiły
kiego dla Tego, któremu wszystko
po sobie obfity plon. Dni Stalinowzawdzięczamy!
Ta świadomoś~ wydobyła 1 tych skiej Pracy wykazały, jak wielkie i
trzech robotnic nowe, niespotykane drogie jest d!a robotników imię Stalidotychczas siły. W ciągu Dni Stali- na - sztandaru mas pracujących w
nowskiej Pracy tow. Grabowska wy- W!'lce o lepsze socjalistyczne jutro.
Kar.
konała 202,5 procent normy dziennej
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~tudiujemy

pracy

klasa robotnicza podejmo· 21. To, co postanowione musianiezliczone zobowiązania w ce· ło zostać wykonane. Szybciej zatur·
0
maszyny, prędzej
kotały krawieckie
palce
zręczne
migały
niż zwykle
Składały zobowiązania produkcyj- szwaczek. W przyśpi eszonym tempie
przesuwały się sztuki towaru w krojowni. Cała załoga żyła tylko tą jedna 21 trzeba wykonać
ną myślą:
plan miesięczny.
SLalinowskiej Pracy we wszystkir h Wspaniale rozkwitło wówczas współ
fabrykach znacznie wzrosła wy- zawodnictwo, szlachetna r ywa lizacja
dajność produkcji, podniosła się jej żeby być pierwszym, żeby pracę swą
W okresie, poprzedzaj ącym wykonać jak najlepiej.
jakośó.
dzi eń 2 1 grndnia, rozwinął się 'i po· 21 grudnia o godz. 10,30 wśród
głębił wspa nia le ruch współzawodni~
ctwa pracy, dojrzały nowe jego
lormy„ .
Nosi korespondenci fabryczni piszą
Oto popatrzmy, jak' Czyn Stalinow5ki pogłębił i rozwin ął współzawod·
nictwo w Ośrodku Konff!kcyjnym Nr
4 ó bPcnie uczestniczy w nim 73 procent załogi, a chociaż ostatni etip
jeszcze si ę nie zakoń czył, wiadomo
Pr.zy ul. Targowej Nr 2 mieści się cych jeszcze w calkowicie dobrym do ;pla cówek iPSS, PCH i. PDT !'l pro
już, że przyniesie obfite plony. Do
tego s ukcesu przy czyniły się zobo- składnica kapeluszy CHPO. którą :in stanie, znajdu je się tam wiele k a- pozyc ją roZjprowad.zen:ia t yoh k apelu
wiązania, pódjęle przez załogę w
hołdzie dla Towarzysza Stalina. Po· stytucja t a przej ęła przed rok iem od pelu szy pociętych p r.zez mole. Kape- ~y, obniw jąc cenę jednego kapeluCe ntrali Tekstylnej. Prócz licznych lusze te leżą już w ted składnicy od sza z 2.600 złotych do czterystu zło
1
zmagazynowanych kapeluszy, będ ą- trzech lat. Zwracano się w.pra wdzie tych , placówki te jednak odmówiły
:icll przyj ęcia.
Tymczasem czas miija, mołe rozmnażają się na :podatnym gruncie,
a kia.1Peliusrze jak !leżały, t ak dalej leżą. Znaczizy odsetek k~eluszy posiada tylko niewielkie uszkodzenia,
nawet n:iewidoczne dla oka :i n:iewą tpliwie znalazło b y się w.i.elu
uczestniczą
kłientów, !którzyby chętn;ie na byli je
zetki, a choćby n aw et tylko te,
Gazetka · „Wełnianej 'J1rójki"
dz ających , biorących udział w
które zwracaj ą szczególną uwa- po tej cenie. CHIPO jednak stol winie należy do tych , któr e „rzugłosowaniu n a naj lepszą gazetWy;b ór jest przecież tak docznie na dnnyim stanowisku, skogę.
cają" się w oczy od pierwszego
kę, największą ilość głosów.
wielki! Pragnęlibyśmy jednak ro 1Pr 0Cz IPOWOłama licznych k omiwejrzenia. W ni~ym to jednak
A czy rzeczywiście s luszn ie?
bliżej zaj ąć się tymi gazetkami,
nie iunniejsza wartości te; gaO poziomie gazetki oprócz for
które jak dotąd n a jbardzie j .za- sd i nie przeds:ięwrtięła n ic, aby rozzetki. Przeciwnie. Wystarczy, amy ze·wnętrzn ej roz$trzyga prze
zwiedzających o- sprzroać .te nak rycia gł.owy d odzyinteresowały
b y zwiedza j ący podszedł bliżej
cież również jej treść. A treść
raz zwrócić uwagę na te z wy- skać 1Pnzyn ajmnie j część bezn ad ziej
1 za-pom ał się z jej treścią. a w
tej gazetki, choć bogata, gdyż
d awnictw , kt órym słusznie IPO- nie zamrożonego kapitału . · Jeżeli
pełni oceni, że to wydawnictwo
zawiera.jąca okolo 10 zwięzł ych
winny przypaść w udziale n agro
może i spe łn ia na pewno poważ
jesizcze iprzez jakiś crzas niedbalstwo
ciekawych artyku łów. jest w
dy.
ną rolę wychowaweó!:ą w swym
więk szości swej zbyt ogólna, pobędzie trwało, to CHPO nie p oto
Obok artyku zakładzie pracy.
A nagrody są. rzeczywiście im
siada m alo materiah1 t erenowełów. mówiących o osiągnięciach
chyba nic innego, jak t ozostanie
chyba
Wystarczy
panują.ce.
go, a j u ż zupe łnie brak jej u zakładu , znajdu j<'l11Y też wnikiliFILM POLSKI war ten wyrzucić.
wspomnieć, że
wag krytycznych i sarnokrytycz
we uwagi, wytykające ospałą
przeznaczył dla wYróżnionego
nych .
A może tak dało b y się rozprawa
pracę fa brycznego miejscowego
kolegium całor-0czne passe - parGazetka. poświęcona uczczekoła TPPR itd.
tout do wszystkich kin łódzkkh. dzić te kapelusze, zanim µozosta !a
niu 70-tej rocznicy urodzin ToNie jest to jedyna nagroda. O część ulegnie ,zn iszczeniu, mi ędzy
Piękną formę graficzną z bowarzysza Sta lina, powinna nie
pozosta łych dowied zą się Czytel
gatą, interes u jąca treścią łączy
lud.z.i .Pracy za poś red nictwe m Rad
tylko być wyrazem h o łdu i czci
w sobie gazetka Zakładów lm.
nicy. no, i wyróżnieni, :po ogło
dla Wodza Międzynarodowego
Zakładowych ? Szkoda, że o tym nie
szeniu wyników konkursu.
J ó.zefa Strzelczyka.
P r oletariatu. ale winna równ ież
wcześniej, a niejeden ro
iPOmyślano'
im. ~6~ef~ Stalina
Za•kłady
zrozumienie nauk.
wykazywać
*
*
uzy&kałby tani d wykonany
ik
botn
,poszczycie
rówm.ez
się
mogą
NaWielkiego
przez
głoszonych
A wi ęc, jakię wnioski i ja,ki
god
piękn ym wyda wnictwem z dobrego materiału kaipelusz.
apel do zwiedzających?
·
uczyciela.
n ym zakładów. n osrzących amię
O t ym zapomn ieli twórcy gaekspouważnie
Oglądaijoie
Korespondent fabryczny 11 Głos14"
Wodza iProleta1iatu.
zetki Skarbowców i k olegium
naty i bierzcie masowy udział
1Z CHPO
r edakJ-.yjne „Torowca"•
głosowaniu na 11:aJlepsq e&7ie~q.
*
l'.ru~ omówić wszystkie-se.B. W-ski
ściennlli.
Łódzka

wała

= ~~·odi~dn;~~ar~:~:e~i~~d; ś~=~~~~Y

I

radości załoga Ośrodka

dowiedziała się, że zobowiązanie
stało w całości wypełnione.

[ność•••

Kad17 decydują

.

lllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll)l!llllllllllllllllllllł!hlllllllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HS&!l&LlidlllłlllllłłllllmlHHlllllffttllłlllłllHlłłRlłHtłlllHlllflllłlłllllllllllllllllllllHlllllllRlllHlllllllllllllllllllllllll!lllllllł

·I

,,ptaszków„

do komunizmu przez

[twa,

Które przyniosły nam

z iyc·a

1

„

• • •

qlosowanlu

wJ

.,

ętr. t ""-' ~--·-·

___,/ Nr 355.
--Y?E

T

C

SERGIUSZ

MICHAłKO W

U PROGU NOWEGO ROKU
Dobiega końca rók 1949. Harterstwo łódzkie ma za sobą jeszcze jeden rok pracy, który spróbujemy sobie zestawie, to znaczy,
przebiegniemy myślą to wszystko,
co w życiu łód1lkiej organ:izacji
harcerskiej wydarzyło się w tym
okresie.
Okres działania drużyn harcer
llkich od stycznia do kwietnia, to
najmniej ciekawe miesiące, w cią
gu których zastępy w swt•j pracy
podobne były do łodzi, która z roz
pędem wypłynęła na cichą wodę
i coraz. bardziej traciła na szybkości.

