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tow. Bolesława Bieruta
Do tow. Chruszczowa
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sekretarza Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy

J
POK
TO
NYSAI
ODRA
niewzruszona granica przyiaini
i

mi~dzy

Z okazji lO·ej rocnucy zjednoczenia ziem ukrai1iskich zasyłamy Wam .
&erdcczno ~ratulacjc i życzenia dalszego wspaniałego rozwoju bratniego
narodu ukraińskiego.
Złączenie ~ię z mari~rzą de;u \tkrai{1,kirh czyniąc udość sprawie<lliwości <lziejowl'j polo.lyło krc~ "id0\1ickowcma uebko"i mas ukrailt·
okirl1. Stało •ię ono jcdn(J z wa~nyeh przesłanek późnirjszego zw)·cię•twa
nnrl wopóhi)·m wro„iem narodu )lobki••go i ukraiii~kiego - hitlerowskim
ra~~yzmem. Dzięki temu ro1.p1wzęfo ~it' nowa rru w stosunkach mię<lzy
nnvymi nafodami, ktbra przekre;tila na zaw~ze dawne spory i wa;;nie,
"Jlrowad1.aj~t nu ich miej,c·c stosunki braterskiej prz~'jaini i serdecznej
współpracy dla "•pólnq:o do lim.
Dzirki lti>torycmym · wycię,Lwom · wirlkiego Związku Ratlziec.kiego. oj·ą nicpodlrglo>ć i oparła swe l!ranice na Odrze.,
<'7) z:1a nasza otlz)·•kaln
l\y;ie i na llałl)~m. Korz}stahc z \\'<paniałych osiągnięć i doświadczPń
narodów r::clzierkirh pol,kic masy pracujące z l,la:"ą robotniczą na czele
budują w Pol•cc zręby socjalil.11111,
D7-i~, w roct.nicr zjt'dnnzrnia T.:krainy Socjalistyczm',j, pozdrawiamy
w imieniu polskic110 111rln i1rnrnjącego lu<l pracując}' Ukrainy, którego
w•paniafo sukcesy na cli• "' oclbudow)· stanowią ważny wkład w de:il'io
umocnienia siły i potrp:i Związku Radzieckiego walczącego pod wodzą
\~ iclkir~o Stalina na ucie \\H)·'tki\'h sił po,t('powych ~wiata o trwały pokój
i "•pólpr~cr mi~dzy narodami.

narodem polskim i niemieckim

Pismo przewodniczących Niemieckiei Socjalistycznej Partii Jedności

do

wą Republiki jest niezachwiane dą·
do przyjaźni ze
żenie do pokoju,
wszystkimi narodami świata, a prze
de wszystkim ze Związkiem Radzicc·
kim, Polską i innymi krajami demi>kracji ludowej.
Zapewniamy naszych polskich to·
w11rzyszy, że .Niemiecka Socjalistycz
na Partia Jedności jest świadoma
wielkiej winy, jaka ciąży na naro·
dzie niemieckim wskutek haniei>nych czynów siepaczy hitlero1nkich
w stosunku do nnrodu polskiego.
że l'\ie·
Oświadczamy raz jeszcze.
Hepubl:ka Demokratyczna
miecka
nie tylko !'tanie się przeszkodą 'li' powtórzeniu przeszłośd, lecz ze stronv
1.iemieckiej uczyni wszystko, by sp~I
niJy ~ię 7.yczenia obu naro:lów i roz·
wijaly się dobre stosunki sąsiedzkie.
Niemiecka Sf>cjalistyczn:i Partia
jak to już wielo·
Jednoś~i uważa że granica
krotnie oświadczono na Odrze i Ny3ie jest granicą pokoju i widzi w każdym, kto wysuwa
wroga
:i'ądanie rewizji tej granicy -

PrzewodW AR SZA W A '(PAP) Komitetn Centralnego Plllskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
- Bolesław Bierut otrzymał od prze
1\iemieckiej Socjaliwodniczącrch
stycznej Partii Jedności - Wilhelma
Piecka i Otto Grotewohla pismo, naniczący

stępu,iqcej T'eśei:

Drogi Towarzyszu!
za źycze.
dziękujemy
z okazji utworzenia •'iemiel'kiej Republiki Demokratycznej
i wybont tow. Piecka na prez~·denta
i to·~·. Grotewohla na premiera Re·
publiki.
K!emiecka Socjalistyczna Partia
JP.dności w "·ytężonej pracy wraz :ze
W<zy:<tkimi 'postępow~·mi ludźmi na·
,szej ojcz:vzny skorz~·s tała z mo7.liwo
ści, które dane :io3tały na1·odowi nie·
mieckiemu dzięki obaleniu faszy:m1u
pr7.e·
przez wojska radzieckie,
kształcenia Niemiec w pokojowe, demolu·ntyczne pai;stwo i stworzyla
warunki dla powstania :Niemieckiej
Republiki Demokratycznej. Podsta·
Serdccżnie

nia,

przewodniczącego

złożone

I

Walka o życie patriotów greckich

prowadzona będzie dalej na terenie
Zgromadzenia Generalnego ONZ
LAKE SUCCESS (PAP). clonosi!iśmy,

Jak już

zawics1enie wykonania l ucbylenle
wyroków iĘmierci, wydanych przez

3-dniowe obrady I\omi·

sji Politrcznej ONZ zakm'Jr.zyłv się
po utiąccniu przez angJo·amery.kań 

rząd ateński.

bK<\ wil:lKl\'l'.ość głosowania nad f>ro-

s7ef delegacji iadzieckiej Wyszyńs"ki

jektem rezolucji Hdzieckiej. uchwalc:ni<:>m prcjekl11 rezolucji Ekwadoru.
Prz~d głosowaniem nad projektem
rezolucji Ekwadoru szef delegacji ra
dzicckiej Wyszyński oświadczył, że
projekt rezolucji Ekwadoru, zwłasz·
cza wobec odrzucenia szeregu popra
\1·ek radzieckich - uwaźa . delegacfa
rad7iccka za słaby i niezadawalają
cy, le<'z mimo 1o będzie głosować nd
wet za tym projektem. gdyż traktuje
go jako wyraz pragnień przeważają
cej części delegatów, aby osiągnąć

ie delegacja ZSRR nie
walka przeciwko terrorowi monarrho-faszystowskiemu i egzekucjom była zakończona
pr7edstawicieli rzą·
Oświad~zenia
.!u ateńl!>kiego dowodzą, że problem
ten bynajmniej nie jest rozstrzygnię
ty. Delegacja radziecka oświadua,
ie będzie kontynuowała swą walkę
o uratowanie życia patriotów grec~:ich i wyraża przekonanie, że do wal
ki tej przyłączy się Zgromadzenie
Gener11lne.

Po uchwaleniu rezolucji Ekwadoru
oświadczył,
uważa . aby

KC PZPR

niemieckiego i polskiego narodu, pod go, który .znajduje się na czele śwla·
towego frontU pokoju. Jesteśmy prze
w Niemczech konani, że wspólna walka 11rzeciwko
Zachodnich, pod bezpośrednim wpły- imperia1istycznym planom wojennym
wem rzlłdzących tam imperialistów ukoronowana zostanie powodzeniem.
Cieszymy się, że w liście Waszym
amerykańskich oraz ich l:lngielskich
i francuskich pomocników, panoszy jeszcze raz znaleźliśmy pofl~ ierdzcsię pragnien:e odwetu wobec Polski. nie, iż możemy być pewni solidarnoJesteśmy jednak przekonani, że na· ści polskiej klasy robotniczej i nnroród niemiecki, pod kierownictwem du f)O):>kicgo.
Z socjalistycznym pozdrowieniem
postępowych
najbardziej
swych
Wilhelm Pieck
przedstawicieli "C: stanie zdecydowaOtto Grotcwohl
nie przy boku ~Vlązku Hadzieckie·
żegacza wojennego.
.Wiemy, że, niestety,
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Przewodniczący

Komitetu Centrulne~o
P!'hkirj Zjerlnorzoncj Partii Rohdtniczej
( ~) Ilolcslaw Bierut

Do tow. N. I. Gusarowa
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sekretarza Komitetu· Centralnego
Komunistycznej Partii (bolszewików)

rocznicę Komsomołu

Depesza Zarządu Głównego ZMP
do Komitetu Centralnego WLKZM

\'\'ARSZAW/\ (PAP). - W dniu ::!9 skiego ku socjalizmowi oraz w walce
bm, przypada 3 1 rocznica powstdnia sił po!>l~powycl1 całego świata o po- '

Vl.'szech1wi<1zkowego Leninowski0go kój, demokrację i szczęśliwą przyKomunistycznego Związku Mbr!zieży szloś(• wszystkkb ludów.
NIECH ŻYJE BOHATERSKI KOM- Komsomołu.
Vv związku z tym Zarząd Główny SOMOŁ!
NIECH ŻYJE ZWl.'\ZEK RADZIECZwiązku Młodzieży Polskiej wysłał
do Kcmitetu Centralnego \A'LKZM KI - OJCZYZNA NAJSZCZĘSLIW
SZEJ MŁODZIEŻY SWIATAJ
depeszę następującej treści:
NIECH ŻYJE WKP(b) I WIELKI
„,V dniu 31 rocznicy powstania
Leninowsko·Stalioows!de- STALIN - WODZ 1 NAUCZYCIEL
sławnego
CAŁEGO
PRACUJACYCH
go Komsomołu, przesyłamy Wam go \1AS
.
bojowe pozdrowienia od mło SWIATA!"
rące
dzieży polskiej.
Bohaterska droga, jaką przebył
WLKZM pod kier_vwnictwem WKP(b},
wiclkb osiągnll)c1a Komsomol•1 w bu
clownictwle socjalistycznym i w ko·
munistycznym wychowaniu młodzie
iy radzieckiej, rola, jahą odgrywa
WLKZM w walc.e o pokój i demokrauczyniły z
cję na całym, świecie niego wzór i przykład dla postępowej
rnlodzicży wszystkich krajów.
W dniu
WARSZAWA (PAP) Dla młodzieży polskiej bohaterski
Komsomoł jest symbolem nieugiętej, 28 bm. w CRZZ odbyła się konfeofiarnej walki o szczęśliwą przy- rencja poświęcona sprawie Wspóbr.a•
s1łość młod7.ieży. jest nicwyczerpa· wodnictwa pracy.
W konferencji wzięli udział ki~·
ną skarbnicą. do~wjadczeń tej walki
i pracy. Młodzież polska, czerpiąc z rownlcy wydz:ałów współza'NOdnicdoświadczeń Komsomołu, bierze ak- twa przy poszczególnych związkach
tywny udział w marszu narodu poJ. b1·anżowyc11 i referenci współzawodnictwa pi·zy ORZZ. Z ramienfa CRZZ
·
I)yI1. o b ecm:
' ZZ to>v.
sekretarz CR
Kofman i kierownik 'Vydz. Współz::iwodnict"·a CRZZ tow. Żuchowicz,
który wygłosił obszerny referat na
poszczególnych
osiągnięć
temat
twiązków zawodowych we wspólza ·
wodnict,vie pracy.
Jak wynika z referatu, we współ·

Białorusi

Z okazji H).Jef'ia zjrclnor7.mia zirm hiałoru•kidt prze>yłamy '\\am Sł'r·
drcznc gratular.i<' i i~rzenia duhze;rn rozkwitu dla bratniej Białoruskiej Ra.
•
dzirrkirj Hepubliki !foc.ial iHycmcj.
Zjednoezrnic narotlu białoru;;kic;10. czyni:ic zadoóć ~prawiedli1rn;ci dzie.
jowcj położylo kre• "iclowickowl'mt1 uci~ko\li mas hiałorubkich i otworzv.
ło no1\·ą erę w Ho•un!,ach pomiędzy n~rodcm polskim i białormkim, e;ę
i:zczcrej brutcr;kicj przyjaźni, sccmentowand 11 spólną "alką z hitlerow·
~kim najeLdźc~.

Ożywieni t}·mi 5amymi bratcr,,kimi urwciami i ideami mark>fantu•
1.eninizmn bfclzierny nadal pogłęhiać i rof.wi.iać przyjaźl1 pohko·hiałoruską
.iako ważny wkład w <lzi..lo ~ocjalizmu i pokoju. którl'i;!O broni nicu„il'cie
" •
potężny Z1dązck Hacl/irrki z \\ iclkim Stalinem na czc.>)c.
l'rzrwofinirzący

Komitl'tu Centralnego
Pvbkiej Zjednorzoncj Partii Robotniczej
(-) Bolcslaw Bierut

współzawodnictwa

Nowe for my

--

pracy

przyspieszą · walkę o wykonanie planów produkćjf
Ogólnokrajowa narada kierowników ws~ółzawodniGtwa pracy wCRZZ
zawodnictwie bierze udział ogółem I W dalszvm eia"'U obrad kierowni·
wydz°iałów ·"współzawodnictwa
?kolo 60 pr,o~ent wszy~t~ich . pracu- cy

:1

,,Rzqd Bidault - ~!!!! .~!A
na zużytej oponie D1a1•shałlowskiei''
Prasa francuska nie wróży długiego żywota nowemu gabinetowi

Ją9·ch.. ~aJ~e~5zi: W_Yn~kl. OW)::!'ll~ly przy zarządach głównych związków:
zw!:pki hut:ukow 1 gor~ikow. \~ obu hutników, wlókniarzy i budowla.
zw_iązk:ch tuch wspo!zawodmctwa nych złożyli krótkie sprawozdania z
oli1ął 10-80 proc. ogolu zrzeszo· najwa%:niejszych akcji, prowadzonyt:ii
obecnie przez te zw1azki.
nych.
• -.••
. .
Z najważniejsz~·ch if;tnic,iącycb foU włokniarzy na1waznie1szym pro·
s.;:cze niedocia"'nieć mówca W"mi ... ;1 il
· ~~·alk a, o 1~zm_o·
• t . ol>cenie
' b'ent 1
J
·
~c~
.• . c
komitetów
nied?o;tateczn_e·"' powi<1zanie
wspolzawodmctwa z masami pracu· ze::11e 1ak.os~1 prodi:kc11._ . \'\ zw1ąz1;u
jącymi, opiesirnly lub biurokratvcz- :;; tym silnie rozwinął _się r~ch ra·
ny stosunek dyrekcji i Rad Zakł;;,do· ej1mali~a~orski. Od ~ma 1 stycznia
\\ ych do ws)>ółzawodnictwa, nic za \Y · 1 l'oku _bieząccgo do dnia l ·· czerwca rl>.
sze odpowiednią 011iekę nad przodow :rglos1lo projekty racjonalizators'<ie
nikami i racjonalizatorami oraz zhyt l!l9 robotników, liO majstrów, 132
techników i 36 inżynierów. Zw. Zaw.
słabą popnlaryzację ich o siągnięć.
Prac. Przem. Włókienniczego ogłosił
ostatnio konkurs dla zespołów osią·
gających najwyższą jakość. W kon•
knrsie bierze już udział 567 zespotów.