Nie było jeszcze nowych progra
mów pracy, nowych stopni, nie by
Io po prostu nowego życia w dru:iynach, które straciły już serce i
zapał do starych programów skautowskich, do Kima „trzech piór"
i innych dziwactw, a w nowy rytm
pracy jeszcze nie weszły.
Ożywienie wkroczyło do szeregów harcerskich wraz z czerwonymi. sztandarami pierwszomajowymi. W dzień Swfęta Pracy cale harcers'two łódzkie wzięło u, dział w manifestacji.
To był start. Po tym przyszły
zaraz przygotowania do akcii let
niej, do nowej służby w harcerstWie, której ogniową próbą miały
być właśnie obozy letnie.
Drużjrny przygotowały się do
akC}i z .wielkim zapałem. Dżiew- 1
~ta i' cbłopcy,czuł'.i, że teraz 'znaj
dlrjii się w swoi~'Pżywiole.

Na obozy letnie wyjechało I
8.072 chłopców i dziewcząt z Ło-1
dzi i województwa· To była licz,
ba, której dotychczas żadna kronika harcerska na obozach letnich
nie notowała.
Na obozach poznawano już nowe metody .pracy organizacyjnej,
ustanowiono już nowe stopnie i
sprawności. Wyraźmy to za' pomo
cą cyfr: na obozach letnich w lipcu
i sierpniu 1949 r. ilość harcerzogodzin, tj. czasu, w ciągu którego
harcerki i harcerze prowadzili pra
cę w polu, przy żniwach, przy
oczyszczaniu lasów, urząd:i:aniu og
nisk, występów artystycznych,
i przy prowadzeniu wielu, wielu
innych prac, równała się 285.398
godzinom.
Jeżeli przemnożylibyśmy tę licz
hę przez 38, t.j. tyle, iJe warta
jest przeciętnie w złotych jedna
taka godzina, to otrzymamy sumę
Harcerska służba łqczności
około 11 milionów złotych. . Praw
Dziś, możemy sobie powiedziec,
da że wspaniały wynik?
jedną drużynę w szkole, za rok
Ale to nie wszystko. . Cyfry nie będzie ich pięć, siede~ dziesięć harcerstwo łódzkie wkracza w
mówią o tym, ~ radości, szczęś w jednej szkole. Zrealizuje się ha nowy rok 1950 z pokaźnymi i pięk
cia i zdrowia zdobyła brać harcer sło: w każdej klasie - drużyna nymi osiągnięciami.
ska na obozach. Tego nie można harcerska.
oszacować pieniędzmi, to jest praw
Drużyna zrasta dę coraz silniej
dziWY skarb dla nich samych, dla ze szkołą, mówimy, że staje się
rodziców, dla państwa. Po wa- jej organiczną częścią, a to pokacjach inna praca zakipiała w łączenie umożliwia właśnie nowa
drużynach.
metoda pracy, nowe stopnie, noJak grzyby po deszczu powsta- .we sprawności.
·ją nowe, coraz to liczniejsze dniOd paru dni wśród harcerek i
żyny. Harcerstwo z~zyna być
harcerzy widać gorączkowe przyorganizacją masową. Dziś mamy
gotowania, To przygotowania do
akcji zimowej. Daleko, aż w pięk
ne, sudeckie góry, jadą ci, którzy
potem obejmą nowe drużyny.
Kurs dla drużynoll'ych przeszkoli i da harcerstwu łódzkiemu
nową, pełną zapału, prawie ty~

!

sięczną kadrę drużynowych.

Jak wygląda zatem nasz bilans?
Po stronie osiągnięć możemy zanowe
notować długą kolumnę:
formy pracy, nowe stopnie, spraw
akcja letnia,
ności, imponująca
dnży przyrost drużyn harcerskich,
ośrodki metodycme, jmajsterkow
.
nie.,
Są jednak ł niedociągnięcia:
brak izb harcerskich, dostatecznej
ilości kalf ry instruktorskiej, druzy
nowych, by obsadzić nowe, powJaką widzisz różnicę między zi
st.ające drużyny. Przede wszystt 7 D · · ł t
kun te słabe strony usuwać hędzie organizacja harcerska, w mą,_ a 1a em-, .ziwnie ~ ;-e py~
w czym każda harcerka i każdy tanie - powiecie. Przeciez latem
harcerz będzie pomagać z całym wszędzie wokół zieleń, słońce
ogrzewa, ciepło, a zim,ą-wszystzapałem.
„ .•..•...-.;1;~•;.. ••, , , I 11 I I Ili ltlill lt I li łłl łl 111111II1. . . . . . .tll I I I U I I łl 11I11I111 I I łłlł I I I I I 1H •• „ .........
Kochany Promyku!
Kochany Jurku!
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Harcerska służba dziecka
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Kochany „Promyku"!

·
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.f,'1 gnłlewdasCz. sbi~
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nad mnie, we
am o łie 1e, ho Tczasu a
n1"'·e ·~isa
.
.t 11.r
k aCJ~-7 ..,~1e mia am c wi i czasu·
Px,:zed. ;pi_e~sz.ym okres~~ ~vs~~
cy. wytęzalt ~ił_y, by zd Y J ..
naJlepsze m1e3sca W . punktaC)l
kfasowej· Po miesiącu wakacji spę
dzonY.Ch w Kościelcu, wyjec~a·
łam na kilka dni do starego 1piatJtoWskiego grodu położonego nad
Odirc\ ,.::..... do Opola. W październi

ku, , :z

iwycieczką szkoln.ą, byłam

.w ;Warszawie.

Podiiwiałam Mariens7Jtat i Tra

eę w~z. warszawa jest wprost

ciidna. W. Parku Łazienkowskim,
C)$ypanym złotymi liśćmi! oglądali
śłl;Y. sty10wy 'Pała~yk ,....- ca<!ko
króla ' Stanisława..
~id'zisz ,,Promyc:z:ku", ze zwie·
Clziłam· kawałek Pol~i. W ostatnich dniach szkoła do której cho
dżę tj. IV'. jedenastole~nia szJk<?ła
TPD stopnia podst. i lic-, ogłosił.a
koń!kurs czystości. I o radości!

Zvi:ycięstwo odniosła n~za kla~.
Do zwycięstwa tego przyczynił
się w znacznej mierze dobrze pra
cujący, nasz samorząd klasowy.

Dostaniemy dyplom ufundowany
przez Koło Rodzicielskie.
--:W !klasie wychodzi co dwa ty·
godnie gazetką iklaso;va . (szkoln~
również), obrazująca zyc~e. nasz~J
klasy, oraz ·podająca świeze wia
4omości z życia poli.tycznego, go

4?~dar~zego i spgl~znego.

yV_e

I

wszystkich klasach, od szóst_:j po
cząwszy są wykresy postępow w
nauce, a lepsi uczniowie pomaga
·
·
t
W
.
szyscy s arag się
Ją słabszym.
i
nauki
poziomu
podnies!enie
0
skasowanie do minimum ilości
ocen niedostatecznych·
_
.
.
Przy szko~e czynnie pr~cug k?
P~wstan1e. Ogruła harcerskie.
wo, stworzone z kilku druzyn,
Chociaż sama nie jestem ha.r,cerką interesuję się pracą na·szych miłych harcerek.
Zasyłam pozdrowienia dla całej redakcji.
Hanka J.
Droga Hanko!
Nie gniewam się na Ciebie za
przerwę w korespondencji. List
Twój aż nadto wykazał, żeś cza
su nie zmarnowała. Po pięknie
i pożytecznie spędzonych waka~
cjach wzięłaś się, jak widać, po·
o
ważnie do nauki. Nie piszesz
tym w swoim liście, ale jasno z
niego wynika, że współpracujesz
z „Gazetką" swojej szkoły i kla
sy i że nie ostatnie zajmiesz miej
sce w punktacji klasowej.„ Nie ro
zumiem tylko, dlaczeg::> stronisz
od organizacji harcers-~i&j mimo,
że jak sama przyznajesz, nie brak
Ci zainteresowań społecznych.
Chciałbym, abyś mi to wyjaśni
ła. Oczekuję Twego listu i poz·
draw:ia.IP Cie serdecznie.-..
Redaktol'

ferie zimowe.
Rozpoczęły się
Mam przed sobą kilkanaście dni
wolnych od zajęć szkolnych i wy
drużynowych
jEidżam na kurs
do Szklarskiej Poręby. Będę po
raz pierwszy na takim kursie i
pierwszy raz w górach! Wiesz,
Promyku, jestem trochę niespokojny, czy dam sobie radę, prze·
na kursie będzie tyle
cież tam,
nowych rzeczy, tyle materiałów,
a ja chciałbym wszystko poznać
i opanować jak najlepiej, aby po
tern dobrze prowadzić drużynę w
szkole.
W naszej szkole postanowiliś·
my, że rw przyszłym 1roku, po
kursie, założymy cztery. drużyny!
To jest naszym zadaniem, jakie
podjęliśmy się wykonać na cześć
7,0 rocznicy urodzin Józefa Sfalina.
Teraz w naszej si.kole jest jedna drużyna,, a niedllugo będą
cztery! Chłopcy z 4, 5, 6 i 7 klasy, wszyscy będą należeć do drużyn harcerskich. Bardzo się cieszę na samą myśl o tym.
Ale najpierw, muszę ja i moi
koledzy na kursie spisać się bar·
dzo dobrze, aby potem dobrze
prowadzić drużyny. Ja ze wszyst
kich sił będę się starał, aby moja
praca na kursie drużynowych i
wyniki były takie, bym potem
mógł Ci Promyku o nich z dumą
napisać.

Przesyłam Ci, Kochany Promy·
ku, życzenia noworoczne, abyś w
nowym 1950 roku powiększył,
tak jak my drużyny - czterokrotnie ilość swych czytelników.
Jurek Pietrzak
z drużyny przy 6
jedenastolatce

Praca na kursie dirużynowych
jest niewątpliwie zadaniem po·
trzeba doń przygoto·
ważnym i
starannie i z za,pałem.
wać się
Potem czekać Cię będzie odpowiedzialna praca w funkcji drużynowego. Jak wnioskuję z Twojego listu przygotowania i za.pa·
łu Ci nie brak. Postaraj się teraz
pięknie spisać na kursie i nie zapomnij mi o tym napisać. Dzię·
kuję za życzenia, jestem przekonany, że spełnią się, jeżeli będzie
w przyszłym roku więcej takich
drużyn i harcerzy, jak Ty Jurku.
Redaktor.

Wrona kracze, wróbel ćwierka,
las, by ściąć choinkę.
z drzewkiem za godzinkę. Ale ja nie oddam świerka.
Drzewa białe są od szronu,
A śnieg coraz gęściej prószy„.
Do mej szkoły, do kolegów,
Przypnę sobie narty do nóg
Wrócę z drzewkiem całym
w śniegu. I zwierzętom umknę z głuszy.
śniegu płatki, lodu sople W cieple zmienią się na krople. Nie minęła i godzinka Oto w szkole jest choinka.
Jeśli w lesie spotkam dzisiaj
Od podstawy aż po czubek
Prawdziwego z lasu lisa,
Cała w sztucznych ogniach tonię.
To mu powiem z miną srogą:
Pośród świeczek i ozdóbek
- Biegnij lisie swoją drogą,
N a choince gwiazda płonie.
Ja - nie cofnę się o krok!
Biegnij lisie swą ścieżynką,
Przepuść mnie, bym z tą choinką Złote kule, chorągiewki
Wiszą w górze, a pod drzewkiem,
Zdążył spotkać Nowy Rok!
Przyprószony śniegiem z waty
Usiadł Dziadek Mróz brodaty. ·
Nie zatrzymam się ni chwilki
Nawet, gdy się zjawią wilki
.„
Przyjdźcie i otoczcie kołem
I zawyją w biały dzień:
- Stój! Odpowiedz nam, chłop· Drzewko, które z lasu wziąłem!
czyku
...,
spolszczył!
Czemu raptem w zagajniku
Janusz Minkiewicz
Miast choinki, sterczy pień?
Idę w
Wrócę

!·sportowcem; tak można najlepiej
powiedzieć o Bolku.
Dlaczego? Posłuchajcie więc,
co mówią o nim jego własne nar
ty i łyżwy. Dwie ciemne deskll
pokryte .siwym kurzem leżą mnę
tnie w ["Ogu komórltl, czekają na
dobry śnieg, kiedy Bolek przypi
nie je mów do butów i będzie
pędził tpO gładkim, chrupiącym

•

śniegu,

Ale, czy Bolek będzie mógł na
nich je~dzi~? Leżl\ one w komór_.
ce od wiosny, nie wygięte na pra.
ko: domy, drzewa, ziemia odzie- widłach, nie nasmarowan~ :rze;•
wa bialy, śnieżny płaszcz; a nar myki (przy wiązaniach stały się
wet zv.ri.erzęta zrzucają l>W'Oje cie twa~ jak kość, deski w 'ezaSie
Jetni'Ch .dni wypaczyły
mne letnie futerka i wkładają gorącym
•t .„„
nowe, białe jak śnieg zimowe fu SlEk.
tro. Tak robt na przykład grono Pdltryta nas rdza - skrzypią
lałośn.ie łyżwy. Bolek nie wytarł
staj.
nas z kropel wody, które .na na
Będą różne odpowiedzi, każdy
szych ostrzach zostały, nie popowie inaczej, doda coś nowego. kryto n~ cieniutką warstwą wa.i
Bolek Brzeźniak z 17-ej druży zeliny, która
nas
chroniłaby
ny widział różnicę w tym, że la przed wszędoby1ską rdzą.
tern, w czasie wakacji mógł doA co tam jeszcze na'l'zeka w
woli pływać kajakiem, jeździć komórce? Acha, to Wl'zecionowa•'
rowerem na dalekie, ciekawe wy ty kadłub kajaka. Latem w wie-o
cieczki, a zimą wyciągał z szopy lu miejscach odprysnęła fama. Nie
przez całe 1ato pokryte och'l'<mn~ powłoką skleodpoczywające
ostre, błyszczące łyżwy i długie jenie na kadłubie pęka i marszciemne deski nart i na wyciecz~ czy się. Płacze jeszcze nieoczyszki trzeba się było znacznie cięi czona z jesiennego błota łaciata pił
żej i cieplej ubierać. Zresztą Boka, boli ją skóra, ziębną nici...
lek, określa wszystko po sportowe
I tak jest z całym sprzętem
mu. Koledzy w szkole i drużynie sportowym Bolka. Nie dba o pił
mówili o nim, że jest zapalonym kę, narty. łyżwy, a przecież ito
sportowcem. Mają niewątpliwie wszystko się zużywa, [Pracuje ra
rację. Bolek należy do klubu spor
zem z Bo1'kiem przy grze, bie'o'
towego, jest w reprezentacji spor gach, skokach, wymaga więc
towej szkoły, gra w siatkówkę, opieki. Sportowiec powinien być
koszykówkę, ping-ponga, !palców najlepszym
ich przyjacielem.
u· rąk nie starczyłoby na wylicze Bolek nim nie jest. Czy może być
nie w co jeszcze gra wszech- więc dobrym sportowcem?
stronny Bolek.
A czy czasem Wasze narty.
Jest zapalonym entuzjastą spor łyżwy, sanki, piłki itd. nie skat:•
tu ale nie jest właściwie dobrym żą się tak samo jak Bolk-0we?
I

"
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Echa ~.ą.~.~~I~.~. „Promyka''

Niektórzy nasi czytelnicy nie pawidocznie o końcowej dacie
15. 12. 1949 r i z własnej
konkursu
Helence Nowak - Warta
winy nie mogli wziąć udziału w loS-Ozmiany waniu. Jedna z tych spóźnionych odpa
Cieszę się, że mimo
miętali

wiedzi SIKA ZYGFRYDA z PIOTRKOWA odznaczała się rzeczywiście
i ścisłym opraei>waniem.
ładnym
Przyznaliśmy mu dodatkową nagrodt
w postaci książki.

pozostałaś wierną

kores·
„Promyka". Napisz
nam o nowej swojej szkole, nowych koleżankach, nauczycielach.
Czy istnieje na Waszym terenie
org:mizacja harcerska? Pozdrawia1n c:•ę serdecznie.·.
adresu

pondentką

Kazimierzowi Majowi.
Drogi Kaziku! Radzę Ci, jak
„.w akcji letniej, w obozach har- I „.przy oczyszczaniu lasu, kopaniu
wielu innym, nie zniechęcać się cerskich wzięło udział 3.115 dzia·v· pasów ochronnych, pomocy w polu
niepowodzeniem w 10sowanlu. cząt i 4.957 chłopców, co stanowi 40 harcerki i harcerze w czasie obozów
Konkursów w „Promyku" będzie proc. młodzieży harcerskiej z ter<::r:m letnich przepracowali 106.815 godzin,
na ogniska i występy artystyczne
jeszcze wiele i na pewno uda Ci miasta i województwa łódzkiego.

poświ? ono 53.084 godzin, przy pra.cy w dziecińcach, w opiece nad dz.ie
ćmi przepracowano 39.232 godzin, w
służbie zdrowia przepracowano 8.615
godzin, odbudowa (odgruzowanie, po
moc przy budowie) zajęła 12.469 gil
dzin, inne zajęły 66.183 godzin. RaKsiążki na której ci zależało, nie
zem przepracowano 285.398 harceno1
„.skład uczestników obozów har•::.')1· godzin.
stety dostać nie mogłem. Napisz,
!
czy Ci się podobała ta, którą skich według wieku przedstawiał się,
...na obozach letnich w ramach -wy
jak następuje: poniżej lat 11 było
otrzymałeś. Pozdrawiam C:ię.. ..
501, od 11 edo 13 - 1.794, od 13 do chowania fizycznego prowadzona by•
Retł„ktor
15 - 2.769, ,powyżej 15 lat - 2.776, ła gimnastyka, pływanie. łucznictw~
i bieei harcerskie.
w tei liczbie 1466 fu;tkcyjnych.

się kiedyś zdobyć nagrodę. Życzę

młodzieży
letnich było:

„.wśród

harcerskiej n3
3.300 dzieci ro·
obozach
'lotników, 1.030 dzieci rolników, 1.430
dzieci pracowników umysłowych i
Jerzemu Walczakowi
2000 dzieci rodziców rzemieślników,
Cieszę się, że się dobrze uczysz. kupców, wolnych zawodów i in.

Ci wszystkiego najlepszego.„

rrm7o' ·rrw'
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Kronika · m. Kutna

z -

święcili

_.liiiiiliilliiiiii----------------.
świetlicy ZZK Plan obrotów wykonany! -

GŁOS KUT N O WSK l._ _ _ _ _ _ _

w now·ootwartej
w

kolejarze kutnowscy 70

rocznicę

Zarząd Powszechnej Spół
dzielni Spożywców w Kutnie
melduje, że w dniu 20. 12. 49.
wykonany został roczny plan
obrotów.
Przedterminowe wykonanie
planu świadczy o tym, że
mieszkańcy naszego miasta

urodzin

ToUJarzqsza .lózela Stalina

„-~-

r'!WA2NIEJSZE TELEFONY
~2 33 ~1 -

Straż Pożarna

30 -

Zarząd

Pow. Kom. M. O.
Miejski Posterunek MO.