I
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D ziennik „Ce I shalla - Hoffmana. „Starą łatą - , .Masy ludowe, które doprowadziły do
(PAP) Soir" stwierdza, ie nowy rząd, utw~- p?sze „Ce Soir" - zalepiono zużylą upadku rząd Q11euillc'a, zjednoćz:i ~ we
rzony pod etykietą Bidault, jest w oponę marshnllowską. Kie wystarczy sily do dalszej walki o interesy Fr:tn
istocie rządem, odpo\Yiadającym in- jednak zalepienie ,iednej dziury, bo cji i narodu francu skiego. Naród
teresom administratora planu Mar- opona t\jwali w innym miejscu·•. francu~ki domaga się radykalnej
Ka czoło zagadnień poruszan:v,.h
w dyskm:ji •wysunęła się sprawa
·~••••••••••••:1•••••••••••••1J••ir•••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••· zmiany poJityki. Nie może tego ocze·
kiwać od nowego rządu Bidault.
przedtecminowego wykonania plaDz:ś w niedzielę, 30 października br. na Cmentarzu Komu„Humanite" · podkreśla, że rząd Bi·
i zobowitzań
nów produkcyjnych
nalnym na Dołach - odbędiie się uroczystość odsłon'ęc: a podault jest bliźninczo podobny do rzą· 1
przez wzmożenie
o•zczędnościowych
du Queuille'a. Dziennik apeluje o
mnika WŁADY BYTOMSKIE .T, robotnicy łódzkiej, bohaterskiej
n ydajności pracy i dalsze nmaso,~ie·
1
nie współzawodnictwa.
~·zmożenie nacisku ma!! ludo'""ch w
bojowniczki KPP, of:ary fasz ystows1{:ego re:limu sanac~,·jnego'.
kierunku utworzenia rządu je.dności I
Pomn:k ufundowany wstał ze składek łódzkich robotn;ków.
Na zakończenie sekretarz CRZZ
demokratycznej oraz przeszkodze?Jia .
Wszystkie delegacje zakładów pracy i instytucji oraz poczty
Kofman pi-ze<lstawił wytyczne
1
1 tow.
,,. dniu wrzorajsz:1m odb.\·ło się losowa-nie nagród dla u·
do
zmie1·zającym
rcal\C'ji,
wy1'iłkom
sztandarowe, udające się na uroczystr>ść - zbieraj:} s:ę na placlalszej prac~·. Podkreślił on potrze·
"-'"JJl'Owa<lzenia o~zukańczej ordynacji
czcst:1ików r1aszego konkursu rozry\\'ek umysłowych. któ·
for;n
nowych
wprowadzenia
hę
cu przy rogu ulic Nowomiejskiej i Ogrodowej, skąd o godzinie
wyborczej.
7
_-r.
lo~ogr~·fu
t'7..\. nadesłali p1·a,,idło•.\·g rozwi:ganla
ws pól za wodnictwa, polegających na
IO-ej wyruszą na cmentarz.
wyraża przekonanie, .
„Liberativ.1"
B1·nnin!o 0110 walce o tytuł najlep;;zej kopalni, faże jeW rz~1d nie zmieni polityki
KOMITET ŁÓDZKI PZPR
bryki, huty itp. W tym ccht nale7.y
załamie się pod naciskiem mas ludo- ••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••~••e••••••••••••••••••••••••••••••
NIECH ŻV JE ZWIĄZEK RADZIECKI
rozwinąć współzawodnictwo między.
wych.
zakładowe.
"·ieczne pióro - otrzymuje Ob, Lucy·
Pierw~zą. na~Todę „Figaro" i „Aurore" nie wróżą no·
ul. Gda6:,ka 3<3.
na Pawlaczyk ·- Łódź Duży nacisk zostanie położony na
wemu gabinetowi długiego żywota.
Zgieri
właściwe odbywanie narad wytwór·
Xa~rodv ksj~żkowe wylosmrnli: Szwember Anna czyc::. Na naradach tych będą doNagła dym1s;a szefa floty "':'"" Denfe!da
1 :\!aja 23 (J. B. Priestle\· - .,Ja ,:~1r dzie1i"); Marciniak Marla
-- ł.Jódż. lll. Piotrkowska 16fi (E. Ep-:tein - „Re\\·oluc.in '' Chi
Podano jów broni w armii USA. Te same ko· kładnie analizowane z udziałem całej
WASZYNGTON (PAP). zal.o~i plany produkcyjne i oszczęd·
nach"): ~'fa2iarz Jan - Ozorków, ul. Lcuion(rw 20 (r. Sinf'lair
tu oficjalnie do wiadomości, że szef hi przypuszczają, że nastąpi dymisja nosc1owe.
tD Buła
1
- .. Bo<: ton"): Kapes Maria - ż,· chlin, ul. Prze<: kol.: 2 (H.
wojennej
floty
sztabu amerykańskiej
i>
innych wyższych oficerów
również
:opularyzacja metod pracy przo·
·.• nro11a do n-olnośri"); wojciechowski Janusz
Fa~t . SOFIA (PAP}. :-- W Bułgarji. czy.ni admirał Denfcld - u sun ięty został z sztabu, l\tórycb stosunki z minister- dUJli-~re.h robotników i intensywne
ł.6di. ul. z:n,·ad·1.ka 51<\'T .Ja„trun - •• :'lrickiewicz"l; Kaczmai
do zapow 1edz1a· rnjrnowane!Jo stanowiska.
~·q przvgotowama
to dalsze zadanie sto·
&zkolen1e stwcm wojny zaostrzyły się na tym j~ce przed wydzialnmi wspólz~wod·
nych na 18 grudnia rb. wyborów do
Xan1towic,m 35 (W. ·xickra ....ow czyk Tadeusz - l.ódi,
.
tle
samym
ko·
poinformowanych
dobr7e
W
Narodowe·
Zgromadzenia
Wielkiego
.,\V <>kopac.h Stalingradu'"); Błaszczyk Jan - Łócli, ul. Zamen
nictwa pracy na najbliższy okres.
go i •Io okn;gowych rad narodowych. łach twierdzi się, że przyczyną usuhofa 38 (fT. Fa,;t - „Amcrrkanin"l: Stefańczyk J. - PahiQ.·
!IOOCOO
Dokonujc się pódziału na ok1ęgi wy nięcia Denfelda jest zaostrzenie siq
nice. ul. Gwarrlii Lud<mri 19 iS. Heym - '„Zak!arlniry"): Git
sporząd7.a
komisji,
wyboru
borcze,
Łó1lź, ul. Strykowska 21 (S. D.' gat wacki SłanisJaw ~ię spisy uprawnionych do głosowa wewnętrznych rozdźwięków parnię·
•. Pola Elizejskie").
c.lzy sztabumi poszczególnych rodza.
nia ild.
UWAGA REDAKTORZY GAZETEK ŚCIENNYCH
\Y~·że_; ,yymkmieni zeC'hca. z.glosie~ Si\' po odbiór nagród do
•
I KORESPONDENCI FABRYCZNI ,,GŁOSU''!
PARYŻ

Odsłonięcie

pomnika

Wlady Bytomskiej

7

Kto otrzymał nagrody
za rozwiązanie logogryfu Nr 7 •

I

Tarcia· Y:J ministerstwie wojny USA

Przygotowania do wyborów

arii

I

ul..

KOMUNIKAT

Rnrlakcji ,.Gło„u". ul. Piotrkowska BG. III p. dnia 31 bm., w
g-riclzinach od 1~- ci do Hi-tej.
:\avock dla zamiejscowych wy~łane zo-i taną, pocztiJ.
CR)

3300 traktorów >>u RSI! sA<<

WARSZAWA (PAP). - .Przewod·
Pailstwowej Komisji Plano\V t~·c h dniach rozpoczynamy na łama ch „Głosu" \Yielki
wania Gospodarczego wicepremier
konkur~ fotograficzny pod hasłem „Czy. znasz Lódź dZisiej·
Hilary Minc otrzymał od 'Załogi Za·
S<f) ?''
kładów Mechanicrnych ,,Ursus" piSzczegóły konkursu w najbliż~zy<:Ji nurnerącb „Głosu".
smo nc.stępującej treści:
„ W imieniu zaloai Zakładów Ma4j•D•••aaaw••·~··••••••••••••SSWa•••······································

UWAGA, AMATORZY ROZRYWEK!

niczący

. .w

pon:edziałek dn, 31 październ:ka " godzinie 18, odbę
dzie s1~ w ~nkalu R2d~kcji odprawa redaktorów gazetek ścien
b
nych ł~dzk1ch zakładow pracy i korespondentów fabryc
myc
·
„Głosu'".
Na odprawę należy przynieść gotowe już gazetki przezna·
czone na. wystawę, bądź projekty gazetek i artykułów„
Prosimy o punktualne prz,•bv •
J cie.
J
WYDZIAŁ PROPAGANDY KŁ PZPR

c:hanicmych „Urs{1s" meldujemy: w
dniu 27 paździ_ernika 194? r. o godz.
9.30 _wyko_naUsmy_ 3-letm plan pro- ,
dukqi, da1ąc kra1owi 3.300-uy trak·
tor.
Do dnia :n grudnia rb. zobowfązu.
~::: sie dać ponad plan 480 trakto· ~"""""'"X>~!!~~

j

.

1

„GŁOS1:! RO~~!~.~J

\

·~fr. ~

Nr 29~

Schiller wygnany

Akt
'

z Bonn

sprawiedliwości

Swięto

narodu

pRZED 10-ciu laty Nadzwy·
czajna Sesja Rady Najwyż·
szej ZSRR przyjęła uchwałę o
włączeniu Zachodniej Ukrainy
i ZachOdrucj Białorusi w skład
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tym sa~nym zakońC'zona została trwa·
jąca od dziesiątków lat walka
ludności

ukraił1skiej

i

białoru-

skiej, 2:nmieszkałej nn terytoriach, zagarniętych przez burżuazję polską o wolność narodową i społeczną i o prawo
stanowienia o sobie, walka, którą

Fa..<"Zy1itow~ki rząd Adenonen nluzał wystawiania Wilhelma Telle - utuki
\1ielkif'.go niemieckiego poety Fryderyka Schillern. Dokładnie siedemnakie
lat temu - Hitler ró11nież zahronil wystawiania sztuk tego poety.

w

ciągu całego d~vudziesto-

lecia międzywojennego popierały siły demokratyczne w Polsce
na czele z klasą robotniczą
i jej awangardą rewolucyjną. W
granicach Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki Radzieckiej
znalazł się po raz pierwszy w
swej historii zjedno.czony naród
ukraiński i -białoruski.

Znaczenie tego wielkiego ak·

-----------------------------~~~~-~~~~~~~~~

Jugosławia

więzienie

-

narodów

Szpiegowie i faszyści - stojq na czele armii titowskiej
Z:l.rajcy titow-scy przekształcili Juw więzienie narodó'v i obóz woJskawy, z armii jugosłowiai1sk:ej zrobili oni narzędzie uci5ka
rewolucyjnych i postępowych s'l,
wychowując oficerów i pod<1ficerów
w duchu wrogości do Zwlą1.ku Radziecklego, do obozu pokoju : demokracji, w duchu wrogości do włas
a.-,eg~ narodu. Proces ~a~ka .w?'kaza!!
2e titowcy "'YZlla.c:i:yh rowmez armu
jugosłowiańskiej specjalną rolę przy
dokonywa-niu
~ontrrewolucyjnyc~
prz.e~vrotów, Jaki.e pr.iygotowywah
w~polnic z. wyw1Mlem ~erykań.i;knn w kra.Ja.eh demokra~Ji ludoweJ.
W Z\~~zku z t.Yl'.1 titowc~ , pr~eprowadz:h w arm1: Jugosłow'lansk1eJ głę
bokie zmiany przede wszystkim w
sk~adzle s~cjal~ym korpu~.u oficer:sk1~go, wciąg3:3ą.c do a.rmu rcakcyJne ~ ta;;zyst~·skie elemel!tY, powJerz:i-Ją<l nn waame kierownicze stanowiska.
.
Przytocz~ roektóre dane, opubl:kowane przez pułkownika sztabu generalnego, Słobodana Cekicza, który
niedawno opuśc'.ł Jugosławię- chroniąc się przed Wowskim terrorem.
Oto co pisze p~!c. Cek:cz:
„Do am1ii jugosłowiańskiej napły
n~li na miejsce aresztowanych i :n·
mordowanych komunistów byli C2Ct·
nicy i ustaszowcy, którzy walczyli
przeciwko ruchowi wyzwoleóM:emu
w Ju1mławil, Jak np. g'enerałome:
Pirc. Petrova<1 i inni. Różni kar.ierow:cze otrzymali najwyt..sze stopnie.
Często $lychać między oficerami, któ
rzy walczyli od 1941 r. tal\!e rozmo"'J': „M1>ja kom1>ania w:r.lęb fi> do
nlcwoll w r. 1943, jako C'l'.Mnika, a
on ddsia.J · jesł pułkO'Mllklem, a Ja
kapitanem. Trząsł slę ze strachu, kie
dy'Śmy go areutowall, a dziś Die chce
ze mDlł rOtLinawiać,„
W armii jugosłowiańsk:ej panoszą
się obecnie taey właśnie ludzie, którzy są bardzo wygodni dla klik: t:tow.sk!ej. Prawdziwi oficerowie party:zantcy, szczerzy pa.trioc.{ JugO!!lłO•
wiańscy, zostali w więks"Łoścl swojej
usunię<'i i wielu z nich musiało jeszcze przed Rezalucją Biura. Infor·
ma.cyjneiro wystąpić z armil, gdzie
gosła.wię

W dniu 29 pafdllemlka mija 31 ro
<'lnlca powstania Wszechzwiązkowe
go Leninowskiego Komunistycznego
Związku Młodzieży Komsomolu.
Komsomoł odgrywa bardzo duż~
rolę w życiu narodów radzieckich.
„Zwl:\zek Młodzieły Komunłstycz11ej stał zawsz:e u nas w pierwszych
u.eregach bojowników-mówił towarzysz Stalln. - Nie :tnam takich wy·
p1ułkćw, w których Komsomoł pozo·
stałby w tyle za wydarzeniami Ddtzego tycia rewolucyjnego".
Komsomoł powstał w latach walki
młodej republiki radzieckiej ."..\"Z~ciw
ko zbrojnym siłom kontrrewolucji i
armii interwencyjnych państw kepi·
talistye7nych. Komsomoł mobilizował młodzież do tej walki. Młodzi
chłopcy i dziewczęta szli na front,
aby bronić rewolucji 1 niezawisłośc~
c,iczvznv. O tej bohaterskiej młodzie
ty pisai Włodzimierz Majakowski:

1'traktowano ich jak w dawnym }(ró- instrukcjami Rankowicza, Wukmano

lewskim wojsku. Tragiczny los spotkał specjalnie podoficerów b.
partyzantów, którzy wskutek złego
odżywian:a : traktowania masowo za
padali na grużlicę. Na i<'h · miejsce
przyszli nowi - titawcy, którzy stworzyli sobie nową kadrę podoficerską,
rekrutując Ją przeważnie

z

kułaków.

Bardzo c:ężka jest sytuacja żołn:erza jugosłowiańskie; ann'ii. Swiadczą
o tym następujące fakty: - przy bu
dowie aut~trady Belgrad - Zngrzel)
pracuje BO tys!ęcy żołnierzy. Drugie
tyle zatrudnionych jest na ciężkich
robotach w lasach w tzw. bntalionach pracy. ż<>łnierze pracują też w
kopalniach i pri:v budowie kolei w
Serbii Zacbodnit\i.
Tito i RankowiM: zmuszają przeszlo 2eo tys. żołnierzy do ciężkiej pra
cy dla eksploatacjl boractw natura!·
nych Jugosła.wii, które ekl!IPorluJą
dla lmperia.list6w,
Na procesie budapeszteń;;kim .wstały ujawnione ścisłe więzy łą<!'łące
Wielu titowsk:ch generałów z angloamerykańskim '.vyw:adem. Wielu z
nich jak np. Kosta Nadż, Milicz i inni zajmuje najwyższe stano'.v:ska
w arm:i.
Na porządku dziennym są antyradziec:k'.e 1 antyrobotrucze wystąpie
nia poszczególnych generałów. Weź
my np. generała Bogdana Or~'l<'Z:l•
nina. Pan ten w mundurze generalskim inie mfal nigdy n:.c wspólnego
z klasą rob-Otn!cz1. Je;:t on synem
najbogat~zego
kułaka
w Korduni.
Z tej kasty pochodzi większość obecnych generalów t:towskich, jak np.
gen. mjr. P.ad1voje Bradonia, który
był : poz.ostał wielko - serbi<kim szo
winistą. Bra.clonia był w 1S41 roku·
czetnikiem

Draże Michajłowicza.