Miasta Kutna
Starostwo Powiatowe
- Pow. Zakł. Elektryczny
"""" Prez.ydium Pow. Rady
Narodowej
~Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemnych, ul Narutowi·
cza Nr 20
......, Urząd Zdrowia
- Szpital Powiatowy
- Ubezp. Społeczna
- Walenta, Apteka
- Chacińska, Apteka.
- Apteka ,,Pod Orłem"
- Pogotowie Sanit. PCK
- Polski Czerwony K.rzyź
(PCK}

31 32

l02

ha
91
20
34

'1
52

106
90
89

Reaakcja i Administr. „Głosu
Kutnows,ltiego" mieści się w
Kutnie przy ul. Narutowicza 2,
tel 217.

Kolejarze naszego miasta na każ wicz i przedstaw;ciel mkidzieżowy o oojlepszych spośród najlepszych,
dym odcinku życia społecznego od kol. Jusiński. P;erwszy zabiera którzy w nieustanr,yr. wysHku wy
grywają doniosłą rolę mając poza głos tow. Rodkiewicz, który w tężonej pracy osiągnęli miano bu
krótkich słowach scharakteryz-0 downiczych Polski Ludowej.
sobą powa,żne osiągr...ięcia.
Jedno z nich zostało urzeczyw;_ wał doniosłość otwarcia świetlicy.
Część oficjalna uroczystości do
stnione w rocznicę urodzin W!eł
- „Przekazując tę świetlicę w biega końca. Za chwilę zespół dzie
kiego Wodza światowego obozu po wiasze ręce - mówił tow. Hodkie
koju i postępu, Józefa Stalina.
wicz - wierzymy, że stanie się
Kolejarze kutnowscy w dniu ona kuźnią nowej myśF, w której
21 grudnia 1949 roku odbyli przekujecie serca i dusze wasze".
uroczystą akademię w nowowybu
Naczelnik Biura Personalnego
dowanej własnej świetlicy.
DOKP
Łódź tow. Mecak podzięko
W dniu tym przy dźw\ękiach
wał w imieniu Dyrektora KP. pra
„Międzynarodówki", w obecności
cowniikom węzła kutr.owskiego za
Zebrani na uroczystej akad~!lnii,
licznie zgromadzonych pracowni
ich
osi.ągnięciia.
zorganizowanej z okazja 70 roczni
ków, ich rodzin, przedstawicieli
Tow. Koc!emski zapoznał obec cy urodzin· Towia1rzysza Stalina władz ZZK, Partii · DOKP Łódź
przewodniczący miejscowego Koła nych z zyc:em Wielkiego Przyja- członkow'e Towarzvstwa Przyjaź
ZZK tow. Faugrat oznajmił zebra ciela Polski Towarzysza Stalina. ni Polsko-Radzieckiej w Żychlinie
W podniosłym nastroju, odzna wystosowali do Wodza m1ędzvna
nym o otwarciu r.owej placówki
kultu:ralno-oświiatowej na terenie czony orderem „Sztandar Pracy" rodowego proletariatu last, który
prżo.downik tow. Czia-rnecki wręcza przytaczamy poniżej:
naszego miasta.
_ My, członkowie i sympatycy
Na okazale urządzonej scenie na };luczc świe "'cy p:·zewodr.~ -!Ce
tle czerwieni umieszczono portret mu Koła tow. Faugratowi. Kier-o koła T. P. P. R., zebran;: w sali
Tow. Sta1i.n.a. Przy stole zajęli wnik św etlicy tow. Nowaliński od Miejskiej Rady Narodowej w Ży
chlinie w dni.u 20 grudnia 1949 r„
miejsoa przodownicy pracy: Głę czytuje akt ertkcyjny.
Za chwi,lę padają nazwiska przo v przeddz:ień 70 roczn'cy Waszych
bowski, Czarnecki, Siv..i:ński, Łuka
sik i Zardzewiecki, przedstawiciele d-0wników pracy: Mariarua Wożnia urodzin, 1przesyłamy Wam, TowaZarządu Okręgowego ZZK t~ :. ka, Jana Tworusa,Antoniego Strzy rzyszu Stalinie najserdeczrlejsze
tow. Rodkiewicz i Hodor, przewo- chulskiego Mariar.a Urbańskiego, życzen;· a długich lat życia i da.lszcj
dniczący Koła ZZK Kutno
to- Aleksan<lra Smietany, Henryka I owocnej pracy dla dobra mas pra
warzysz Faugrat, przedstawiciele Siwińskiego i jnnych, którym tow. cujących i. utrwalenia pokoju.
Part~i tow. Kociemski, Strzałkow Faugrat wręcza książeczki oszczęW dniu Wasz.ego Swięt.a, 70 rocz
ski i Czapliński, przedstawic: 'ka dności.owe, podpisane przez Frezy_ nicy urodrin, składamy Wam
Sekcji Kobiet kol. $piewankie· denta Bieruta, jakó dowód troski wyrazy czci i przyrzekamy, że

do Generali§!iin1us a ST ALINA

'

Oważnych dla Kutna z
z

dotychczasowym tradycyj·
tiym iw,y,czajem,;-,""Qdb_ywania po~iedzeń w sali konferencyjnej Za
tządu Miejskiego i J>'.:>stanowiła
Pbradować w poszczególnych za:•
łcladacb pracy,
W ubiegłym miesiącu po raz
pierwszy obrady toczyły się w
awietlicy fabryki „Kraj". W ubie
głym tygodniu odbyło się z kolei
14 posiedzenie, tym razem na te
renie pzcs-u. Obradom przew.ldniczyi prezes MRN tow. Sujayń·
ski.
W piei-Wszym punkcie obrad
Rada przystąpiła d·o uzupełnienia
składu radnych, przyjmując ob.
Mieczyeława Kubickiego, Stanisła
wa Kasprzaka, Jana Bakłarzca.
Nowopowołani radni Złożyli uro·