Na stano\\-:slm k:ero\vnika polltycz
nego armi:. znajduje się titowski lokaj, gen. por. Otmar Kreaczicz,szpieg
amerykański, który pochochl z rodziny żandarm!kie,j. Prowadzi on obecn ;e haniebną robotę w , armii jugosłow:ańskiej, szerząc antyradz',e<:ką i antykomunistyczną propagandę.
Wszystko to dzieje się z.godnie z

wicza :. Goszniaka, głównych prowodyró\V titowskich w armii, któn.y
zlikwidowali cni;anizac-ję partyjną w
armii i przekształcili ją, w pomocniczy organ KOS'u (wyw:ad \\'Ojskowy). Zadaniem titow.skiej org;inizacji
partyjnej jest pomagać KOS'owi w
wyszukiwaniu szczerych patr:otów 1
komu:iistów w arm:i dla ich lik\vidac.ji.
Do tej titowsk:iej part'.i należą obec
nie elementy, które maczały palce
we krv.ri swego onarodu. Na rozkaz
politycznych wladz armii wstał przy
jęty do part:i płk. Radosław Dziuricz, były zastępca Dra.ie MichaJło
wk:11a na obszar-te południowej Scrbil t Macedonii.
Tak samo został przyji:ty do partii
gen. ITijr. \Y'.ekosław Kfazanicz, były pułkownik sitabowy dawnej armii królewskiej i były nac-zelnik
!łzta.bu jednej z Pawellc7.owsklch dywizji, którego partyzanci wzięli do
niewoli w 1943 r.
Czlon..lt.icm tltov.rskiej part!.: został
też mjr. K:ikow:cz Sekuła, który w r.
1941 w powiecie Berano "Zorgunlzował czetników. Nastęipnie do końca
wojny \\-spółpracował z Niemcami,
jako k:ierownjk jednej z fabryk mydla. Pod~as olmpacjf był agentem
C.est::i.po, a obecnie Jest agentem
KOS'u.
Przytoczone przykłady rzucają jaskrawe światło na obecne stosunki
w armi~ jugo~łowiai1skiej. Przyklarly
1e charakterymh Judzi, kt6r:vll' Ti·
to pcnden:a d(l'Wództwo l'~cdycji
karnych, wysyłanych dla paeyfikacji
terenów, ogarniętyeh walką, wysyła
nych przeciwko prawdriwym ł śmia
łym patrlotom jugoslowlail'lklm, któ
ny pozostali wierni tradrclom walk
partyzanckich i JJrzyjatnl ze Zwi:izkiem Radzieckim.
Pra.<-a. tikwr.ów w armil jugosło
wiańsklt>J, prze-k<:ztałcenie te>j arm:i
w armię ant~·ludow~ stanowj jeon~
z najwic;kszyeh zbrodni, którą titowcy popełnili przeciwko narodQm Jugosławii.

Radomir Szara.novle7:.

ukraińskiego

i

tu sprawiedliwości dziC"jowcj
było ogromne, zarówno dla dalszego rozwoju stosunków polsko • radzieckich, jak i dla samego rozwoju ziem zachodnieukraińskich i zachodnio-bialoruskich. N a prawienie starej niesprawiedliwości historycznPj,
narzu~nej w traktacie ryskim
z 1921 r. młodej republice radzieckiej, było istotnym warunkicm ułożenia w przyszłości stosunków między Polską i ZSRR
na płaszczyźnie przyjaźni, solidarno' ci i współpracy. Taki zaś
rozwój stosunków polsko - radzieck.ich odpowiadał zarówno
wymogom sprawiedliwości jak
i najistotniejszym interesom narodu polskiego. Słusznie stwierdził rząd radziecki w swym znanym oświndczeniu z dnia 11-go
stycznia 1944 r„ że „włączenie
Ukrainy Zachodniej i Białorusi
Zachodniej w skład Związku
R d · k"
•
k
a ziec Jego me tył o nie naruszyło interesów P~ski, lecz
przeciwnie stworzyło nale·
żyt.ą podstawę dla stałej i wiecznej przyjaźni między narodem polskim i sąsiadującymi z
nim narodami ukraińskim, bia·
łoruskim i rosyjskim".
Rzeczywistość potwierdziła te
- pełne mądrości politycznej sbwa. Przyjaźń, solidarność i
współpraca eolsko - radziecka,
której warunkiem• i podstawą
było wyrzeczenie się przez państwo polskie polityki zabom
ziem ukraińskich i białoruskich,
stała się źródłem rozwoju i rozkwitu Niepodległej Pol~ki Demokratycznej w jej nowych gra
nicach, si~gających po Odrę,
Nysę f_.użycką
Rozwiązanie

i

Bałtyk.

problemu

u-

krai11skieg~ i białoruskiego, w
zadośćuczynienia slusznym żądaniom narodu ukraii1-

duchu

skiego i białoruskiego,

w duchu

lenino~wsko • stalinowskiej ponarodowo~ciowej ~ staIo się źródłem siły i bczpieczeń-

lityki

dziejowej

tysię-cy

białoruskiego

/
d k
50° a poziom pro u cji z r. 1940.
Liczba d~eci w szko~ch prze·

kroczyła cyfrę pół miliona. Rolnictwo dokonało skoku naprzód,
korzystając ze wszystkich ogromnych
zdobyczy radzieckiej
wiedzy i p~·aktyki agronomicznej. Białoruś i Ukraina Zachodprzestały być półkolonialną
p~ryforią, systemat:rcznie ha-

nia

mowaną w swym rozwoju i staly się ośrocUmmi przodującej gospodarki i kultury.
Zacieśnia się bratersh•iro przyjaźni narodu polskiego i naro•
clów ukraińskiego i białoruskie
go, a pobyt delegacji t'hłopów
polskich na Ukrainie Radzieckiej stał się nowym bodźcem do
pogłQbienia
serdecznych stosnnków łąC'lących nasze narody. Naród polski z prawdziwą
sympatią śledzi ten proces rozkwitu zicr.:. zachodnio-ukraiń
skich i zachoduio-białoruskich i
życzy narodom Ukrainy i Bin·
łorttsi dalszych osiągnięć w ich
szlachetnej i· owocnej p:racy na
rzecz socjalizmu i pokoju.

nadchodzi ze

ton

Związku

WARSZAWA (PAP). - W na1bliż
szrm czasie nadejdą do Polski ze
Związku Radzieckiego pierwsze transporty tłuszczu roślinnego, tzw. „sało
:mazu", czyli pół!abrykatu, słu:f.ąct>go
du wyrobu rnargaryny, ceresu · Itp.

Dzień

nauki radzieckiej

WARSZAWA (PAP). - Rada Nau.
knwa przy mln. Rolnictwa i Ref. Rol:.ych 01az dyrekcja Państw. In!tytutu Naukowego Gospodarstwa \\'iejskieg~ zorganizowały w dniu 28 bm.
z oka:zji , :Miesiąca Pogłębienb. Przy
jaź ni

Polsko-Radi:feckiej -Dzit>ń

!\'.<t-

uki Radzieckiej, który był po<wi~co
ny oniówleniu najważniejszych oslą
gntr,ć naukowych
agrobiologt1 radzieC'kiej.

tłuszczu
Radzieckiego

Jeszcze w bież. roku otrzymamy z
ZSRR około 8 tys. ton tego wysoko·
gatunkowego produktu. Cały transport „sałomazu" rozdzielony "Zostan!e pomiędzy zakłady pt7etwórcze
podlegle CZP Tłuszczowego, które
przystąpią do jego .dalszego pnerobu.
Dzięki
sprowadzeniu tak dużych
ilości tłuszczu,
krajowa produkcja
margaryny ł ceresu po,,,.ainłe wzro.śnie, co pozwoli na zaspokojenie 1ta
le wzrastającego zapotrz;ebowan1a na
te artykuły.
Fakt, że Związek R11dzieck.1 dostarczył nam dużych il0ści towaru, na któ
ry istnieje w obe<'nej chwili ogromr..y popyt na wszystkich rynkach ~'\\1a
ta, jest jeszcze jednym przykładem
braterskiej pomocy, udzielanej nam
przez tego wtelldego sojuszl'lika.

31 LAT PRACY I W ALKI
LENINOWSKIE GO KOMSOMOŁU
;&m!mmmmm;a;&l!l!t!=!lll••••••••~=••••mm1em•a=E·-t?i4tlł'łllti?.'!
· '~··~m:~a-hz..n.nm-,ltW™.::.e&dttie!'.m~ntr;,;."'U&!fe„t::u;::wrm:.tmwwH11&MiUll
cja!ist6w we wszystkich dziedzinach
Stachanowcy,
nica między pracą fizyczną a umysło
życia. Walka o wykonanie tych wiel
przodownicy pracy
wą zaczyna się "Zacierać.
kich zadań była prnwclziwą szkołą
To samo można powiedzieć 0 mło··
socjalizmu, w którc•j k;:z,altowali się
Po zwycięstwie nad faszvzmem, . dr.ieży chlop!llklej w kokhouch. Mlo
ludzie nowego ustroju.
Zwicfzt>k Radziecki przystąpił 'do od- dzi kolcho:!:nicy - to no'\'.·i, wykształ
budov1y I dalszej rozbudowy kraju. c~ni ludzie radzieccy, którzy wspólW pierwszych szeregach
Kom!omolcy dają krajowi ponad r;ia z całym narodem budują społe25.000.000 godzin dodłltkowej pracy czeństwo komunistyczne.
obrońców ojczyzny
na odbudowę zniszczonych miast.
~Ilodzleż raddecka kieruje &lę bol
Ci ludzie socjalizmu wykazali swą Komsomolcy podejmują się odbudonigdy nie popne
ogromną przewagę ideową i moralną wy stalingradzkiej fabryki traktorów szewłcką zasadą nad ludźmi starego świata. Wykaza- i wielu innych zakładów. Komsomoł stawać na tym, co już zostało osi21gła to dobitnie wojna wyzwoleńcza jest patronem elektryfikacji wsi ra- nięte.
przeciwko faszyzmowi. Komsomolcy dzieckiej. 80 proc. traktorzystów i
Wierny pomocnik WKP(b)
i Komsomołki stali w pie rwszych kombaj11erów to Komsomolcy.
szcre9;:ich obrm1ców ojczyzny. Ich
Pól miliona Komsomolców wykoofiarna walka na fronde i ofiarny Nlło plan pięcioletni na 2 lata przed
Cała młodzież kom~omolska i zna.
trud na tyłach pr1ynic.sly z11razem tenninrm, a dwa miliony w ciągu czna cn~ść młodzieży niczorga ~izowa
wyzwol.enie z niewoli i przywrócenie trZeC'h i pól roku. Komsomoł tworzy nej Objęta je§t systematycznym szko
do życia ujarzmionej przez faszpm w przemyśle i ko!chozaC'h nowe mło leniem lub samokształceaiem ideowo
hitlerow~k1 całej niemal Europy. Za drio:i:owe brygady wysoki ej jak ości. politycznym.
Szeroko rozwija się
męstwo w czasie wojny, ponad 3 miDzię!d ustrojowi socjalisly<'znemu akt y wność kul tural na 1 artystyczna
liony Komsomolców otrzymały od- zmieniło się do niepoznanta oblicze młod.de ży. Szeroko rozwija się pod
znaczenia p a ństwuwe. 3.500 Komso- młodego robotnika ra.dztecklego. O- kie rownictwem Komsomołu wychomolców zasłużyło na najwyższe od- becnie młodv robotnik z 7-letnim lub wanie fizyczne i działalność sporto2naczenJe - tytuł Bohatera Związku średnim wykształceniem jest z jawi· wa r:iłodzie ?:y.
Radzieckiego.
Socjalizm zapewn ił młodz i eży ra!>kiem pospolitym.
Przy lłar1dj ąca
Na calvm ś wiecie znane Sil nazwi- 1A'if;k~zość młodych robo•n.ików •iczy dzieckie j warunki pełn ego wszechska młodych bohaterów, rad.zieckich siP, nadal na różnych kursuc h i w stronnego rozwoju . \\'ydobywa on z
Komsomolców ..:._ takich, jak Zoja szk0łi1 ch wieczorowych. Młodz i ro- niej n11 jlepsze twórcze cechy ludzkie,
Kosmodemiańslca,
Aleksander Ma- botnicy wspólnie z pracownikami in rozwija te wszystkie wartości, które
trosow, Oleg Koszewoj I Inni. Nazwi tynieryjno-technicznymł wyn>żniają w ludziach pracy tłumił i niszczył uska te syobolizują pełen poświ ęcenia się jako wynalazcy i nowatorzy pro· strój kapit~listyczn y .
trud t ofiarną walke całej młod7Jeiy dukcjl, wzbo!Jacają technikę swymi
Swoje osiągnięcia W · v.'Ychowaniu
radzieckiej.
110111v{łamt 1 udoskonaleniami.
Gra- młode ao nokol"nl11 '21'wdziecza Kom- I

gospodarczym, z przeżytkami starego ustroju, z ciemnotą i analfabetyzmem. Od wyników i tempa tej walki zależała przyszłość Zwiiy1ku Radzieckiego i przyszłość całego świa
ta.
Związek Radziecki wygrał tę walkę. Komsomoł na czele młodzieży ra
dzieckiej wniósł ogromny wkład do
zwycięstwa stal!nowsklch planów pię
cloletnlch. Z szeregów Komsomołu
wyszedł inicjator ruchu stachanowskiego, Aleksy Stachanow. Komsomolcy stanowill dwie trzecie załóq
robotniczych, budujących Dnleproi;troj 1 stalingradzkie zakłady traktorowe, potężne huty Ku źniecka i Magnitogorska. \l'v sercu dziewiczej puOd pierwszych walk
szczy naci Amurem "zbudowali Komdo ostatnlch
somolcy miasto KomsomolFk. które
Myś!Ily szli
stało sie: ważnym ośrodkiem przemy
bez chleba i Jnów słowym Dalekiego Wschodu.
Związek
osiemnastoletnich
Ogromny był też udział Komsomo
Robociarskich i chłopskich
łu w walce o 5ocjalistyc7ną przebusynów.
dowę rolnictwa w Zwią7ku Rudzieckim. Wprowadzenie zespołowej go·
Młodzież w budownittwie spodarki rclnej i zastosowanie najnovr.;zych zdobyczy techniki w rolnisocjalistycznym
ctwie było w niemałym stopniu za·
Po zwycięskim zakończeniu wojny &ługą robotniczej 1 chlopskiej mło
domowej partia bolszewicka posta· dzieży komsomolskiej.
wiła przed Komsomołem zadanie jak
Z uporem i wytrwałością !!7.li Kom
najszerszego włączenia młodzieży do som.olcy ~a wezwa1~ie~ towarzysza
budownictwa socjalistycznego. Był Stahna, ezeby uczyc się, zdobywać
So giaantyczny bój -~ zacofaniem go- I wiedzę, tworzyć kadrv nowvc't sne-

Pouczające

stwa Pol~ki.
·
Pracując nad rozbudową swej
gospodarki i kultury, nad nie·
ustannym wzmocnieniem Polski jako ważnego ogniwa obozu i
pokoju i postępu, ze zrozumia- ~
łą sympatią śledzimy sukcesy i ~
osiągnięcia wszystkich piłństw, I:
wchodzących w skład tego obo- ~
zu. Ze szczególnym podziwem 1.
obserwujemy osiągnięcia czoło-'
WC"j siły w obozie pokoju i postępu - Związku Radzieckiego.
Zachodnie obwody Ukrainy i
Białorusi, które w Polsce przedwrześniov;ej byly dyskryminowane pod wzgl~dem politycznym, gospodarczym i kultura}nym - rozwijają teraz bujne
budownictwo we
wszystkich
dziedzinach życia'.
Zachodnie obwody Białorusi
osiągnęły jeszcze w ubiegłym
roku poziom produkcji przemyslowej, przewyższający 0 bliciko

„ •••••••••••, ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„ .•...•.....•.......•...-...
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Na marginesie

dialogi
W tych dniach w brytyjskiej ~
Izbie Gmin, w związku 2 wniesio
nymi pr7ez posłów opozycyjnych
int~rpelacjami, doszło do ciekawych i wi~lce r.harakte!7styc:;onych dialogów pomiędzy autorami intupelacji a pnedstawiciela
·.,
m1 labourzystowskiego rządu.
Nlezale:i:ny poseł Plalts-Mills
...
zgłosił zdpytat,iie pod adresem
rządn, co do hc:zebności amerykańskich sił lotniciych, stacjor1ującycll od !lZeregu miesięcy
na
terytorium \V. Brytanii. Minister
lotńlctwa Henderson oclpowieI
clział, że liczebność ta określa
się cyfrą ok. 7 tys. ludzi. Na dru
gie pytanie Plat~s-Millsa , kie~y
mianowicie żołmerze amerykan·
scy opuszczą terytorium bryty,iskie, min. Henderson uc:hyllł się
a
od odpowiedzi...
•
r
Pod adresem min. Bevina poseł
}
komunistyc:zny Plratin skierował
interpelację w sprawie nawiąza
l
ni11 stosunków dyplomatycznych
pomiędzy
rządem brytyjskim i
rządem Chin Ludowych. Min. Bevin oripowiedział,• iż rząd jego
nie powziął j~~zcze w tej sprawie dec'l;zji, zaś przed jej powzię
ciem zamierza „odbyć Jronsu!ła
cję" z innymi z11przy jainionymi
rz;idami.
Posel Pirl'.tin zwrótił uwagę,
że ze względu na doniosło~ć spra
wy i otwierające się możliwości ·
nawiazania przyjaznych stosunków
demokratycznym rządem
chińskim
minister spraw zagranicznych powinien by działa.:!. z
większym pośpiechem, chyba, ze
czeka w tej kwestii na . dyrektywy z Wa51.yn~1tonu„. a 1ę ost?t
nil! uwagę min. Bevin wolał m;;
niu odpowiedzieć.
Min. Bevina zaatakował rów·
nież drugi poseł komunistycinyGallacher, mówiąc::: ,.Jem p~n mi
nister spraw zagranicznych chC'e
po;dedzieć, że rząd brytyjski odbęd!.ie konsultację z rządem USA,
czy może zapewnić, ie r.aW1ajem
ten rząd bE:dzie się konsultował
z W. Brytanią , zanim uzna Ludo-

'

'Ił

z

I

wą Republikę Chi11ską?"