ny -obszar przeznaczono pod budo łączki miasta, do których należy zakłady pracy. Ob. burmistrz za·
wszystkim oświetlenie apelował do in.!tytucji państw0·
wę nowych domów i zakładów przede
--~
pracy. Znaczna część teqo terenu ulic.
wych ·o wydzielenie pewnych
jest zaj~ta -przez Zarząd Miejski Na takończenie obrad bur· kredytów na akcję rem<mtów do.pod uprawę.
mistrż ob. Kustosik zaznaczył, :ie mów,
Po szer-0kiej dyskusji Miejska kwestia remontów domów będzie
Rada Narodowa or.zekła, że Zarząd Miejski upoważniony jest do Pierwsi absolwencl•••
użytkowania <:Zęści ziemi, jednak.
że winien przystąpić do realizo·
wania zamierzeń związanych :
rozbudową miasta. Władze _
miej·
skie muszą jednak porozumieć
·
się w ~ej sprawie z Urzędem Pla-1
czą
nowan1a Przestrzennego.
W nas\ępnym punkcie omawiano sposoby zlikwidowania antysanitar~~g~ stanu m.iasta. Ra~n~
połowie grudni-.i b. r. od'by·I maści z prawa oraz nauki o Pot
uchwahh Jednogł.:>śme przedłuzyc ly się w Warszawie pierwsze w sce współczesnej. Dzięki zaś
na rok 19~0. opł~ty na uti;v!11a- Polsce egzaminy absolwentów przedmiotom zawodowym 1 obo
cz.yste ślubowanie.
nie czvstosci w n1eruch<>mosciach K'' Pspondencyjnego Kursu Cze wiązkowej pracy na budowach,
Odczy~ na temat: „Życie i dzia opuszczo~ych.
.
. . l-~'zego, prowadzonego przez udoskonalili oni swoje umiejętłaln'11ść
Towarzysza
Józefa !- kolet. sprawozdaJ?1a złozyh: P: .;twowy Ośrodek Korespon - ności fachowe.
Stalina" wygłosiła ob. Swiązko- wicebi.:rm1strz ob. Koscl;iszk'O - dencyjnego Szkolenia Za wodo Egzamin składał się z części
wa, która szczególnie podkreśliła z akcji remontó~ do~o~,P or,az wego Ministerstwa Budownic - teoretycznej i praktycznej. p 0
zasługi Towarzysza Stalina w tow. Ganas. z działal-?-osci owia- twa. I(urs ten przeznaczony dla mimo braku praktyki w żakredziele utrwalania światowego po- to~ego Związku Gminnych Spół· murarzy cieśli i stolarzy pracu- . d ·
· · I·
b ..1b •
k ·
dzielni w Kutnie
.
•
.
.
.
s1e uzego m1e1s nego UJ wmc
OJU.
•
1ących we ws iach i mrnstecz- twa - bowiem młodzież kursu
W dalS'lym ciągu obrad rozpaW dyskusji nad sprawozdaniem k~ch, ro zpoczą ł. się w pa ździer- korespondencyjnego wywodzi się
trywana była sprawa 100-hekta- prezesa PZGS-u ob. Sujczyński mku 1948 :oku 1 ~rwał pełny rok. ze wsi _ i nied'ostatecznego orowego obszaru, który został przy mów'ił o '.:>gromnym znaczeniu Do egzaminu koncowego zo.s~a- panowanie nowej organizacji
dzielony przeZ' Ministerstwo Rol- spółdzielczości l o gigantyCLnym ło ~puszczonych 58 uczmow, pracy. egzamin wypadł zadowanictwa i Reform Rolnych Zarzą- rozwoju placówek spółdzielczyich w w~~l<U od I 9 do . 43 lat. , 58 la _j ąco, szczególnie w zawodzie
dowi Miejskiemu pod rozbudowę na terenie powiatu.
uc~mow to syno~e ch~opow.' ciesielskim. Na 58 egzaminowa
kutna w Planie 6-letnim.
W wolnych wnioskach pracow- ldorz>: na egzanun ~r~y.1echaJ1 nych świadectwa czeladnicze
Zarząd Miejski postanowił pew nica PZGS-u ob. Maria Piotrowicz z. bara'Zo odleg~ySh m1e.1scowos- otrzymało 55 uc,zniów, przy
ną część ziemi przydzielić robot· mówiła O sprawie mieszkaniowej, Cl, qo egzammow Z kor~spon- czym niektórzy zoali egzamin
nikom na ogródki działkowe. Po· a 'Ob. Bieńkowski - o konie cz- dency:ineg? kursu ~~eladmcz~go w dwóch zawodach jednocześ
zgło s1ło s1.ę 4 uczmow z wo1e- nie ciesielskim i stolarskim
wództwa lód'zkie~o . .Jest 1.o ilo~ć
Ńa zakończenie kursu odbyło
sto~u!1k.owo
!11~wielka... Nie się wspólne zebranie uczniów,
mn.1~.1 J~d!Jak ~wiadczy, I~ na poświęcone podsumowaniu wy
~ńcuch ofiar na orkiestrę
Ob. Goździalski wpłaca 500 zł wsi istme1e :;aint.eresowan~e ko- ników nauki i omówieniu metod
młodzieżową powiększa się z i wzyWa Jana Żywicę, Jana Jóź- responde~cy.1nymi kursami. W oraz szkolenia korespondencyj każdym dniem. Obecnie zapo- wiaka i Stanisława Jóźwiaka, nadchodz~ cym .roku, 19~0. ku.rsy nego. W przeszło d'Wugodzin znać musimy · czy:telników z noTow. Wacław Będowski wpła kores~oi;i:ien.c~1ne o~e.1m ~
tę nej, żywe.i dyskusji, uczniowie
wymi ofiarami, które wpłynęły ca zł. 500 - i wzywa Tadeusza mł~dzi ~z WlC'JSkl'!, k.tora. me ~a z w:izięczności ą podkreślali ol
na ten ceL: " :r
Jedyka, Jerzego Krako\vinka i moz~osci zdobywania wiedzy m brzymią wartość nowej koresStarosta
Pówratowy
ob. śpiewankiewicza.
n ą dro~ą. .
.
pondencyjneJ formy nauczania,
Galka wpłaca zł. 1.0{)0 i powołu
Tow. Gorzewski wpłaca zło~
Uczmowie kore~pondency.ine- która pozwala n ie odrywając od
je do podobnego czynu prac o- tych 500 i wzywa Bronisława go kurs u. otrzym ~h wszechstron pracy zarobkowej, kształcić się
wników Starostwa :
ob. ob. Byczkowskiego,
Bronisława ne wy!\ształceme '~aw?dowe i po::J.nosić umiejętności zawodo
Edwarda Pućko i Kubiaka.
Szymkiewicza i Zbigniewa Kęp- oraz .og olne w zakre~1e, .ię_zyka we.
·
Tow.
H em yk
Blachowski ~kiego, zatrudnionych w fabry- polskiego, m atematyln, wiadoWieś dawnie ! była specjalnie
wpłaca zł. 1.000 i w zywa Ja- ce „Kraj".
upo śledzona, gdy chodziło o akna Kwasiborskiego i GłówezyńTow. Stefan Katarzyński zacte oświ atowi). Dawnie) c.zelad
skiego.
deklarował zł. 1.000 i wzywa
t
mk był zdany na łaskę 1 mełasOb. Motylewsru wpłaca .zło- tow. Jóźwiaka z PZGS-u, Edwar
.
.
.
j kę swego majstra. Mógł si ę
tych 1.000 - i wzywa M a riana da Andresiewicza, z Centrali
W dmu .JutrzeJszym w pr.zed-, przy nim ewenh ialnie po długim
3 zkolu TPD 1 przedszk<;>l~ m:esz-: okres ie czasu na ucz yć zawodu.
Jaś1dewicza, Czesława Opućka i Mięsnej. ora z Bieńkowskiego.
Stanisława Kraj ewskiego,
Klem ens Sulif1ski wpłaca zło- ~zą~ym 51 ę przy ul. Kosciuszki ~or' ale nie zdobył · ż adnych wiado Tow. H enryk Bogdanowicz tych 500 i w zywa Jana Lewan- gam zowiane zostaną tradycyJne ' mo ści teoretvcznvch lub oaól. wpłaca zł. 500 i wzywa burmi- dowskiego, Henryka Kordaka, cho~.ki. .
.
. , nych. Dlatego też jeszcze dzi st~za ob~ ~~s_tosµ<a t)!.B~~jew-. Adiima Marianowskiego
K1erownic~wo tych ;n stytu;j1 do sia i ci właśnie czeladnicy, któ1
skl§lgO~ ~„ ~ ~;·~ .~
: ·~\,_ - t. ·
Tol\'. Eclwa.r~ Sobczak . wpla- lda da wszelkich staran, aby 1mpre rzy są uczniami kursów koresOb. BEirh11.rtł·Frericlti:iią\'(tvpla' 'cił źł. 4'50''.'.::.. i 'wi!Z'w.ał K'Ome'il- za wypadła jak najokazalej. Dzie pond·encyjnych, napotykają w
cając 500 zł. wzyWa Mieczysła- danta Powiatowe[ i Milicji Oby- ci otrzyma,ją paczki świąteczne, w terenie na nieprzyjazny stosu..,
wa Ojrzanowskieg_o i ~iana w at el"'kiej oraz w szystkich f.un- których znajdować s~ będą słody nek ze strony starych rzemieślnf.
Pietrzaka.
·
Ciiona riuszv M. O.
~· ::Cze.
k.ów„
ułatwień ·i AAltlO .

Lista -ofiar na

u
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Synowie
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I

w naszej codziennej walce i I niia idei braterstwa ~ przyjaźni
pracy będziemy szli Waszymi polsko-radzieck'ej.
śladami dla dobra całej ludzkośc.;..
Celem podniesienia naszego szko
Cełem uczczeru·a 70 rocznicy lenia polLtyczriego i id~log.;_cznego
W.a.szych urodzin przyrzekamy zał·ożymy bibliotekę i kółko samo
zorganizować na terenie naszego kształcen 1 owe dla pogłębienia ide
miasta 10 kół terenowych T. P. P. ologii marksizmu-leninizmu, zorR. przy zakła<lach pracy oraz trzy ganizujemy kurs języka rosyjskie
koła młodzieżowe celem pogłębie go.

fłAsl

•
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»Swięto

Dzf ecka« w fabryce »Kraj«

W dniu 23 grudnia Liga Ko- I Wielkim Przyjacielu Dzieci biet i Referat Soc.ialny w fabry Józefie Stalinie.
ce „Kraj" w Kutnie zorganizoAkcja ta objęła 409 dzieci w
wał „ś~ię_to Dzieck.a". Dzieci wieku do lat 14. Wszystkie one
p~aco-~mko~ . spędziły wesob: otrzymały paczki z owocami, cu
~v1eczor w s:vi~thcy fabryczn~J kierkami i ciastkami które to
1 otrzymały sw1ąteczne podarki
.
k' . '
Komitet Organizacyjny, pra- podar~1. czło~ mie fabrycznego
gnąc urozmaicić dzieciom ten kol~ ~1g1 K~b1et p~zygotowywa„
dzień pomyślał o szeregu im- ły J nz od kilku dm.
prez. Dla dzieci starszych wyKorespondent „Głosmt.
głoszone zostały pogadanki o
~ fabryki ,J{raj"

Rejestracja

mówiono na ostatnim posiedzeniu

Celem bliższe-go powiązania się została część przeznaczona zosta. ności wybrukowania ulicy, wiodą I wówczas całkowicie rozwiązana.
Ili masami pracu;ącymi Miejska ła na cmentarz miejski, boisko i cej do składu opałowego i młyna kiedy w akcji tej wezmą -aktywRa.da Narodowa w Kutnie zerwa. wyznaczenie nowej ulicy. Znacz- PZGS·u: Inni radni ·.:>mawiali bo· ny udział ws2!"{stkie instytucje i
ła

doceniają rolę spółdzielczości

i zaopatrują się w placówkach handlu uspołecznionego.

List członków TPPR z Żychlina

Miejska Rada Narodowa zrywa z dotychczasowym stylem pracy

'f

podstawowej szkoły Nr.? w Ku
tnie rozpocznie część artystyczną
akademH, wykonując chóralne de
klamacje i śpiew oraz występ ze
społu artystycznego kolejarzy.
I. P.
ci

mężczyzn

urodzonych w latach od 1918do1905
dla mężczyzn ;poszczególlr.ych JO
czników.
Ci, którzy wezwa:ó ta!kiic'łi ttie
a urodzonych' w latach od 1918 d-0 dost:P..li w1nni stawić słę w refera
1905 włączni.e.
cie wojskowym pokój Nlt 9. celem
W związku z tym Zarząd MteJ ·1tr~yrp.a-nia. takowych, Godiiny.
ski w Kutnie rozesłał wezwaiua przyjęć od 14 do 15.