„Tak jest - odpowiedział Bevin - stale odbywamy konsultację ze wszystkimi zaprzyjainionymi rządami".„ ,,Tyl'4;o, że nie
wszystkie· zaprzyjamione rządy
odbywają konsultację z panem"
- zakończył ten wymowny dialog poseł Gallacher.
•
Pobyt wojsk amerykańskich
na terytorium \V. Brytanli, skrę
powanie brytyjskiej polityki zagranicznej w najdonioślejszych
sprawc:ch międzynarodowych dyrektywami i in9trukcjami V'laszyngtonu i dewaluacja funta an
gielskiego pod dyktatem WallStreet - oto wcale nie symbolicz
ne, lecz zupełnie konkretne obja
wy wszechstronnego i bardzo daleko posunięt!!'go uzależnienia labourzystowskiej Anglii od rozkazów, poleceń i kaprysów amery·
k.ańskiego „partnera".
Czyż potrzebne są dowody Jesz
cze bardziej przekonywujące?
B.D.

Zgon wielkiego
artysty radzieckiego
MOSKWA.
27 paf.drlernika
ludowy artysta ZSRR Borys
Dobromawow, jeden z wybitnych ar
tystów prlodującego teatru r11dziec·
kiego - moskiewskiego akaril•micklego teatru artystycznego im. Gor·
kie!JO.
1marł

somoł stałej opiece 1 pomocy ze stro
ny WKP(b). Partia otacza Komsomoł
troskliwą opieką, widząc w nim swo
ją rezerwę i wiernego
pomocnike.i
Zagadnieniu wychowania komunistycznego młodzieży poświęcona jest,
baczna uwaga Partii.
Dzięki troskliwej opiece
Partii l
władzy radzieckiej Komsomoł wypd·
nia swe podstawowe zadania.
„Komsomoł wychowuje młodzie!
w duclm radiieckiego palrlotyzmu
- na ludzi odważnych, dzielnych,
nie lękających się trudności, wie·
rzących w 1woje slły,
gotowych
przezwydęźy~
'll'Sz.clkte przeszkody w walce o zwyciestwo komunizmu'" (statut WLKZJl..f).
Bojowa droga Komsomołu, jego osiągnięcia l doświadczenia w budowie ustroju socjalistycznego, jego do
~wiad czenia w dzie dzinie socjalistycz
nego wychowania młod zie!y - to
niewyczerpane źródło nauk i doświad
czeii. dla dem okra tyC'znych organizacji mlodzieżv innych krajów.
Z doświadczeń tych korzystają. organizacje mlodz.ie;i;y w krajach demo
lcrncjl ludowej, klóre pomagaJą. klasie robotniczej i masom pracującym
swych krajów w budowle podstaw
socjalizmu. Z doswladc1eń komsomol
skich kortysta młod z ież Polski Ludo·
wej, tworząca pod przewodnictwem
ZMP szeroki front całego młodego
pokolenia w walce o pokój i w pracy dla ojczyzny.

Jerzv M'.orawsld
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O PZPB Nr 9 pisali.Amy ostat- tkacze nie zapisują wcale nun.io w związku z organizowaniem meru krosien, skutkiem czego nie
brygad najwyższej jakości, Stwier wiadomo, lcto wyprodukował da·
dzi'lifmly, że tkacze przystąpili ną sztukę. Można łatwo sprawcl<'I tej akcji ze szczerym zapałem dzić, że takie wypadki zdarzają
' oczekiwali w ·zw.iązku z tym się właśnie przy sztukach brako.nacznych sukcesów. Tymczasem 1wych. Tkaczki - brakoroby ce.+1edług obliczeń wyników 'Produk l lowo nie podają numerów, aby
~jnych. za wi:zesień. i paździe; unikną.~ potem p~noszenia konseuk, aru. tk~lIUa,. ~ P.~ę~zama k':"enc31 ~a sw~ i;1esol..dną produk
.Bawełmane~ Dziewiątki nie wy CJę. A. iprz~;1ez mozna byłoby
mnały płanow.
łat':"o UJawmc brakorobów. Np.
PodczM naszej wędr6v;rki. po f rnaJster mógłby zaznaczy(: n_umer
~kalni PZPB Nr 9 spostrzegliśmy k~o.sna na p~c7:ątku sztuki. A
Niele braków i niedopatrzeń, któ wowczas chociaz tkaczk:'l kończąc
·e w dużym stopniu przyczyniły sztukę nie napisze numeru, bra~'~ do niedostatecznych wyników karz i tak będzie w'<>dział, do ko)racy załogi i kierownictwa tego go ma się zwrócić z reklamaJddziału. O przędzalni napisze· cjami.
my innym razem.
Okazuje się więe, te w tkalni
.
d
d
PZPB
Nr 9 brak d0statefznej kon
U wagi. po a resem troił pracy
brakarzy, majstrów i
brakarzy i kontroli tkaczy.

li

produkcji

Nied""s~ateczne

Do kantorku tkalni, w którym
właśnie przebywamy, przychodzi
tkaczka z prośbą o powtórne przej
rzenie sztuki towaru, .zakwalifikowanej jako brak. Jej zdaniem
sztuka była bez błędów. Wyprodukowany przez tę tkaczkę towar
został już co-prawda przesłany do
wyk01'iczalni, jednak dokładny opi> tej sztuki powin en znajdować
sie ,,. książce brakarskiej. Ale po
długich poszukiwaniach okazuje
się. że sztuk: tej w· ogóle nie zap:sano. Tkaczka odeszła, wyrzekając na nieporządki.
Znajdujemy i inne niedokład
ności w pracy brakarzy. Przyszła
jakaś
tkaczka ze słusznym zażaleniem ,że w książce brakarsk.ej zapisano jej jeden błąd w
.sztuce, a na kartce figurują dwa
błędy.
Zdarza się też często, że

szkolen.:e
młodych tkaczek
Przechodzimy

wzdtuż krosien.

tego, ie ]est za mała. powtóre n' e
zestala jeszcze zakolorowana. Star
szy, doświadczony tkacz, ob. Kasprzak. n'.e zwraca uwag; na pra:::ę
swej uczenn'cy. Ani razu w ciągu
dnia nie podszedł do niei i n!e soraw
dz ł wyn;ków jej pracy. Inna
młoda tkaczka, ob. Koszyk, odeszła od krosien i nawet nie popros:ła pornagaczki, aby chwilowo zastąpiła ją przy warsztacie.
Na nasze pytanie, dlaczego tego
nil' uczyn.ła, odpow;ada ze zdziwieniem, że pomagaczka jest tylko do wlązan:a nici. Trzecia z kolei młodzieżówka, kol. Stasiak
zabrała podkładkę drewnianą, na
której kładzie się gotowe już sztu
ki. ;Kol., Stas'.ak rozsiadła się na
niej przy war~ftaeie1 r·a tymc~em
druga tkaczka kładzie sztukę bie-

działalność

W dniu 2 listopada

na '{>odstawie

~lł)orządzenia -!Ministra Skarbu rozpoczyna dz::ałalność Bank Jnwestye)'jny, powołany do życia na mocy

dekretu o reformie bankowej z dn.!a
25 października 19~ r.
Bank lnweetycyjny sprawować bę
dzfo wszystkie C2ynności, związane z
fint :nsowanlent

N
•;' '

ł koo1ro1ą tnwesłycJI.

:~:b-~=~:ó:i~c:~a~~~
ja,k
obecnie. Czyn- •
i wykcmywa.nych

„·akos'ei„''
•

lutkiego towaru na brudnej, zaoli
wionej podłodze.
Szkolenie również nie stoi na
odpowiedn'.m poziomie. Dwaj instruktorzy, którzy powinni czuwat nad pTacą młodych tkaczy,
zajęci Slj właśnie robotą majsterską.

I

re tkaczki przesuwają znaki w
towarze ... podrzucając" w ten•spo
sób swoje błędv tkaczce z drugiej zm;any. Na'pomnienia majstrów nie przynoszą rezultatów.

Zestawiając wszystkie
wym;enione wyżej spostrzężenia nie dzi
\.Vimy się wcale, że tkalnia w cią
gu ub'egłych kwartałów wykona
la plan ilościowy 7,aledwie w 86,1
procentach, i że w dziedzinie jakości odsetek ekstry i primy n e
o wiele przekracza 30 procent pro
dukcji.
Wprawdzie w tkalni PZPB
Nr 9, 54 procent załogi bierze udział we współzawodn'otwie: jed
nak współzawodni'ct\vo hie' jest

•h
d
asz orespon
enci
f abn.Jc~ni
1
1

Nonnaln.ie, idqc do ZOO, zaopatruję się tyl.ko w „walówkf!" clJ.a P'"Y"
musowych lokatorów tej :acnej instytucji. Wczoraj jednak licho mnie
podfatsiło pój.<ć do ZOO : gazetą .
Stoję, u.waiacie, przy barierze, oddzielającej publiczność od J>rf!gowaU!go tygrysa (bodaj, s }awr) i ::;amiasl asy.~tou:ać w drzemce rego drapieinika, rąbię sol>ie „wiadomości :agraniczne". I, proszę wa.s, w miarl} c:y·
tnnia ni od klathi s tygrysem się 0<ls11trnm. Bo cóż to si'} pi~ze o me.t,o.
dach „rządIL ateńskiego'' w postę po1wniu z ludnością grecką?
„Ate(1ski rząd mo11archo-fa.~zystmt·ski żyje przejawami :m.ierzęcej kncio:ierr:oki i chęci zemsty„. Zorganizował t)lt na wyspie Makronis0$ jeclen
wielki obó: „u•ychowawczy" dla grPCldch pcllriotów„. Więźniów poddaje
~{l wyrafinmmnym, iście geslap(>t(}skim torturom...
Znany jest wypadek
spalenia :iywcem mlodf!j dziewczyny, 11więzionl!j w obozie„. Licznych t«;ięź.
niów zas:ywa ~ie w worek, u·r.;uca do mor;;a i kilknlrrotnie poddaje próbie
„wody"„. Ofiarom faszyzmu ayd:iera się u>losy, łamie &r.awy, wyrywa
paznokci~„.".

Czytam te uistrzą.mjące winrlomości i myśli} o nie dawnym przem~
wie11iu ateńskiego „premiera" DiomPdesn. „Raj - powiedział - stworą
Grecji przy pomoc;,• iycditt·ego rządu VSA..".
Czytam i spop,lątlam rur klatki. w l.·tórych tygry1 &qSiaduje • lwami,
a lwy :i parq hi!'TI. T~·grys leżv w slońrn. drzemie spokojnie... „Łagodniak".
Równif';i; niert·inne i nieszkodliwe u:yda.ią się lwy.„
Spoglądant nn ldut/ti i my.,lę: to nie ~'l bynajmniej na.igor.(i pr:r:Pd.•ta,uiciele lmdożerczej fauny. W tvch klatkach pmdni<'n $iedziPć Diomede$,
członkowie „rzq<l11" 11tP1iskiego i ci amerylarńscy „prorektorzy", którzy współ
działają. 11r:y 11trzymy1wni11 „raju" „.w męczeńskiej Grecji„.

E. Tam

Doskonała szkoła dla nowych
Niedociągnięcia

kaqr

budowlanych

pracy rady zakładowe; i organizacji partyjnei utrudniają rozwinięcie twórczych możliwości

W ostatnich dniach nastą.pił i odpow:edniego
szybki wzrost zatrudnienia przy cz~sto nawet -

budowie

taśmowej

na St.>kach.
tygodnia
tam nie wiele ponad 300

Pod koniec
pracowało

ubiegłego

ludzi, a w ciągu pierwszyl'ł1
trzech dni bi-cżąc'!go tygodnia
stan załogi osiącnął Uczbę powy-łej 450 osób, czyli zwiększył
się o 50 procent.

Cyfry te x jednej strony łw:ad
o szybkim rozwoju budowy, a
z drugiej - o sprawnej organizacji pra.cy. Tak rychły napływ sił
roboczych, .składających się w 90
procentach z ludzi, po raz p!!!rwszy mających do czynienia ? budownictwem, wymaga um:ej~tnego
czą

wyftonamy wczeSnie1· plan roczny

Kluby Racjonalizatorów

l przyjemnie i toe3olo pńj.<ć do zwierząt w łódzkim ZOO. Popatrz~ 7141
'wolną hipopotamicę [,11.się, której wdziękiem usiłują doróumać nienaprómo
poniektóre elegantki " ulicy Piotrkowskiej, sfotografawać s~ na tle sl011i11
(„trąba" przy irąbie), nacieszyć oczy ::anyślnymi igra.sz;kami pawianów, cę
.tiotrać chlebem u:iecviie glo<fae niedźwiadki itd itp.

System taśmowy na Stokach !,~,!,!,!.!!,!,~,!,!,!m!,,~!,~,!

piszą

bf'tnicy, pragnąc godnie uczcić
rocznicę
:Wielkiej
· Re-iivolucji
Październikowej,
która w historii świata stworzyła nową erę,
erę sprawiedliwości i
równości
11połecznej.