W dn;:u 27 grudnia rozpoczęła
się rejestracja mężczyzn, zamieszkałych na terenie naszego miasta,

r;·

chłopów

i robotników

na kursach korespondencyjnych

ZMP·

Choinki· wprzedszkolach I

I

_._k

cy ze strony pracodawców, któ
rzy w wielu wypadkach niechęt
nit patrzą na ich kształcenie się.
· Młodzi
ludzie,
uczestnicy
p'ierwszego
korespondencyj nego kursu pokonywują wy żej wspomniane trudności, gd•yi
doceniają wartość nowej formy
nauczania. Młodzież ta, ma
mo żliwość obecnie zdobywania
wiedzy ogólne.i i z awodowej bez
żad-nyich
przeszkó:ll. Wsz)l'CY
oni są bardzo zadowoleni z wyników nauki i w stu procentach

zgłosili chęć dalszego kształce.

nia się na wyższych kursach
prowadzonych przez Ośrodek.
Jak z tego wynika, zapocząt
kowane nauczanie korespond'encyjne dla młodzieży chłop
sko-robotniczei, dało pomyślne
wyniki. I miejmy nadzieję, że
w roku 1950 obejmie ono
całą młodzież pracującą w zawo
dzie murarskim, ciesielskim i sto
larskim, a nie m ającą wykształce
nia teoretycznego. __
Tasz

Dni Stalinowskiej Pracy wśród młodzieży
Młodzież Gimnazjum Handlowe
go i Liceum Administracyjnego,
realizując swoje zobowiązania podjęte dla uczczenia 70 rocznicy
urodzin Towarzysza Stalina pm.cowała w dr.lu 21 b.m. poza godzina
mi łekcyjnymi przy ou<lowie kąpieliska.
Część młodzieży pracowała tak-

że w poszczególnych referatach Za
rządu Miejskiego, pomagając refe

rentom.
W ten sposób zobowiązanie mło
dzieży zostało wykonane przy
czym dzień 21 grudnia minął pod
znakiem wytężonej pracy poświę..
conej Wielkiej Rocmicy.
ma.

•

CENNIK OGŁOSZEN
W DZIENNIKU „GŁOS KUTNOWSKI" ·"
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy·
jęt<> 1 mm przez szerokość 1 lamu (szpalty). W. tekście i za tekstem - 6 łamów po 45 mm.
Wlełkoś~ O&'IOSzeń

Z& tekstem

Nekrologi

'lrobne

ad 1do100 mm
70 zł
70 zł .
od 101 do 200 mm
110 zł
110 Z'ł
od 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane

drożej.

30 zł
- zł
- zł
- zł
o 100 proc.

~głoszenia w n-rach niE;d zielnych i świątecznych o 50 proc•
drozej.
.. :. , "
Ogłoszenia w numerach specjalnych j. .. oltol~eznó~~ia~eli
o 100 proc. drożej.
~'fWj,~· , Od cen powyższych żadnycli raba~;nie Udzie ~,
szenia drukuje się w miarę wolnego mie.jsć..a. t~~- łE>J~
.dr.uk ogłoszeń nie pon$)Sirsi~ żadne.i q.q~cizI~

'ho-

Nr~

Str. 6
I

0
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pisała

prasa

łódzka

FABRYKI ŁóDZKIE
NIECZYNNE
„Głos Poranny" podaje, że łód<1kie
fabryki włókiennicze nie pracują od
dłuższego czasu „wskutek braku zaW kołach przemysłowyeh
mówień".
zamknięcia
l"ozważana jest kwestia
fabryk na dłuższy okres czasu, aby
można „upłynnić" zebrane w magazynach zapasy towarów".

28 grudnia 1929 r.

włókniarze łódzcy odkładają

swo1
t u rniej hokejowy na 2 tygodnie

Pracy." Policja po dłuższej walce roi:pędziła demonstrantów.

artki
K
nie
i

SKUTKI N-eDZY
45-letni Jan Żórawski, pr zewfokacz, popełnił samobójstwo, wieszając się. na drzewie w pobliżu Chocianowic. Przyczyna rozpaczliwego !<roku - brak pracy.
Robotnik Franciszek Bliżczak, zapon.ieszkały przy ul. Polnej 31 pełnił samobójstwo, rzucając się pod
PLAMY N A SŁOŃCU
pociąg na torze między Choj nami a
Gazety podają. „alarmujące" wie- Karolewem.
_ ści o wielkich plamach, które poja·wiły się na słońcu. Uczeni podobno
MUZYCY PRZECIW FILMOM
wielkie zmiany atmo5przewidują
DźWIĘ:K.OWYM
jasncferyczne na kuli ziemskiej, a
przy ul. Piotrkowskiej '(9
lokalu
W
widzowie - wielkie zmiany w polizwalane zostało zebranie muzyków
tyce.
zagrożonych utratą pracy
łódzkich,
wskutek wprowadzenia w Łodzi fil„SPRZEDMt EMIGRANTóW
mów dźwiękowych.
Celem szybszego wywozu bezrorządov;e
sfery
botnych za granicę tworzą specjalny syndykat emigracyjny, który ma przynieść pewne
zyski państwu.
DEMONSTRACJE
BEZROBOTNYCH W WARSZAWIE
W dniu wczorajszym w WarszaW:e
wielkim
ruszył
tłum bezrobotnych
pochodem przed gmach Ministentwa

··············•••a••················

pog~dy

Ws kutek niepewnej

\w

A•••

kalendarza wskazują nam już zimę, ~le właśeiwej zimy jeszczl!

mieliśmy. Brak mrozu odczuwają przede wszystkim nasi hokeiści
łyżwiarze, którym los nie pozwolił na wyjazd do Katowic.
W związku ze zbliżającym się ~owym. Rokiem i związanym z nim
tradycyjnym turniejem hokejowym naszych włókniarzy, zwróciliśmy si~

do nich o informacje, jak

wyglądają

1>rzygotowania do tej imprezy.

mówią nam na
- Mamy już przygotowane kw.1- mamy ... wiosnę tery, stołówk~, zgromadzony sprzęt, Sienkiewicza pod numerem 13. Z nieale cóż z tego, kiedy zamiast zimy cierpliwością oczekujemy na zmia:'l ę
pogody, ale mróz jakoś nie ch::e
przyjść do nas.
Ponieważ na ustalenie pogody w
Dział oficjalny ŁOZB
r.ajbliższym czasie nie możemy liKomu nikat Wydziału czyć, postanowiliśmy nasz turniej
hokejowy przesunąć o dwa tygodnia.
Sporto w e~o Nr 14
Odbędzie się on więc gdzieś w poło
1. W związku z niesportowym zacho wie stycznia.
waniem się na zawodach w dniu 17
Turniej włókniarzy zapowiada się
i 18. 12. 49 r. karze się zawodników: tym razem o wiele okazalej, niż w
Gutowskiego Stanisława z ZKS Spój roku ubieglym. Według zapewnień
ni w Kutnie 3-miesięczn=ł dyskwalifi- organizatorów, weźmie w nim udział
około 10 dru żyn z całej Polski.
kacją z zawieszeniem na 6 miesięcy.
przechodniego pucharu
Obrońcą.
Piórkowskiego Zbigniewa z ZKS
Ogniwo, Łód~ 3-miesięczną. dyskwalifi Związku Zawodowego· Włókniarzy,
kacją. za wyjście z ringu przed ogło  jak wiadomo, będzie Włókniarz zgMr
szeniem wyniku i niesportowe zacho- ski, który niewątpliwie będzie się
wanie się względem sędziego. Niski starał za wszelką cenę puchar ~el'l
wymiar kary podyktowany został do obronić, chociaż ~adanie b~d~ie mi~~
w 1950 roku o wiele trudmeJs11e, m z
tychczasową niekaralnością.
Szczapiftskiego Henryka. z WZKS w roku 1949.
Widzew 2.letnią dyskwalifikacją za
nielicujące z honorem sportowca, wy.
soce niesportowe zachowanie się na
meczu w dniu 18. 12. br.
2. Wydział Sportowy wyznacza dele
MOSKWA :obsł. wł.). W rozgryw
gat6w na. mistrzostwa wewnętrze klu- kach o mistrzostwo ZSRR w hokebowe WZKS Włókniarz, Pabianice:
ju odbyło si ę szereg dalszych spotka11, z których trzy rozegrane zo-,
28. 12. 49 r. - ob. Rumiński
stały w Moskwie. Moskiewskie Dy29. 12. 49 r. - ob. Kuczkowski.
3. I Krok Bokserski odbędzie się namo pokonało Daugawę (Ryga) 3:2,
prawdopodobnie w drugiej połowie zdobywając decydującą b~amkę _ '!'
marca 1950 r. W związku z zarządze ostatniej minucie gry, Spartak (Moniem W. SP. PZB przypominamy kht- skwa) wygrał rz. Dzierżyńcem (Czebom, że start w I Kroku Bokserskim labińsk) 3:1, a Skrzydła Sowietów
będzie dostępny tylko dla tych zawod odniosły, po zaciętej walce, zwycięników, których zgłoszenie do PZB stwo nad leningradzką drużyną Bol
przed termL szewik 4:3.
wpłynie na 3 miesiące
Czwarty mecz odbył się w Swiernem zawodów.
dłowsku, między miejscowym. DySekretarz
namo i Lokomotywą :Moskwa). Zwy
l l lłlf llll llłt l llłłllllłlllllltlUłtllłflłł l lllllll l UlłlSlflllllłłlllll

Jedynym miastem w Polsce, gdzie sezon zimowy już się rozpoozął, są.
Katowice. Na tafli „Torkatu" trenu ją, już na dobre nasi hokeiści i łyż•
wia.rze.
Na zdjęciu nasi figurowcy: Łaniewska, Staniszewski, Bursche.

Dwa zwye1ąstwa
PARYŻ

Bawiąca

(Obsł. wł.)

I

sportowców

COKA prowadzi wmistrzostwach hokejowych

PAŃSTWOWY
(Daszyńskiego

TEATR NOWY
31, tel. 123-02)
O godz. 19.15 „Brygada" szlifierza
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) Karhana".
„Opowieść o prawdziwym człowie
Zniżki dla studentów i członków
ku" godz. 16, 18, 20
Związków Zawodowych ważne.
„Bo.
BAŁTYK (Narutowicza 20) PAŃSTWOWY
gata narzeczona" godz. 16, 18.30, 21
TEATR POWSZECHNY
BAJKA (Franciszkańska 31) „Nikt
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
nic nie wie" godz. 18, 20
o godz.
Dziś i dni następnych GDYlnA (Daszyńskiego 1) - „Pro, gram aktualności krajowych i za- 19.15 „Rozbitki" - komedia w 4 aki granieznych Nr 54 - godz. 11, tach Józefa Blizińsh"iego, z udziałem A. Dymszy, P. Relewicz-Ziembiń12. 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21
skiej, W. Waltera, w. Ziembińskiego'(-) J". Służewski
Przewodniczący w.s.
BEL dla młodzieży (LegionÓ\V 2-4) i innych.
_<-> M. Tyl.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
,,Na. morskim szlaku" godz. 16,
18, 20
TEATR „OSA"
MUZA (Pabianicka 173) - „Arinka"
(Traugutta 1, tel. 272-70)
godz. 18, 20
•.
h I
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Pu., o godz. 19.30 - „Romans z WJ- na"1l e ••1
p W zec 05 O W GCll
stelnia Parmeńska" I seria - god:i:. dewilu" z udziałem T.Wesołowskiego. 1
I P;&AGA (obsł. wł.) - Naj.lepsze
·
17, 19, 21
TEATR KOMEDII "M;!-IZYCZNEJ dn:zyny czechoslowa.ckie - . mistrzoPRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
"'.~e Czech, Mor~w i S~owacJi ro_z~gra.
„LUTNIA
Kino nieczynne z powodu remontu.
O godzinie 19.15 „Ptasznik z Ty- ły w ~ratysławie ~-dmowy turme3 w
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) - „Bi
twa 0 Stalingrad" _ godz. 1 6.so, rolu" - operetka w 3 aktach M. We- k~sztykowce mhęskieJ ~ . tytuł moralnego
.
.
sta i Helda. Ud ział bierze cały ze- mis _rza. zec o.s ?wacJi. .
18.30 20.30 ·
Pierwsze mieJSce za3ęła w rum miBalet spół artystyczny. Chór .
•
•
. RO~A !;tzgowska 84) „Uhca gra.- Orkiestra. Bilety do nabycia w ka- strzowska drużyna Czech - ATK, kt6
mczna - godz. 15.30, 18, 20.30; sic teatru od godz. 10 do 13 i od 17.1 ra poniosła tylko jedną porażkę, ~rzed
REKORD (Rzgowska 2) - „Podrzu. W niedziele i św:ęta kasa czynna od SNB Bratysława i Zelezarny Witko.
wice.
tek" dla młodzieży godz. 16; „Cy- godz. 11.
••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••a••••
gański tabor" godz. 18, 20
STYLOWY (Kiliński('gO 123) „Wil.
cze doły" godz. 17.30, 20
usłyszymy
„Gdzieś
śWIT (Bałucki Rynek 2) 11.57 Sygnał czasu - chwila mu- )8.00 „z kra ju i ze świata". 18.lS
w Europie" godz. 18, 20.30
zyki. 12.04 Dziennik południowy. (Ł) „Zagadld muzyczne". 18.40 PoTATRY (Sienkiewicza 40) - „śpt!! 12.25 Przerwa. 13.25 (L) Chwila mu- gadanka spor towa. 18.50 Muzyirn.
wak nieznany" - godz. 16, 18, 20. zyki. 13.30 Program dnia. 14.00 19.00 Audycja dla wsi. 19.15 Koncert.
„Boga. „Szpital pomników". 14.15 ( Ł ) Ko- 2().00 Dziennik wieczorny. 20.40 MuWISŁA (Daszyńskiego 1) ta narzeczona" - godz. 15.30, 10, munikaty. 14.20 ( Ł) Z twórczo ści zyka r ozr ywkowa. 21.00 Koncert Cho
Piotra Czajkowskiego. 14.55 Konccrl pinowski. 21.30 „Historia literatury
20.30
piosen- polskiej". 22.00 (Ł) Wiadom o~!ci
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ali solistów. 15.30 „Warszawska
16.00 sportowe. 22-05 (L) „Mattia Battismuzyki.
Chwila
15.55
ka".
16.illl
godz.
Baba i 40 rozbójników"
Dziennik popołudniowy. 16.20 (L) tius" - ciekawostka muzyczna. 22.13
18.30, 20.30
Aktualności łódzkie. 16.25 (Ł) „Try- (Ł) Program lokalny na jutro. 22.15
WOLNÓść (Napiórkowskiego 16) buna radiosłuchacza". 16.35 (Ł) Mi- Koncert rozr ywkowy. Transmisja z
„Sumienie" - godz. 16, 18, 20;
ko łaj Rimskij-Korsakow. 16.45 ( Ł) Czechosłowacji. 23.00 Ostatnie w:aZACH~TA (Zgierska 26) „Milczenie „Niedługo Nowy Rok".
17.00 Kon- domości. 23.10 Prog ram na jutro.
jest złotem" godzina 16.30, 18.30 cert rozrywkowy. 17.45 Reportaż ak- 23.15 Muzyka poważna. 24.00 Zabń
20.30
tualny dla świetlic młod z i eżowych. czenie audycji i Hymn.
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Z kalendarzyka
łódzkich pływaków
poda.je do wiadomoklubów nowy terminarz z ttwzględ
nieniem imprez międzymiastowych
przewidzianych przez Polski Zwi11,zek
t•• .
" ,. .
Pływacki.
Zarząd ŁOZP

ści

8. 1, 50 r. -

Z.Mt -

Poznad w

Łodzi.

Gdadsk

12. 1. 50 r.

-

Z.6df

w

Gdańsku.

Z.ód~

5. 2. 50 r. - Poznali znaniu.
12. 2. 50 r. - Z.6df -

w Po

Gda!isk w

Łodzi.

26. 2. 50 r. -

Mistrzostwa.

polskichwe Francii

we polskiego wychodztwa w m1eJSOO•
p<>lskich wych ośrodkach górniczych.
Ro~egrane zawody piłk~rskie, bokzwiązk~w. zawodo~ych udała się w
czasie swiąt do połnocnych departa- serskie oraz pokazy· gimnastyczne
mentów, w celu zwiedzenia kolonii przekształciły się w wielką manifewychodztwa. z
solidarno ści
stację
Francjj ekipa

I

PAN'STWOWY TEATI?
IM. STEFANA JARACZ~
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 dramat J. Sło
wackiego pt. „Ma1;a Stua1t", w nowej inscenizacji Iwo Galla.

piłkarzy

ciężyło

pewnie Dynamo 6:2.
Po 5-ciu rundach na czele tabeli
rozgr:l:'wek znajduje się zeszłorocz
ny mIBtrz - CDKA (Moskwa) z. 10
(Sw1erDynamem
pkt., przed
dłowsk), które. zdob yło . tak że 10
pkt., lecz w 6-cm spotkamach.

N0 Węgrzech
---------,·eSZCZe gra1•ą
•łk

pt

e

•

nozną • • •
MiBUDAPESZT. (obst. wł.) st rzostwa Węgier w piłce nożnej zbllźajlł się już ku ko:dcowt. Do rozegrania. pozostało jeszcze drużynom po
dwa spotkania.
W rozegranych ostatnio meczach
mistrzowskich padły następujące wy.
niki:
Ujpest - Vasas 4:1, Kispest - Sal
Lokomotiv
gotarian 2:1, Csepel OlaJ(Debreczyn) 2:1, Eloere
ETO (Gy.
nmnkas 1:1, Mateosz SZAC 1:1, MTK
oer) 3:2, Dorag - Soroksar 8:2.
W tabeli mistrzowskiej prowadzi
Kispest - 22 pkt. i st. br. 37:14,
przed MTK, który ma także 22 pkt„
lecz gorszy stosunek bramek 41:16.
Na. trzecim miejscu znajduje się Ferencvaros, mając 19 pkt„ lecz o jeden
mecz mniej.
W

· okręgu

łódzkiego.

Mistrzostwa Z S R R

5. 3. 50 r . Mistrzostwa. okręg;1 l6dzkiego.
w gimnast yce
26. 3. 50 r. Finałowe zawody o pu
MOSKWA (Obs. wł.) W indywiduchar PZP w Warszawie.
alnych i drużynowych mistrzostwach
2. 4. 50 r. - Mistrzostwa Polski w Związku Radzieckiego w gimnastyce,
któie odbywały się w Kijowie, uczehali krytej.
stniczy 'i'OO najlepszych zowodniczek
Z uwagi na przewt!Uiany wyjazd i zawodników radzieckich z mistrzazawodników Związkowca.Zrywu na. o- mi ZSRR - Urbanowicz i Tirnoszkiem
b6z kondycyjny do Budapesztu w lu- na czele.
Po ćwiczeniach obowiązkowych w
tym prawdopodobnie mecze ipię4zymiastowe (rewanżowe z Poznaniem i 6-boju prowadzą w konkurencji kobie
Gdańskiem) odbędą się w drugiej po. cej Urbanowicz (Moskwa), wśród męż
łowie stycznia. 1950 r .
1czyzn Czukarin (Lwów) .