Janina Toma!mtk
korespondent fabryczny
z PZPW Nr 37

„Głosu"

I

przestawien~a,

a zresztą nie tylko w tym .iednym wyprze- padku stara się wypełn:ć obowiązki,
szkolenia nowych praco\vn.!~ó·.v.
zaniedbane przez Radę Zakł<tdową.
·
• k
• Jednak odpowiedzialność, ciążąca na
T rzeb a §J!
opie owac nim za pro\yadzenie budowy, nie ponowym1 kadrami
zw~la mu poświ~ać zbyt dużo czaWicedyrektor departamentu mc- su rnnym ~prawom.
Odłog:em
leży
td zagadnienie
dernizacji w Min:sterstwie Budowwsp&lza.wodnictwa
nictwa znany racjonaliza~or prar:y wprowadzenia
- tow. Kra.jewski, który czę5to od- pracy n3 budowle. A przecież amW:edza budowę na Stokach, s~;vier bitna i wydajna praca poszczególd7.il, że uzyskuje się tam dobce wy- nych robotników jak i całych zeniki pracy w szkoleniu nowych społów wykazują, że nie byłoby to
kadr. System ta.5mowy jes1 wielo- rzeczą trudną. Wspób&wodnictwo
stopniow~ s,;k<>lą bmlowania, umoż podniosło by jeszcze wydajność pra·
liwiają.cą wszystkim pracownikom cy. Dzięki temu zwiększyły by się
szybkie zdohY,"'lmie .kwal,ifik&eji n- zarobkq pra.cowników.
'
l
wodowyob.. Kierownictwo potra!Bo •
Brygada z Brzeźnicy
należycie wykorzystać te możliwości. Poważnym jednak brakiem jest
Pisząc o doł>rej pracy załogi, nie
tu sla.ba .)esu.ze pra.ca Ra.dy Zakła można tu p<>m:nąć brygady nowodowej, jest to na Stokach problem zwerbowa.nych robotników z Brzeźnl
niezmiernie ważny, ze względu na cy (18 km od Radomska). Ludzie ci od
to, że ok. 75 proc. c:t..łonków załogi pierwszej godziny pracy przy budosldada się ~ ludz: sprowadzonych z wie osiągają już po 200 proc. nor-obszaru województwa i nie mają my. W ciągu dwóch dn:, w zespole
cych dotychczas nic wspólnego z ro- liczącym 18 osób, zagrodzili oni cabotniaą f_,odz:ią.
Rada Zakładowa ły teren budowy, lltawiając płot dłu
10 oddziaht P.P.B„ który prowadz:l gości 2 km. Po takim „wstępie" przy
roboty na Stokach, przysłała swych dz:elono ich do brygad murarskich.
pełnomocn:lków dopiero w mies:ąc
O robotnikach z Brzeźnicy warto je
po roi.poczęciu budowy, gdy . załoga szcze wspomnieć z innego względu.
liczyła już około 350 osób.
Gdy wyjeżdżali oni do pracy w Ło
Ten miesiąc opóźnienia nie daje dzi, żegnał ich proboszcz parafii
.a:ę teraz latwo wyrównać.
Opieka Brzeźnica, ksiądz dziekan Jan Planad robotnikami, przybyłymi ze wst, cek. W swym przemówieniu pożegnał·
wciąż pozostaje raczej przypadkowa nym ośw:adczył robotnikom wyjeż
- główny jej ciężar spoczywa na dżadącym do Łodti m. inn.: „Buduj.
barkach kierownika budowy, który cle szybko i dobrze domy <la łódz·
kich robotników, którzy w swych fa·
brykach wytwat7,a;ją wuelkle m?.tedoraźnego

I

Ambulatorium fabryczne bez telefonu
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Do notatki zam:eszczonej dnia 29
na trzeciej stronie p. t. „Zespoły jakościowe PZPB Nr 1 przystąpiły do
ik:onkursu" wkradł się błąd korektor
sk!.. Tytuł notatki povvinien brzmieć:
..zespoły jakośc:owe w PZPW Nr 1
l)r.ZV.staa:>.lb do konkursu„

zorganizowane i kontro
lowane. Wskutek tego na ogół nie
spełnia ono swego zadania, nie
podnos; dyscypliny pracy, nie mo
bilizuje tkaczy do walki o lepsze
wyniki produkcji. nie pobudza po
czucia odpowiedzialności.
Nie
spełniają także swego zadania organizacja podstawowa i ZMPowska, mimo że aktyw partyjny
pracuje z poświęceniem. Aktyw
ten n e stworzył jednak w poszcze
gólnych oddziałach odpowiedział
nych kadr partyjnych .
Znane nam są ambicje załogi
,,Bawełnianej Dziewiątki", iprag-

·· '-'•··•n•······~· ·•···~· 11 ...,.• ._,,, • • ' • ·• "' .,,., ,,.., • ••.•„Munu~•.u•n•· '"''•"'ni*
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Nie PZPB
lecz PZPW Nr I

należycie

Wnioski

nośCi te wchodziły dotychcza!I w
L
kres działalności Banku Gospodar1twa Krajowego.
Bank Inwestycyjny przejął' ponad-1 W związku .ze zbliżającą się
to wszystk!e CZY'nności, zv.r:ązane rocznicą Rewolucji Październiko
z. kontrolą ł finansowa.niem przed- wej załoga PZPW Nr 37 zobowią
siębiorstw wykonawczych.
ł
.
k
ć
I
w !Związlru z. powstaniem Banku za a ~ę wy ona roc1~y p an pro
Inwestycyjnego ulega
likwidaci: dukCJl do dn.a 30 listopada br.
łódzki oddz1ał Banku Gospodarstwa Początkowy
termin wyznaczony
Krajowego.
.
był na dzień 31 grudnia br. Jed~cn.tr8:la Banku In~es~ycyJnego nak dążąc do przedterminowego
mieści Slę w Warszawie, Jego zaś
.
ł
oddziały w 28 miastach Polski, w Ło wykonanta planu ro<'zne~o, za oga
dzl przy AI. Kościuszki 63, gdzie po- naszych zakładów w dnm 1 Maprzednio mieścił się oddział BGK.
ja przesunęła ten termin na

.„W przeciągu ostatnich pant
lat w Fa-Ma-Tce rozpatrzono kll
kan3śc' e wniosków racjonalizator
skłcb, a od chwili założenia Klubu, do li> października do „skrzyn
ki pnmysłów" wpłynęło już 10
-. wniosków. Z tego zestawien;a widać, jak bardzo potrzebnym był i
jak jest popularny Klub Racjonalizatorów. Kom'sja Usprawnień
wraz z członkami Klubu rozpatrzyła ostatnio
6 wniosków, z
których 4 zatwierdzr.no. Ponieważ
Ta-Ma-Tka została obecnie P"łą
czona z Fabryką Maszyn Jedwab
niezych, zadania Klubu. oczywiś
cie wzrosną.

llllllllłllllłllllllllll

Na cześć 32-rocznicy Rewoluc1·i Październikowe1·

za.-1

Tam ich

111111111111111111111111
11-1111-11

Wprawdzie kierownictwo tkalni zorganizowało wykłady, na któ
rych ornaw:ane są właściwe metody pracy. Okazuje się jednak,
że młode tkaczki nie chcą uczęsz
czat na to douczanie. Ani ZMP,
ani organizacja podstawowa nie
wywierają dostatecznego wpływu
na młodzież, n'e wskazują jej ko- nącej 'Przekształcić swą fabrykę
nieczności pogłębiania wiedzy fa w „zakład najwyższej jakości".
chowej.
Ale nie wystarczą tylko same dobre chęci. Trzeba zwalczyć wszyst
istniejące jeszcze braki. Bez
Brak dyscypliny pracy kie
zbędnf'j reklamy należy wykazać
Brak ten po prostu rzuca się w takie osiągnięcia. aby op:n~a puoczy, każdemu kto uważnie obser bliczna . sama uznała, że PZPB
wuje życie tkalni „Bawełnianej Nr 9 zasługują na miano „fabryDziewiątki".
Oto niedawno zasto ki najwyższej jakości".
sowano w czółenkach tkackich
Wydaje nam s:ę jednak. że aby
,,wyłapyv.racz" pęków i zgrubień
ten
cel osiągnąć trzeba będz:e jesz
- pomysł salowego Kaczyńskie
cze rzetelnie popracować.
go. Dz' ęki temu jakość towaru
Maria Szumska
poprawiła się nieco.
Lecz tkaczkom to ule'p5zenie nie przypada
do smaku. Wobec tego kilkanaś
cie z nich bezkarnie usuneło z

ob. Góralska, pr6buje wyjąć utka
ną już sztukę towaru. .Gdy jednak przyglądamy się dokładnie
owej S'l:tuce stwierdzamy, że stanowczo nie należy jej jeszcze wvj czółenek ów pożyteczny przy'rząd.
Przekonaliśm~· s . ę także, że niekló
mować z krosna. Po pierwsze dla

Bank Inwestycyjny
rozpoczyna

„gankiem"

Młoda tkaczka,

91

s

pozostały

riały

i dobra dla ludności wie.}skiej.
Im lepiej będzie :robotnik mieszkał,
tym wydatniejsza będzie jego praca,
a stąd korzyść dla nas wszystkłcH.
Stara,jcle się jak najle.piej pracowaó,
być posłu~nym kierownictwu t dąż
cie do otrzyn1ania za.szczytnego miana przodowników pracy".

W tym duchu wygłoszone przem6
w:enie księdza dziekana Jana Placka, zostało należycie zrozumiane
Marla MRjewska
przez odjeżdżających. Dają oni tego
korespondent fau ,·yczny „Gfosu" dowód swą pracą przy budowie.
s PZPB Nr 4.
BeL

pracują ...

".Klub Racjonalizatorów w „Ba
przyg"towuje wspólne zebranie z profesorami Gimnazjum
Metalowegn,
nad którym zakłady sprawują opiekę. Celem tego zebrania będzie
zorganizowanie stałego porozumie
nia między personelem techn'.cz·
nym PZPB Nr 9 - a profesorami u11111mn11111111nnuu11n
Gimnazjum. Współpraca taka, po
łączenie praktyki z nauką, da na
Centrala Handlowa
pe\\."210 pnmyślne rezultaty. Dwa
Przemysłu Metalo~·ego
dni temu Klub rozpatrzył trzy
Załoga Centrali Handlowej Przepomysły racjonalizatorskie i ode- mysłtl Metalowego
zaw:adamia, :7.e
słał do Centralnego Zarządu.
plan obrotów towarowych na rok
*
•
1949 w wysokości 300.000.000 zł. :zo-Klub
Racjonalizatorów w stał zrealizowany w dniu 25 b. m.
PZPW Nr 5 asystował wczoraj
Centrala Handlowa
przy powstaniu nnwego, bardzo Materiałów Budowlanych
pożytecznego
pomysłu. Majster
Pracownicy Centrali Handlowej
ślusarski, Adam Kazimierski, i
Materiałów Budowlanych, Ekspedyślusarz Barabas uruchomili maszy
nę, która od 1946 r. była nieczyn cji Rejonowej w Łvdzi, WYk<mall w
na z powodu braku części. Człon dniu 15 października. br. roC'l.Jly plan
kowie Klubu stwierdzili całkowi obroiów.
W myśl 1-szo Majowych zobov;:ą
tą słuszność pomysłu, nbliczyli
oszczędność, która wyn•P.sie 94 ty zań naszych })raco\vnikóvv ylan rocz
siące zł rocznie. Obaj racjonaliza ny Centrali Handlowej miał zostać
torzy już wkrótce otrzymają pre- wykonany w terminie do 15 listopada. dziek! Jednak :rdeadowanei J>O~·

Kultura wZSRR w ścisłej

wełnianej Dziewiątce"

łączności

z ludem

Meldunki o wykonaniu
planów produkcji

•

n11nmm11n11nr.u

stawie załogi wykonal:śmy plan o
cały miesiąc wcześniej.

zwycięstwa tego
niemałym stopn:u

przyczynili s!ę
nasi l'Obotnlcy
wyładunkowi, którzy w raZ..:e ~trze
by :pot.rafil! pracować po godzinach
pracy a nawet w niedzielę i świę
ta or'az pra.cownley umysłowi, zatr{idnieni w dziale zaopatnen!a i
z.bytu tych towarów.
Do

w

W.

G6rzyMkł

korespondent „Głosu•
z Centrali Handlowe' Mat. Bud.

Przemy!ll papierniczy
pochwalić llię może rów
nież przemysł pap:ernicz.y, który wy
konał na dzień 25. października trzyletni plan produkcji pod względem
jakościowym (a nie jak podaliśmy

Sukcesem

Pisarze, pooci i artybci radzieccy wizytuj' stale kokhoiiy 1 fabryki - w
których przeprowadzaj, dyskmje l nllll'1ldy • robotnikami. Na iluatracji znany
przeocz~nia ko- rzeźbi.an i W-Oriek NajwyUzej Rady Ormiańskiej Republiki Radzieckici _:

błędn!e, na skutek
rektwt.kiet:o, plan roc:mY)

An Sabia -

wód. robotników

1lftflllll.nłu

budowlanecG.

t(fr 298
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Przed 'll•tu Iatą

Moskwa
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Nie zapomni klasa robotnicza!

- stolica pokoju

'

o męczeńskiej śmierci tow . .!!.!!!.!.!I. . . !„I..!.2.!!!.~.~!.~.i.

Rok 1938. Rozhisteryzowane
bandy manifestują w Warszawie.
Gromady szumowin spod znaku
sklepy na
„Falangi" rozbijają
Bagn'e i Świ~tokrzysk!ej, dając
tym dowód swej ,,siły i odwagi".
- Dalej na Czechów! Zaol~ie jest
nasze!
A tymczasem w pokoju ambasady niemieckiej na ul. Hożej
ówczesny
przyjmuje meldunki
ambasador von Moltke. Pan amba
sador jest wyraźnie zadowolony,
bo i jakże mi>. nim n:e być'! Cieszą
go te okrzyki. dochodzące przez
uchylone okna i te ręce, podn'. esione w faszystowskim pozdrowic
niu, o\ve prowokacyjne hasła. Vl
Ogrodzie Saskim do utraty przystaruszkc
to1:nności pobito jakąś
Żydówkę, a potem poturbowano kilku robotn~ków od Haber
huscha, którzy ośmicl• li się stanąć
w jej obronie. Wieczorem okna
ambasady żarzą się tysiącem świa
teł. Muzyka, tańce, strumien e
wina, sanacyjni dygnitarze całuja
rączki pan'. ambasadorowej. Mówi się wiele o wspólnych celach.
o „wschodnim nicbezp~eczeń
stw:e". Gdzieś na drugim piętrze.
w pokoju starannie oddzielonym
od pozostałych pomieszczeń, gru
be paczki banknotów przechodzą
z pancernej kasy do kieszeni wyfraczonych pułkowników, polityków, filogermańskiej zgrai, szantażystów, judaszów.
ambasadzie gośc:e
nowe toast;,', a o
trzysta kilometrów od Warszawy.
oddziały generała Bortnowskiego
zajmują Zaolzie, zadając ostatecz
ny cios bratniemu narodowi. w
n;k potem mie3'sce twórców Bere
zy zajmą ~eh wczorajsi przyjac.ele, specjaliści od Oświęcimia i
komór gazowych . i
Majdanka,
masow.v.eh egzekuc3·1· - HiJdebran
dy, Frankow.e, Gre:scrowie, Foer
stero,'v·ie.
Ale czy nie stało w Polsce ludzi, którŻy by mieli odwagę przeciwstawić się tej jawnej zdradzie
gromady szubrawców? Są tacy.
Są ich tysiące, pomimo terroru
„defy", Berezy, Rawicz~, Wronek i całego faszystowskiego apa'
ratu zastraszenia.
Okres „Kryzysu monach:jskiego". W Łodzi, w firmie „Hirszberg, B!rnbaum" na zebraniu fabrycznym przemawia delegatka
.W ładysława B~to~ska. Mówi o
zdradzie ~anacyJneJ, o aresztowaZebrani w

wznoszą wc1ąz

niach, oszczerstwach i tysiącu
szykan, codz:ennie spadających na
klasę rubolniczą. Robotnica-komu
nis~'.rn mówi o międzynarodowej
pracującej .
klasy
solidarności
Jawnie występuje przeciw agresorom, w obronie zagrożonego po
koju i w obron:e zagrożonej niepodległości narodowej. Demasku
je sanacyjno - h i tlerowską spółkę, która dokonała rozb:oru Czechosłowacji. Ich zapewnienia woła - to zwykłe oszustwo, hasło
o sile i gotowości obrony ojczyzkłamstwem, mydleniem
ny
oczu. Sanaci,a sprzedaje naszą n.e
l?o.dległo~ć hitlerowcom. Imperiah
"?l pchaJą narody Europy w objęc1a kataklizm u wojennego. Jeden
jest. tylko sprzymierzeniec i oLronca wolnych narodów - Zwia
zek Radziecki.
Kim była Władysława B tomy . ·h
· .
ska? Oto co mo·,,,
,1onie1wswjc
,
c.
\VSpo:-•m'eniach tow. H . Vllśn: cw.ska:

Policja sanacyjna uprowadzita
tow. Bytomską z uI:cy. Najp:erw
skatowano ją, potem zwl ązano, po
lano denaturatem i żywcem spalono.
Hitlerowscy siepacze mieli god
Bytomska
nych poprzedników.
padła na posterunku, w walce toczonej nie dla siebie, a dla wszvst
kich. O lepsze jutro klasy prac~ją
ccj, o chleb i pracę, o życ· e bez
zmnry bezroboc:a, upokorzenia
v;yzysku.
Jeszcze mocn1eJ zaciskały się
pięści towarzyszy, odprowadzających zwłoki Włady na miejsce
wiecznego spoczynku . .Jeszcze bar
dz'ej zac : ęte byly spojrzenia, rzu
cane na poukrywanych w bramach na trasie pogrzebu „granatowych" i szp:c1ów.
Była komunistką,

j

.Dziwną towarzyszkę

została więc

pochowana obo~ parkanu cmentan:c~C), na mlf!JSCU przcznaczob "· .
Il
ny„tl} ~ a„.bsałmo lł>JClo~ć· '\Vł d ł
a. ys aivJ.ozna y o zg ac z1
zakatowac na
wę , B'rtcmską,

kończyć" rewolucyjnego ruchu w
Polsce. Nie udało się zlikwidować ani zastraszyć klasy robotni
czcj. której tacy bohaterowie. jak
Władysława Bytomska, wskazywali drogę nieug ętej walki o wy
zwalen ie społeczne i nai;odowe.
Od śmierci Włady Bytomskiej
mija już 11 lat. Nie ma Beckó·,v,
Śmigłych, Hitlerów, Scheiblcrów i
Birnbaumów - ale ist nieje i roz
wija się, wyzwolona siłą radzicckiego oręża - P olska l/.idowa.
D1'~. jak cn roku, klasa. robotni
rzn Łodzi złoży hołd pam•c;ci Wła
dy Bytomskiej. Będzie to uroczystość o specjalnym znaczeniu, po-

łączona z odsłonięciem

Siedziba g o s podarza stolicy :ZSRR - M o1kie'1ukiej Rady
D elegatów Pracuj~cych
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pomnika

k u czci b"hater~kie1 hojowniczki
KPP, wiernej córki narodu polskicgo, ofiar:v sanac,vjnego reżi
mu. Pomnik ufundowany został
ze .składc~ tych o .których walcz~
la 1 za ktorych zgmda - robotni
I .
·1 ..
ł'dl'h M
k'
-~w. o zl< c :kt or.i c; ~CJ _poi cryłą
w1enct',. a e n1 - z nas i n1g< y m.c
zapnmm tych strasznych chwil

pracy
•
.„,,>i.l!f!\ ;;
firmy „1-I"rs.~
berg i Birnbaum". Robotnioa tak Hit. _1·a, anj jemu samemu „wy- MY!
Moskwa - widok z nitbrzcźa Frunz ego ·na m o 1t Krunski
jak, one, swój człow iek - '~id'lć ..„ ..„ .......„„..„ .........„~.....„ ....„ ...„ „............................................ .......„ ..........................................„„.„.....„ „ „ ......„ .......„ „.„..••„~
to przecież od razu. ale jakaś inna od ws:>:ystklch .. W jej obecności wstyd nawet z sąs"c1.dką się po
kłóc· ć. Odkąd ona przyszła, nawet
majster nie waży się robotnicy na
tygodn'.ach .
urągać. Po nicwiqlu
już cała fabryka znała prządkG
Bytomską. Po wielu tygodniach
fabryk a Hirszberga, Birnbauma,
kich robotników. Nie~h żyje Pol1 zawodnictwo ogarnia ogromne masy
ostoja „żółtych"
dotychczasowa
ska L11dow11, n iech ż:;je tow. Biemłodzie~~·. przenikz,j;) c ją entuz.iaz.
zw· ązków zawodowych, prz~szła
rut, niech żyje tow. Stalin!'~
mem w pracy dla wla~nego szczęścia
w całości do Związku Klasowego.
Gen. JTsiao-Hua, to wzór ~ow óc~cy • ludowego, wyrosłego z ludu i dobra przyszłych pokoleń.
.Ihiao-Hua.
Niewiele czasu upłynęło i w spo.
.
.
i jemu s łużącego. Syn robotnika, c1e r p1ąC'ego skrajn11 nędzę pod rzą'!' 0 '1\ar:::i.szący ge_n. ~s!ao-J'.!ua _mło J
darni Kuomintangu, rychło pojął, że tylko zrzucenie obcego i rodzikojnej dotychczas fabryce p<>.dło,
dzi ludzie, t? ~o"· Han-.T~n-Sz1 mrgo jarzma umo:i:liwi masom lepsr.y byt, że o tę poprawę lo~u,
jak grom, sło'l'.'O: strajk!, przeciw
~ckre~a~·z. Zw1ąz.m ?Hodz1.ezy )1aK~1· j
• 1 o to jasne jutro dla całego na ro :lu rhińc;kiego należy uporczywie wal
ko reduk cji, przeciwko plago.m
Z'.t~s~ieJ I .~zlo_n7k KC z,:'lązku :.i.oczyć. ~ dlatego, mając zaledwie lat 19, wstąp ił już do szeregclw chiń·
bezrobocia".
dz1ezy_ Ch1_nsk1eJ: to,~·: l• łan-Tay .
skiej Armii Ludowej.
~unkcJon:rr1usz I~q Związku ~Uod~17Dojrzewał i kształcił się w bojarh. Poznał, Jak nale7.y atakować
Taką właśnie była Włada Byl pędzić przed sobą wroga. Nauczył się, że gdy wróg chwilowo jest z_y,_ stu~ent z _Pe~onu, to'~· Sun·"e~tomska. Córka klasy robotniczej .
Szi, loerowmczka ludo~>ego teatrn
siłniejszy, trzeba odstępować, a h~· zachować kadry i utrzymać je
Zahartowana w tward ej szkole
a;tystycznc~o ?raz to" . Cze!'-·Czaw stanie nieustannej gotowości bojowej.
Nędza ,
roboc:arsk;ego żywota.
dz1enm~arz, prac?wmk _p_ar
ł\~ng_ Gen. HsiairHua brał udział w wielkim, hlstorycznym mar11zu,
głód i poniewierka w młodości, a
tyJneJ g~z~ty, ktora ,wędl"UJe z mteJ~w dziesięcioletniej wojnie domowej. Tow. Hąiao-Hua jest nie tylko
c'.l na nueJsce, w miarę przesuwam~ ,
człowickiem wojskowym. Choć zaj muje w Ch ińskiej Armii Ludowej
potem znowu długie miesiące gło
odpowiedzia lne stanowisko dowódev korpu.su w oj"k zm-0tory:r.owanyd1, s:ę .frontu. Wszy_scy towaq:ys~e. c~n~1 I
nieziszczalnych marzeń o
du
bicrz,i r1)wnież ŻY"'Y udział w życiu politycznym odradzającego sii: si_ę ?oskonale ~uęcl'Ly. nann 1 TodJez· 1
pracy. Lata całe ia kratami w : ę
dzah z p~wd2lł_w:rm zalem. Na .napiastując funkcję członka Komitetu Centralnego Ligi Młodziekraju,
1938
z:eń. Wypuszczona w' roku
szą prosbę ni;.p1~ał nam to"'.. Hs13:~·
miei członkiem Komunistycz.
ży Demokratycznej. Oczywiście, jest róY
po odsiedzeniu 7 lat za działal
Hua po:drow1e~1a dla Łodz1.. Pomznej Partii Chin.
szy napis brzmi w tłumaczenm polpo długim
ność komunistyczną,
demokratyczne skim, jak nastepuje:
Korzystając z pobytu tow. Hsiao-1 wchodzą wszystkie
kołataniu otrzymuje pracę w faHua wraz z towarzyszami w Łodzi, or!!'.anizacje młodzieżowe. W walce
k
bryce „Hirszberg i Birnbaum" na
„Braterskie por.dr1>wienia dla
popros iliśmy o garść informacji o ży- j r. feudalizmem, imperializmem i ·a· Goście „otrzymali upominki
budowniczych socjalizmu - łódz.
du młodzieży chińskiej, jej udziale pitałem, młodzież chii1ska - zorgaWodnej.
bieniezorganizowana
i
nizownnn
nam
co
Oto,
Tamtejsza dyrekcja za późno. w walce i odbudowie.
rze bardzo ŻY"-"Y udział. 7?.~0. prozdała sobie sprawę z tego, kogo opowieu ział tow. Hsiao-Hua:
ce~t składu . osobo""e,g~ Chmsk:c.i ~;przyjęła do zakładó\.V. Początkowo
.. „ . n11'. Ludow;J. to włmm1e młodzi_ ~h!n:
~.l~'E.~-(7""~;""'':l~
starano s: ę jej przemówić do su. ·~~ cr.~ cy. Wsród dowódców roi\ nie z
· '"}f " ,;'~'-0'~
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·
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· ·
przeważają ludzie ~ młod zi, ''''"ro~li,
~ '~
>li'
.. ' , /
··
mec 1 pam _zos awi_ C:
mi~nia iak dwudziestosze3cioletni gen.'rhiao
.·
~„~:; .~ ·· · '
politykę. - Potem grozą, ale 1 to
Hua, podczas "'~lk.
~
nie pomaga. Nie mogą jej również zwolnić z fabryki, obaw. ając
Nazwiska '\vielu z nich znane eą
·
całemu narodowi chińskiemu i wysię straj lrn zal ogt.
mawiane ze czcią. O takich, jak Lu.
Bytomska ani na chwilę n ie
Kuey-Di i Czżan-In- Cay mów;ą z poprzerywa swej działalnoścl polidziwem wszyscy.
tycznej. Jest wszędzie. Jednych
W walce o całkowite wyzwolenie
podnosi na duchu, innych uświanarodu chińskiego uczestniczy nie
damia, tłumaczy im, wyjaśnia.
Armia Ludowa.
tylko bohaterskamoże,
· B
· J·ą t y lk o z ł e przeczucia.
Trap1ą
tym pomaga
Kto czym tylko
Y
żołnierzom. Bądt to prr.ez dostarczatomskiej nic można było zwolnić,
nie żywności, czy pomoc w opatryale od czego są „inne metody"?
waniu rannych, b~dź to przez infor2 listopada Bytomska znika. Nie
mowanie o ruchach wojsk nieprzyjawraca już po pracy d o domu, a
cielskich.
31 listopada prasa brukowa wielki
Nie mniej aktywny udział bierze
thi zgłoskami rozp!suje się 0 maka Polka i Chinka w bratnim uścisku
młodzież terenów ·wyzwolonych w
brycmym wypadku: P!onąca kofabryk,
:r:.niszczonych
Federacja Młodzieży Chińs:dej _li· odbudome
bieta na ul~cac~ Łodzi. Zbrodnia
czy, 4.400.000 członków. W skład Jej miast i dróg. Socjalistyczne wspó~czy samobóJstv. o?
uzyskały
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wstępem

do koncertu
symfoniczny Sergiusza Liapunowa „Żelazowa Wola". Kompozytor ten, zmarły dokład
nie przed ćwierć wiekiem w ~~~y
żu, zapisał się , na kartkQ dz1e1ow
muzyki swego narodu jako ten, który pierwszy dokonał. selekcji i zbio
ru ludowvch pieśf1i rosyjskich ze

N iejakopoemat
był

Bella Dawidowicz w Filharmonii lódzkiei
wszystkich części terytorium rosyj
ski ego
Jako kompozytor ma za sobą oko
ło 70 dzieł, ,w tej liczbie: muzykę
koncerty
kameralną, symfoniczną,
instrumentalne oraz utwory forlepia
nowe. Nie ,małe znaczenie ma również jego ,.Rapsodia Ukraińska" na
fortepian z towarzyszeniem orkie·
stry. Twórczość fortepianowa Liapunowa powstała pod wpływem
Chopina. Kult też, jaki żywił dla
Chopina, zrodził w nim myśl skomponowania utworu specjalnego. Jest
nim właśnie „Żelazowa Wola" poemat muzyczny, raczej operowy,
z szeregiem wyraźnych skojarzeń z
melodiami Chopina.
punktem programu
„Głównym "
koncert fortepianowy f-moll
był
op. 21 Chopina w wykonaniu Belti Dawidowicz.
Słyszeliśmy tę wysoce utalentowaną pianistkę trzykrotnie przez ra
dio1 bezpoś rednie zaś zetknięcie się
z jej grą potwierdziło jeszcze dokładniej to, co o niej dotychcrns
orzekła krytyka muzyczna. Dużej
miary talent pianistyczny (uczennica prof. Jakuba Fliera, przed laty
również laureata Konkurrn Chopi·
nowskiego) hołduje temu rodzajowi
sztuki odtwórczej, . kt~ry pieczołowi

ll1iala lat JO, gdy najeźdźca hitlerowski wtargnql brutalnie do Jej
Ojczyzny. Mula A::erbejdi:anka, Bella, która nd ft'(;:esnego d:i:ieciń~wa ob..
jrrwiała niepospolite zrlo/11ofoi pianistyc::ne, uczyła sii: u:óm::cis w komer·
tmtorium gry na /ortepianie.
milkt111 mury
Łacińskie w:rslowie powiada: inter cuma l'ilen.L MuJH pr:y szc:ęlm bro11i. !\'ie umil/dy J\Iu::; w c.1a~i• krwawej wojny Ojczyimia·
nej. rr'iell>ie pmlstwo socjalistyc:ne, ht6re w:ięlo na siebie ogronl#ly cii;żar wojny o wy:1rolenie świata od najeźdźcy hitlerowsldego - Mwet w naj·
otac::alo pieczołowitą opiela1 kul·
cięższych latach zmagań z fa.s:;yzmem UlTę radziecldch 1wrodów.
!\'ie odemaln więc trojna Belli Dawidou.ries od jej umiłowanych studi6w.
Nie przeszl;odzila - mimo wuelkich trudności - w rozu-inięciu jej u•iclhicgo talentu pirmistyc:mego, htóry Uik wspaniafe objawił łię ostatnio- na
forum mied:.)?iarodor.i•ym IV Ko11fmrsu Ch(}pinotwi~·iego w Wars:au:ie.
S ztuka pin11istyc:ma Helli Dawidordc% nie jest obca melomanom Łod::i,
htórzy miefi przecie moż11o'c p0<l::iwiać jej honcerty - pr:e:i rarlio.
Jl7 pil!tPh 2tJ bm. nadeszła H"res:cie ol.:tl:Ja rałyneć jej grę ,,na u:las11e
us::y". Toteż nic d ;;irmego, że tlum.v p11blic::nofo1 obległy Filharmonię Łód~
kq. Koncert pi11tlwwy stal .<ię u:ic•IT•q manifestacją na r:ec:s młod:iuikiej
artysthi ll'iefhie[lo Zrriq: ku Rad: ieckiego, ktńra Mt:oirn występem w r<unach
Miesiąca J>r:::yjaini :;łożyła hold pamięci genialneso polskiego kompo;ytora,
Frydery:ka Chopina„.

1·

cie jest kultywowany przez pianistów radzieckich. Mianowicie oddać
w odtwarzanym dziele - pomijając
pokazy subiektywnej interpretacji
- maksimum zawartych w nim ele
mentów, pochod zących od kompa·
zytora.
Jest faktem, ż e pianiści radzieccy,

a 1 nim! równlet generacja mło
dych pianistów polskich przewa ż
nie rezygnują raczej z indywidualnej, subiektywnej interpretacji na
oryginalnemu
wierności
korzyść
tekstowi utworów. Odtwarzając zre
s z lą Chopina wiernie ka żdy z wykonawców &umiennych znaidzie do·

I

stateczną Ilość okazji tak do wykazania największych nawet walorów
technicznych, jak i rzewności, srnęt
ku czy wreszcie słowiaflskiego tem
peramentu w interpretacji. Gra Belli Dawidowicz posiada w bardzo du
stopniu sharmonizowane
żym JUŻ
wszystkie wyżej wymienione czynniki kunsztu Chopina.
przyjmoweła artystPubliczność
k~ owacyjnie. Obdarowana kwiatami, wywoływana kilkakrotnie, za·
grała na bis jeszcze jedną etiud\'l„.
Publlcznoś~ była grą Belli Dowidowicz szczerze zachwycona. Pianistka zwłaszcza p rzemówiła do audytorium w I i Il! cz ęści koncertu.
Dawidowicz jako pianistka ma rę
ce jakby stworzone przez natur(l
wlaśnie do gry fortepianowej. Ruchy jej rąk - faliste i subtelne
predestynują ją jakby do tego, aże
by w przyszłości, nawet niedalekiej, stać się „czarodziejką fo rtepianu".
Po przerwie orkiestra wykonała
IV Symfonię Es-dur op. 48 Aleksandra Głazunowa. Wiele ciekawych a
nie zwykłych rzeczy mówi się lub
czyta o tym wybitnym kompozytoUrodzony • przed
rze rosyjskim.
85·clu laty w Petersburgu, zmarł
k.rót!f;o przed ostatnią wojna w

1936 r. Można by go na:r.wać dal·
szyro ogniwem po Czajkowskim w
twórnajzasłu że1\szych
łańc.uchu
ców muzycznych swojego narodu.
On również, jak Liapunow otaczat
Chopina czcią wyjątkową. Jako dowód tego, posłużyć . może m. in.
jego suita pt. „Chopiniana" - po
mistrzowsku zinstrumentowana.
Symfonii Głazunow napisał osiem: •
przy czym pie1wsza stanowi - jak
to juź zazn aczaliśmy - op. 5, a na
pisana je~t w roku 1882, ostatnia
zaś op. 83 - w 1901 roku. Czwarta
Es-dur op. 48 - pochodzi z rol.u
1894, a więc z okresu, gdy indywidualność twórcza Głazunowa krystaHzowała się i doj rzewała. Widać

w samym dziele; :zdllDlie
barwna instrumentacja , oto
cecha muzyki Głazunowa.
Szczególnie piękne są dwie częś:::i
tej symfonii: druga - Scherzo i
czwarta - Allegro. Zbiorowym v.ry
konawcą symfonii była nasza orkie
&tra, która już na ostatnim koncercie muzyki meksykańskiej wykazała , że uczyn iła duże postępy_ Jeszcze bardziej okazało się to w symfonii Głazunowa. Oczywi ście , że
wi elką zasługę ma w tym dyrygent
Zdzi sław Górzy11ski, wybitny mu·
zyk rutynowany kapelmistrz.

to

zresztą

wa j ąco
główna

Bolesław · Busfaldewłcs
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Zobowiqzanialll
Pracownicy Centrali Rolniczej Spbłdzielni SCh

Jednym z ważnych zagadnień,
które w latach przedwojennych
Pracownicy Centrali Rolni<-ze.i Spółdzielni „Samopomoc Chłopoka" z ral'ji
nie doczekało się właściwego rozwią
połączenia się Stronnictwa Ludowego z Polskim Stronnirtwcm I.udo"ym
zania .było wychowanie fizyczr.e i
po{ljęli zobowiązania, jako czyn dla uczczenia święta Zjcdnocz<'nia Rurhn
sport wśród młodzieży \\·iejskiej. O
Lud1)wego.
ile młodzież mi_ast mi;iła pewne waJ tak Referat Skupu Żywca zobowiązał się wykonać plan kontraktRcji
runki do uprawiania sportu, młodzież
i:ywc:i na drugi kl\ artnł do dnia Zjt.dnoczenia w 100 procentach. O•iągnięć
wiejska pozbawiona była wszelkiego
zaległych sztuk w ramach kontraktacji l 949, usprawnić prac~ w Gminnych
Spółdzielniach na odcinku sprawozdawczo;ci;
rodzaju urządzeń i sprzętu sportoReferat Surowców Włókni~tych: usprawnić tem1inowe i jako<rio,.-e clo·
wego. Nikt zr~sztą o to nie dbał.
stawy ~uron-có1v włóknistych clo fabryk pańHwowych, u~prawnić terminowe
nikt się tym nie zajmowd. \Vśród
cloHawy artJ·kułó w tekstYlnycb na zamianę na len itp.;
surokich warstw społeczeństwa i.iReft>rat _Skór Reglamentownnych Futerkowyrh zohowiązal 'il' podniP.$ć
tarł się dziwny i niezrozumiały poskup skńr futerkowych o 100 procent:
RE'ferat Złomu żela:mego i Odpadków Użytkowych: u::i.ktywnić zhitłrkę
gląd, mNażano, że uprawianie sporzłomu i odpadków nżytkowych na terenie PZGS·ó\I· i GS·ów, a tym sam~m
tu przez młodzież wi~jską może być
zwirkszyć obrót o 100 procent:
zastąpione codzienną pracą na roli.Hef„rat Ziemniaczany: wykonać pierwszy plan doHaw ziemniaków ja·
Zaniedbana pod tym ;względem
dal nych do dnia 31 października l 9-t9 r.
Referat Nasienny r.oLowil)zał ;ię \q·konać plan roczny przc<l ~7 lh·topa·
. młodz-icż wiejska, nie otrzymując
1
da hr. zamiast do 31 grudnia roku hieiącci:;o;
1 znikąd żadnej pomocy, pozostawioRefl.'ret P3sz: zwirknyć dystr}hucję pasi o 50 p~ocent:
na była własnym troskom. W prawReferat :Vllerzarsko-J11jczar,;ki: w·uchomif zlewnię mlel;;s w granir.nch
dzie zdarzało się spotkać gdzieś
• przyznanego kredytu 7 milionó'v dD dnia 27 listopada zamiast do 31 gru.
dni:i r. b.
grających w piłkę chłopców, ale to
Referat Zbożowy zobowiązał się przekroczyć 1>lan skupu zbo7.a w lhtobyło wy!ącznie jej zasługą, bowie:n
padzie br. o 25 procent;
pomocy z zev:nątrz fadnej nie otrzy
Referat W arzywniczo·Owocow"): przekrnczyć plan w skupie owoców o
mywała. Vv tych 'l.Varunkach trudno
30 - 50 pro<:e.nt.
byro mówić o jakichś wynikach, bo
Wnyscy pracownirr jerlno~łośnie podpi•ali tę rezolucję i rrndli w~z~·st·
ich nie mogło hyć i nie było.
kim placówkom sprildzif'lc7~ m Wl'1.Wanic do wkroczenia "' irh <Jady celrm
uczczeni;i hi•torycznego Dnia Zje<lnoczcnia Stronnictw Ludowych.
Problem ten został rozwiązany
.............„ ........„............................„ ••••••••••••••••„ .......„ ................ dopiero w ostatnich latach. W tym
celu zostały powołane na początkn
bieżącego roku Główna Rada SportLt WiejskiE"go. której zadaniem jest
ROLNICY POWIATU KOZIEL- tów bydła i mleka - 1.012, pro- zorganizowanie życia sportowego na
604, 'W$i i opieka nnd młodzieżą upraSKIEGO PRZODUJĄ W KO'\J- ducentów drobiu i jaj plantatorów ro;Jin włókni6to-ole wiającą sport.
TRAKTOWANIU TRZODY
W stosunkowo krótlstych - 797.
CHLEWNEJ
kim okresie GHSW zorganizowata
żywą
dz!alalność
przejawiają
Akcja kontraktac·ji trzody chlew
nej w woj. śląskim prowadzona qrupv producentów i hodowców i zreorganizowała v:ojewódzki~. poprzez gminne spółdzielnie prze- trzody chlewnej, które współpra wi;;..to·.1:e oraz w 85 procentach gmin
bit: ga sprawnie. Plan kontraktacji cują z gminnymi spóldziP!niami nc Rady Sportu Wiejskiego. Jeśli
z dostawą na I kwartał 1950 •ro- na odcinku kontraktacji. Przodu- się zważy. że wieś pod tym wzglę
ku wykonany został w 107 proc. ją w tym zakresie grupy z pow. dPm leżała odłogiem, osiągnię
W zakresie dwóch pierwszych ty nowotarskie90.
c i1 te mają szczególną wymowę.
Duży
nacisk kła zie ob cnie Hasło upowszechnienia i udostępnie
~odni kontraktacji trzody chlewnej na II kwartał 1950 roku za- ZSCh na dalsze uaktywnienie nia sportu najszerszym masom
znakontraktowali rolnicy 7„464 sztu- q.rup i zapewnienie im pomocy fa
lazło żywy oddźwięk wśród młodzie
chowej.
W
najbliższym
czasie
kie
ki tucznik-Ow. W kontrnktacji
przodują rolnicy powiatu koziel- rownicy qrup prz e jdą przeszkole- ży wiejskiej. Z dnia na d:ień poskiego, wykonując do dnia 17 nie na specjalnie zorganizowa- większają się szeregi sportowców
Lm. plan kontraktacji na II kwar- nych w t11m celu kursach. M. in. wi~jskich. Duże zrozumienie wykatał. Do chwili obecnej chłopi po- z coraz wydatniejszą pomocą pr7y zali również i starsi, którzy z paczą
wiatu kozielskifgo zakontrakto- chodzą qrupom pracownicv pań tku odnosili się do tych spraw z pewali już 116 sztuk tuczników po- stwowej administracji rolnej.
wnego rodzaju uprzedzeniem i nieSzereq grup producentów l ho- chęcią.
nad plan. Dobre wyniki uzyskali
oni dzięki współzawodnictwu mię dowców przystąpił do współza
Obecnie rozwojowi sportu na wsi
dzy poszczególnymi spółdzielnia woclnictwa pracy.
mi gmłnnymi oraz ścisłe.i 'Współ
pracy spółtizielni Z ' grup:;mi hoclowców i producentów trzody
chlewnej. Dobrn wyniki osiągnę
li równi~ż chłopi powiatu nyskieqo.
wpłatach

czynem

uczczą

nie stoi nic na przeszkodzie. Ma zapewnioną wydatną pomoc ze strony
Państwa. Ze względu na du:e potrzeby _nie jest ona w t<:j ::hwi:i -:.vy
starczająca. Spodziewać się jednak
należy, że z każdym rokiem braki te
będą coraz mniejsze.
O pomyślnym rozwo ju sportu na
wsi najlepiej świadczą następujące
liczby: na d:ień 1 sierpnia 1918 r.
ilość Ludowych Zespołów Sporto-

Zjednoczenie Ruchu Ludowego
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Wieści

z kraju

0

przoduje w
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wych wynosiła 1.018. skupiających rzvść.
łącznie 43 tysi'!ce m!odzic:':y wiei·Wypuda nadmienić, że czlonkoskiej. W rok później tj. na dzień 8 wie LZS-ów brali żywy udział we
września br. było już 3.256 LZS-ów

•
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pracy, wykonanej pr::ez LZS-y przy
budowie urządzeń sportowych. Vv
tegorocznym
święcie
Ludowym
wzięło udział 75 tysięcy młodzic:':y
wiejskiej zrzeszonej w LZS-ach.
Rówr.ież na dożynkach na Psiiń
Polu Zespoły Sportowe były lic:n:c .
reprezentowane.
Ważne jest w tej chwili to, że
wielkie masy młodzieży biorą czynny udział -yv życiu sportowym, a wia
domo przecież, że sport nic po!ega
tylko na ustanawianiu rekord0w.
bowiem rzcjonalnie i systematycznie
uprawiany daje zdrowie. I to je<;t
\vłaśnie główną treścią wychowania
fizycznego.

Osiągnięcia i plany
Państwowego Jnstytutu Wydawnictw Rolniczych

RAl>VifłBm~~
do

Zwiększą się też

nl:l.kłady

wydawnictw popularnonaukowych dla szE>rokiego ogółu
chlopt'iw.
Ogólny pkn wydawniczy PIWR
na rok 1950 rr '1"Widuje zwiększe
nie ilości tytuł • kc,iąl:ek do '.:!15
oraz podwyż<>zcnie łączneqo nakładu tych ksiażek do 4.300 tys.
egzemplarzy. M. in. plan przcwiduje wydanie ok. 2.5 prze!{!adów
z literatury radzif!ckiej.
Dla szerokiego ogółu rolników
P!\VR przygotowuje wydan'e w
przys1łvm roku ok. 50 pop~1lar
nych broszur z różnych dziedzin
rolnictwa o nakładzie od 5.000
do SO.OOO egzemplarzy każ<la.
PIWR w·vda równi.:;ż książkl i bro
szury dla Pai1stwowych Gospodarstw Rolnych i Spółdzielni Pro
dukcyjnych.

Przygotowujemy. się

I

W każdym gospodarstwie, nadają się najlepiej gleby lepgdzie tylko pozwalają warunki, sze ,zasobne w czę~ci gliniaste
powinien się znajdować lucer- i yróchnicze, a przede wszystnik. Nie tylko dlatego, że lucer- kim w wapno.
. .
·
·
1
O tvm, czy na Jakimś kawał·
na d a3e w ciagu rocu 3 - 4 a
''"
.
·
.
·
,
'. ku z1em1 uda się., lucerna• .rozczase:n, :iawet 5. pokosow, ze strzyga nie tylko wierzchnia
wczesme~ od k~mcz~~Y. dost~r: warstwa gleby, ale i podglebie.
cza na w10snę z1elon,n, ze lepie] Lucerna korzeni się bardzo głę
od niej znosi suszę, że zawiera boko, bo na 6 - 10 m. (dzięki
wszystkie witaminy potrzebne I temu przetrzymuje dobrze su·
zwierzętom domowym, ale prze- szę), wymaga wlęc
przepuszde wszystkim ze względu na wy czalnego podglebia. a nie .zn?si
soka zaw&rtość białka i wvsoka w warstwach głębszych zw1ru
wydajność tego cenneao
~l·ład~ i wody zaskórnej. Siać ją trze'k
.
· .
.0
~ .
ba na roli czvstej i niedawno
m a z Jednostki
pow1erzch111.
.
. bo " . .
·
zas11oneJ o rm 1nem, a •więc
W sianie lucerny zbieramy t najlepiej po okopowych.
1 ha tyle białka, ile w sianie
Mało jest u nas gleb do tego
koniczyny z 2 ha, a w sianie łą stopnia zasobnych w wapno, by
kowym z 4 ha. Cyfry mówią za można było siać na nich lucersiebie. Zatem, jeśli na jakimś nę bez zwapnowania roli. Pa·
wybranym kawałku roli może mi~tać jednak trzeba, że lucersię udać lucerna, trzeba ją bez- na nie znosi wapnowania bezpo
warunkowo posiać, nie mówiąc średnio przed siewem. Chcąc
już o gospodarstwach posiadają· więc założyć lucernik, który
cych glebę z natury odpowied- nie wykończy się szybko, lecz
nią pod uprawę lucerny.
przetrwa na tym samym miejLucerna udaje się najlepiej scu przez 5 - 8 lat, trzeba wyw klimacie ciepłym i w miarę brane na ten cel pole zwapno·
wilgotnym. W okolicaGh, gdzie wać na jesieni - stosując na 1
roczna ilość opadów przekracza ha 20 - 30 q wapna palonego.
600 mm. lucerna jest już rośli Na ziemiach średnich można
ną zawodną.
Pod jej uprawę dać podwójną dawkę mielonego

I

I szkół rolniczvch.