Polską Ludową.

W Sallaumine (Pas de Calais) re•
prezentacja piłkarska polskich zwląz
ków zawodowych rozegrała sp<>tkanie z reprezentacją PZPN-u we Frnn..;
cji, zwyciężając 5:0 (4:0).
Zespół polskich związków zawodo.wych zdob ył dużą przewagę, strzela2,
Cieślika jąc 4 bramki przez
Aniołę i świcarza.
Drugi mecz rozegrali Polacy na bp.;
isku kopalni w Bruay~Thiens (Nork},
mając za przeciwników repre.z entacje
okręgu Nord PZPN. Spotkanie zakoń•
czyło się wysokim zwycięstwem drU
żyny polskiej 12:0 (6:0).
Po meczu gospodarze podej~owall
drużynę polską, przedstawicieli wła.dz
i organizacji społecznych kolac1ą.
W imieniu drużyny polskiej związ
ków zawodowych przemówił Parpan,
wyrażając radość z zacieśniei:ia przy
jacielskich stosunków z polskm~ spor
tern na emigracji, reprezentu1ącyi;n
związane z Polską Ludową V!:YChodź•
ctwo polskie we Francji.
Gł. O•
Orpn lt.6dskte1011tomltetu l W0Jewód:1k1ero Komltem PolskleJ ZJe·

dnoc::soneJ
B

Partu

ed a

RobotnlcseJ

en Je:

B'.OLZGIUM RED AKCYJNE.

T. Ie! e D J'I
Redaktor naczelny
zastępca red. naczelrego
Sekretarz Odpowledzla~
Dział partY'ny

:1 11-u
211-)3
211-0S

wewn.

J>zlał

ll:orupondentów robctntezycb I cbłopsldch oraz.
redaktorów c11zetek łci~·

nycb

2Sł-l!i

11

Sll-ł2.

m-:ao

Dział
Dział

mutacji
miejski I sportOW)'

25'-21

Dztał

ell:onomiCZDJ'

218-11

wewn. I l 11

:US-U

Dział ~bryemy

Dział

rolny

251-:U

wewn.I

1'12-11
Bedall:cJa nOC!l:i
Kolportal.
tel. 122-22
' Łódł, Piotrkowska '10,

280-42

Admlnłatracja

~ł

oetoazeA: l!.ód!, Plotrkoweka 15, te}.. 111-so I llł-75

W )'daWca B8W ,.Prua•
A.dr. Bad.i Udł, Płoukowaka

W·ele

I

Ił,

piętro.

D ralr. Zaltł. Graf. RllW „Prua"
lt.6dt. 111. 2wtrk1 17, &eL 2111-A.

D-10031
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mańską i wojnę o Pendżab, kładzie rękę na lufie największej armaty
na bastionie.
- Oficerowie - sahibowie uczyli nas przez wiele l at. Uczyli
obchodzenia się z armatami, strzelania do bliskich i dalekich celów.
Niech teraz spróbują zbliżyć się do Delhi. Zob aczą, że dobrze nas
uczyli.
Rozdział XIl

·słucliajcie, słuchajcie!

Rozkaz Bah adur-szacha ! „.
,_
- Bacht-chan z Rozilkandu został mianowany dowódcą wszystkich wojsk!
- Bacht-chan z Rozilkandu„. Tak kazał wielki szach.
- Słuchajcie, słuchajcie!!! - wysłannik zawraca w ulicę Qgrodów. Odblask.i pochodni gasną na liściach drzew platanowych.
- Bacht-chan? To on wkradł się w zaufanie władcy ? - dziwią
sie sowarowie; Znają dobrze tego oficera, da lekiego krewnego szacha.
- Bacht-chan, uległy i schlebiający, umie szeptać szachowi
słodkie słówka.

,_ Bacht-chan ma duszę lisa, a odwagę królika polnego.
,__ Jakże poprowadzi on nas na bój z cudzoziemcami ?
- Jutro zobaczymy, teraz jest noc, sowarowie !
Jest późna noc. Nad warownią ciemności. Na ulicach, p lacach
i . - pełno ludzi. Przy fontannach, przy Wielk im Meczecie, n a Tom ba
-b a zar ze, g dzie r ano krzykliwie handluj ą Muzułmanie, pokot em uło
żyli się pomęczeni żołnierze. Powoli stygną rozgr zane za dnia miej skie mury. Chude koty wałęsają się po ulicach, skaczą ponad gło
wami i złożonymi ·rękami. Wrony kraczą ochryple, przepowiadaj ąc
. .
:upał na dzień następny.
Insur nie może SP!!-Ć. Zaczęła się wielka wojna. O niej marzyli
dziadowie, do niej szykowali się ojcowie. Nadszedł czas, g dy narody
Indii wystąpiły do boju 0 wyzwolenie kra ju o jczyst ego.
R az j eszcze zebra wszy towa rzyszy, wdra puje się Ins ur n a wysoki
Bastion Kaszmirski. Wschodzący księżyc oświetla pustynną, kamienistą równinę za murami. miejskimi, .ciemną linię ~a~ż;ifgars~iego ka-

~d. m1a~ta.
J.!.ału i ła.D.cuch wzgór~ ciągnących się w odległośc~
• ' Rund7.it. stan• s1erhlnt 1.u:tvlP.!'7.V~t.a. któey wid,;1a.ł JUZ wo)nę bur·

m!ll

PIĘCIU

1'

I

H odson

pędził

I. do L Nikt
ah or y .
inny nie

MARTWYCH GENERAŁÓW

bez wytchnienia z Lahory do

Ambałły,

z

Ambałły

Dwadzieścia
mógłby wytrzymać takich podróży.
czt er y g odziny b ez V1.>ylchnienia w siodle, bez snu i wypoczynku, w . cią
gu j ednego dnia.
Zajeździł n a śmierć dwa a rab s kie konie, a t eraz mordował trzeciego.
Hodson woził pilne dokumenty , tajne doniesienia od generała
Anson a do sir J ohna Lawrence'a i z powrotem.
Dziesięć dni temu, jedenas t ego maja, t eleg raficznie przekazano
wiadomości z D elhi do Amb ałły, Lahory, Peszawaru.
Dwa j sygn aliści cudem utrzymali się n a s tacji telegraficznej do
g odziny t r zeciej n a d ranem i p rzez j edyn ą, nieprzeciętą przez powstańców linię, da li znać do Pendżabu o zaszłych wypadkch.
.,Do wszystkich stacji Pendżabu... - pobiegła po drutach oszaBunt w arniii bengalSkiej .... Delhi opanowane
łamiająca wieść -

przez wroga ... Oficerowie brytyjscy
I t er az H ods on

pędził

opuścili twierdzę„."
Ambałły, z Ambałły

z L a hory do

do Laho-

ry.
Dowódca armii, generał Ans on przyj ął Hods ona se rdecznie. Dał
mu liczną eskortę, Żłożoną z półsetki k onnych Sik h ów, dopuścił go do
udziału w Rad zie W ojen nej .....
. Teraz k apit a n Hodson siedział w t owa r zy s twie pięciu s tarych g enerałów i udzielał .śmiałych r a d.
.
Sytuacja była poważna.
Siedząc w swym himala jskim u stroniu, zbyt późno dowiedział się

o wydarzeniach, nie od razu też wyruszył z Simli do
wskut ek czego stracił wiele drogocennego czasu. Był starym oficerem, uczestniczył jeszcze w bitwie pod Waterloo, ale w
sprawach Indii był nowicjuszem.
W decydującym momencie okazało się , że nic nie było odpo·
wiednio przygotowane.
Brak było namiotów. Nadchodząc e wojska zakwaterowano
pod gołym niebem.
Nie było mułów, potrzebnych do transportów, a poganiacze
rozbiegli się na wszystkie strony.
chłopi wzbraniają się dostarśrodków żywnościowych brak czać czegokolwiek.
Brak wozów, lekarstw, środków opatrunkowych. Władze cy•
wilne rozprzęgły się i w n iczym nie mogą pomóc.
Położenie rozpaczliwe. Pięciu star ych, siwych generałów dzień
i noc radziło w pospiesznie rozkładanych polowych namiotach sztabu Ansona.
~end.żab, bliski Pendżab, mógł jeszcze uratować Indie dla Bry·
tyjczyków.
W Pendżabie jes t ciężka artyleria oblężnicza, jest mnóstwo wojsk
europejskich. W samym Pendżabie, n a g r anicY., stacjonuje około
ośmiu tysięcy żołnierzy brytyjskich. W Pendżabie znajduj ą się n ajleps i, najs pra wniejs i ludzie, oficerowie zd ecydowani n a wszystko.
Pendżab, t ylko Pendżab mógł ter az zdecydować o przyszłości, o „być
a lbo nie być" dla Ang lików w Indiach.
Rozumiał to dobrze gos podarz Pendżabu, L awren ce. Ale John
Lawrence chciał ratować Pendżab w samym Pendżabie.
Do chodziły do nieg o zatrważające wi eści, Pendżab mógł się tak
s amo zbuntować, ja k zbuntowały się centra lne prowin cj e.
generał Anson
Ambałły,

„Sądzę, że t o najniebezpieczniejszy kryzys brytyjskiego panowania, .iaki kiedykolwiek zdarzyl się w Indiach." - pisał d o An sona.

-

Lawrence był za podjęciem en er giczn ych kroków .
- W rzenie w Pendżabie winno . być za WS:!elke. :::enę
mó111il do swych podwładnych.
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