założenia na wiosnę lucernika

przejmuje stachanowskie metody pracy

:v

imprezach ma-

boisk małych i 1.034 dużych.
Nie są to' liczby wielkie i zdajemy
sobie dobrze sprawę, że jeszcze daleko jest do tej ilości, jaka jest po
trzebna. niemniej uznać je należy za
duie osiągnięcia, tym bardziej. że
W dniu 26 bm• odbyła s\ę w
większość prac przy urządzaniu bo- Mini.sterstwie Rolnictwa i Reform
isk wykonała sama młodzież.
Rolnych konferencja, · na której
omówiono osiągnięcia i pluny pra
Duże postępy zrobiła 11iocL::i::: cy Instytutu Wydawnictw Rolniwiejska, jeśli chodzi o technicz:1 ~ '\')' czych.
niki sportowe. Zawodnir.y i.'.-";S-ów
W dniu 14 października br. Pań
mogą
już poszczycić się osiągmę- stwow-y
Instytut · Wydawnic:tw
ciami na skalę krajową. Pod;..za-; Rolnicwch przekroczył o 2,100
mistrzost\v narciarskich Polski LZS tys. ark~lszy druku rocznv ~Ian
B
. „
W"l
d b ł
wydawmczy. Plan ten przewidv- . " ~rama "'..
is e_ ~ 0 Y w wał wydani ~· ok. 100 ty tulów ksia
ogoln~J punktaqi IV mieisce ,a za- żek i czasopic;m o lacznej objęto
wodnik tego zespołu Jan Holeks1 Iści ok. 3 mih1. arkuszy druku.
uzyskał tytuł mistrza polski na d'I.\V rokt1 ~!150 Pań~ L\\.0\1·v Tns•y
stansie 30 km.
I tut_ \Vnlaw_nictw Ralniczvch piaW n;istrzostwach zapaśniczych I nu W wyd ac komplet podstawo·
Polski zawodnik LZS w Imielinie wych dz'.C'ł z zakrC'su aqrobioloqii
(Katowice). _ Franciszek Piclorz o;az powiększyć nakład wyda w.
.
mctw naukowvch, przeznaczonych
:dob}'.ł. mistrzostwo Pol~ki w wadze dla inżynieró1~. tech11ików rolnisredmei. Młoda zawodmczka LZS-u czych,
absolwentów
śr2dnich

Wiej radziecka

---pod znakiem

wszelkiego rod::aju

z 115.706 zarejestrowanych osób sowych l\a uwc:gę zasługµje Czyn'
(92,275 mężczyzn' i 23.4Jl kobiet). ]-majowy, który dal 29.000 godzi:i
\V tym samym okresie zost<ilo od-.
dane do dyspozycji mlod:ieiy 2.797

PONAD 120 TYS. CHŁOPóW
Od począ'tku tegorocznej akcji I~płatach zbożow:r·ch pierwsze miej
WOJ. KRAKOWSKIEGO JEST do dnia 21 październ'ka br. wpły sce zajął Sieradz, dost1rczahc
ZRZESZONYCH W GRUPACH nęło na SFO Roln:ctwa 818 m.lio 1,84 tony zboża.
PRODUCENTÓW I P.LANTATO- nów, 653 tysiące. 492 zlote co
Ostatn'e m ' ejsce w spłatach na
RÓW
Ft~nowi 69.83 procent sumy wy- podatek gruntowy zajęły: powiat
W woj. krakow-.skim zorganlzo. n aru.
konecki (w zbożu) i pow.at rawwano do 20 bm. 6,350 grup prc-1 We wpłatach pierwsze trzv sko - mazowiecki· (we wpłatach
ducentów i plantator~w (230 pro. miejsca zajęły pnw.aty: raclomsi- gotówkowych).
c~nt planu), zrzeszaJą~vch ob~c· czański uzyskując 92,36 nro- - - - - - - - - - - - - - me ponad 120 tys. o.sob. Wed:ng cent wymiaru, konecki - 3·1,75
dotychcza~o';Ych . danyc~ z .tere- : łęczycki - uzyskując 77,95 proł
nu 8 powiat~'''. kierowmkan.11 172 c:mt. Na ostatnich m:ejscach znapOmOgOjQ przy ZOk OdaniU
qrup są kob1e~y. W yowiatach lazły s:ę Łowie?: - 03.45 procent
'ł
tych człon~arn1 .g1:11'P. ]CSt ponad wymiaru i ł,ask - 63,31 procent.
WSI
5 tys. kobiet w1e1skich.
Ró\vnocześn'e do 21 u;i;/,dzie-n·W ramach Miesiąca Pagłębien'. a
Na.ilic;niejsze s_ą grupy pro<lu- ka \vpłynęło 1 mil iard; 962 m:'1:~ Przyjaźn ~ Polsko - Rad3ieck iej w
cei:tow 1 hodowc~w. trzody chlew ny. 851 tysięcy złot~ch tvtui.:~m dniu 23.10. b :eż. roku wyjechała
ne1 - 1,729 rolmkow, producen- wpłat na pocl:itek gruntowy, co óo v1si Andrzejów i Sąsieczno ek1
stanowi 8.6,69 proce!1t ogólnej su pa łączności miasta ze wsią z
PZPW Nr 31 w Zgierzu. Ek:pa ta
my przewidzianej na 1949 r.
Wpłynęły także spłaty w zbożu zorganizowala w obu ws·ach koilości 9.524 tony,
co stanow: ła TPPR. Do powstałych kół
zakończono wykopki w
20.12 procent.
zadeklarowano we wsi Andrzejów
SI'ERADZ We \YSZys tkich
Na pierwszym miejscu we wpła 24 członków, a we wsi Sąsieczno
PGH zespołu Nr. 4 - Sieradz za fach gotówkowych uplasował s~ę 18 członków. Na zebraniu tym do
ko1i.czone zostały wykopki ziem· powiat łódzki, uzyskując 92,81 konano równocze~nie
wyboru
niaków. Trudności s P-Owodo1Ya procent przewidzianej sumy. w władz w obu kołach TPPR.
ne brakiem robotników p.okona
ne zostały dzi~ki energicn1e.i po
mocr jaką udzielił Pordat01\y
Październik. Z pól kołchozo krótkim„czasie caiy kraj radz '.ecki. j czas osiągnąć najwyższą wyd1jNa końcowym etapie sezonu rol nośc, aby pracować równom·ern·c.
Komitet PZPR w Sieradrn i Pow. wych dawno już zwieziono zboża.
Oni:anizarja „Służba Pol~ce" . Do Kończy s~ę spr,:ęt sloneczmka, ku niczego, gdy odbywa s· ę siew u - Możemy sobie łatwo zdać sprawę
:o:tarczon'o ·ni ezflodną. ilość ro hot- kurydzy i innych późnych upraw. praw ozimych i podorywka, gdy ze znaczenia tego ruchu dla dalników, którzv w terminie upną. W szybkim tempie idz:e jes.enna zakłada s:ę podwaliny pod przys?: szego rozwoju rolnictwa ZSRR o
tnęll ziemnia"Ici.
podorywka. Do jednej ze wsi Ku- łe plony, z in:cjatywy mechan'.ka- ile weźmiemy pod uwagę fakt, ż~
\V związku z tym robot nie~· . bania przyjechał w tym cza.s'.::! z traktorzysty rozwinął się nowy 95 procent całego obszaru zasi~
Rolna Rada Zakl adowa jak i dy l\foskwy kierownik brygady trak ruch.
wów kołchozowych obsługują pa11
rekcja
Paiu;two\Yych
Goc:po- torowej, m'.chajłowskiego ośrodka
Traktorzysta nowozubkowskfe- stwowe ośrodk : maszynowe.
darstw Rolnych ze społu Nr. 4 maszynowi.ogo, !'wan Szacki. Gośc'l
,v Sieradzu składa wyże.i wymie on właśn~e u włókniarzy Kombi- 000000000000000000000000000000000000006000 00000001
nionym P-Odziękowanie za okar~ natu Krasnocholmskiego, by zoba
na im pomoc.
czyć się z Aleksandrem Czutk'ch.
Hist0ria tej znajomości jest nie
Łowicz
zm;ernie ciekawa i symptomatycz
na. Na początku roku bieżącego 800000000000000000000000000000000000000000 0000000
Oszczędnośd
traktorzysta kubańsk[, Iwan Szac
W ct.niu ?5 bm. w sali konfercn ki, dow iedział się z gazet. że z ini go ośrodka maszynowego (obwód I Inicjatywa Mikołaja AgafonotT:inej PZPR w Łowiczu. odbyło cjatywy włók~iarza _11:1oskiewsk!e czernichowsk : - Ukraina), Miko wa wywołała szerok~ odd:hvięl;.
~ie zebi·anie przect 5 taiYicieli par g?, Aleksandra Czutk eh ~ozw:J_a łaj Agafonow, opierając się na do Dz:esiątk' tysięcy traktorzystów
tj i polit)_-~zn _\'C'h. urzędów ora~ Is1.ę i;a te.ren .~. fabryk radz1:c.~1c11 św:adczeniach stachanowców prze Kub::inia. obwodu
rostowskiego.
instrtur.)1 społe"?-nHh ':''. :-:,pi·a- \\Sp~łzat\·_c~n,~t~vo. o. p_ro,c1'.'1kcJ ... to mysln socjaLsiycznego. zapropo- orłowskiego, saratowskiego, stal l'i
\\ie pod~llff!O\\"!łllla wr111kow ak 1\\'.arow naJW_YZSzer.J.akosc1. S~ac nawal wprowadzenie harmo:i·1- gradtkiego, kijowskiego i \Viclu
C'ii O.S7.C7.C:<lno~ciowej za ITI k1\arj'ln postanowi~ ,POJS~ za _P~Z_YKła gramu godzino.wego.
innych przeszły na harmonogr:i;n
tał r. b. Heforat na (Pmnt: Jak ; de.m. robolmkow . i
za11'.· cJował
Ta nowa metoda pracy zapew- godz'.nowy. Już p :crwsze dni pr~
11 alrży o ~zezę d .wć" - wygło :::>i ł Iwsrod trakt~rzystow wsp~łz.aw~d nić ma calkov.rile wykorzystanie cy nowym systemem przyniosły
ol>. Lesiak po1yiatowr in :-:pekto1·; n c~wo- o .t>: ,uł ~ry,gady NaJwy~ maszyn w czasie robót rolnych : cl0skonale wyn'ki. Inicjator ruo-;1.czędnościov.·_1·. .'
..
szeJ .•Takosc1 ~.obot . Rolnych. ~n .o usunąć postoje. Traktorzyści; kti)- chu. Mikołaj Agafo~ow, obsiewał
NaJ1ep~r_-:e wynik1 w P.kc11 osz- sek Jego spot1rnł s.ę z. poparciem rzy przechodzą na system pracy c.odziennie na traktorze
.. ChT.7,r. zr, dno~cio1rn.i osi11,gnął Zarzą d wszystk:~h trakt~rzystow b_ryga- według harmonogramu godzinowe NATI", z przyczepionym' 3 sie\':Drogowy w Ło'\Yiczu
go planują ja tak. abv orzez ~ąły n :kanu 24-rzedowymi 173.82 ha.
·~ (Ol.) _dy. Wspołzawcdn1ctwo to cbJęło

Robotnicy

Milc,vska została mistrzynią Polski
w biegu na 500 m.
W . sierpniu br. reprezentacja
LZS-ów rozegmła mecz lc!ckog.tletyczny ze Zrzeszenie.in Sportowym
,.Spójnia''. Zwycięstwo odniosły zawodniczki LZS-ów. Drugie spotkanie rozegrane zostało w Łodzi ze
Zrzeszeniem Sportowym „Vvłókniarz". I to spotkanie zawodnicy
LZS-ów rozstrzygrn;li na swoją kv

II

•vapniaka, czyli węglanu wapJeśli póbliska cukrownia
posiada st<1re zapasy wapna defekacyjnego ,które już skruszało bodaj przez jedną zimę, można się nim posłużyć.
Da\•:ka
wapna defekacyjnego wyniesie
na 1 ha 80 - 120 kwfotali.
Lucernik trzeba wyposażyć
nie tylko w wapno, ale w pofas
i fosfor. Ponieważ nawożenie
potasowe jest skuteczniejsze, im
wcześniej zostało zastosowane
dlatego dobrze jest rozsiać już
na jesieni 2 - 3 kwintali soli
potasowej .40-procentowej. Nawożenie fosforowe lepiej odło
żyć do wiosny, zwłaszcza jeśli
użyjemy łatwo rozpuszczalnego
superfosfatu. Wapno można nawet przyorać, a sól potasową
rozsiejemy na ostra skibe, bez
przykrycia' broną. Wsiąknie ona
z deszczami jesiennymi i wodami z tających śniegów i dotrze
do właściwej głębokości. Ponieważ lucerna korzeni się głę
boko, musi więc być zasiana na
orce jesiennej wykonanej z u-

nia.

życiem pogłębiacza. Pogłębienie
opłaci się bezwarunko.wo,
ponieważ
zwiększone
koszty
związane z tą czynnością rozło
żą się na
okres kilkuletniego

roli

trwania lucernika.
wykonując

przeszło 5 dziennych
Należało by jeszcze rozstrzyg.
norm. Inni pracujący według har nąć zagadnienie: jaki obszar

monogramu godz nowego traktoprawie
trzykrotnie.
Ta nowa metoda stachanowska
jest wymovrny-rn
świadectwem
wzrostu poziomu kultury technicz
ncj kadr mechan:zatorów radziec
kich, i<;h. rosnące) sprawnośc: o:·az
7:dol_nosc1 do racJonalnego wyzys!,?ma maszyn .. l\fot~da ta z;ipe· :'n a w znaczne) mierze szyb~;;:·e
tempo i wysoką ja!:ość jesie1~ny.::h
robót polnych. Wiele ')krQgów
nadwo1żańskich i strefy centralncj. Uralu i Syber~i . p~·zekrocz_vło
już plany siewu. W szybkim tern
pie odbywa się podorywka. Do
5 ,P_aźdz : emik~ prze~1:ano o 4,4
mil iona ha. w:ęce; ntz '~ tym i::amym .c~res1e w. roku ub;egłym.
. W sc.słyrr.i ~OJUSZU z !~lasa ro~ot
niczą przy J~1 porno~!" 1 popar·:m.
pod kierunkiem Partll Len na.Sta
l!na, chłopstwo radzieckie wal :zv
o obfitość produktów dla ludności i surowców dla przemysłu. a
więc o jeden z najważniejszych
warunków pomvśl.ni>4 budowy komun:zmu,
rzyśc; przekraczają normę

przeznaczyć
zależy nam

pod lucernik. Jeśli
na lucernie jako na
zielonej paszy, liczyć trzeba 12
- 15 akrów na krowę (ar równa się 100 metrów kwadratowych). Gdybyśmy chcfeli część
zbioru przeznaczyć na siano,
musimy tę przesti·zeń zwiększyć do 20, a nawet 25 akrów.
Bcdzie to konieczne w g'.Jspodar
t" h ·
· d ·
l ł k
5 wac •
_posrn agc~c 1 ą •.
. Pod1'.t.es~1c "".ypada, .7~e luce~
mk pow1men się znalezc w kaz·
dym gospodarstwie buraczanym, które rozporządza znacznymi ilościami paszy objęto:ściowej ubogiej w białko, musi za·
tern dokupywać ten cenny i drogi składnik pokarmowy. Dale ko lepiej kalkuluje się uzyska·
nie własnego białka z lucerny.
p
· t '• t ,: t „ 1
·
i
.a~nę ac ez 1 zeoa,. ze na po~u
0 .1.;.:.:anym ~u~erną me rozw1jag
się szkodniki buraka cukroweg? zwa11e nematodami, które w
mektórych okolicach hamują
.rozwój uprav.'Y tei rośUnv.
·
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itkowlcach I w Poznaniu

walc1ą dziś

d;dsiejsz:rm, po zwrcieskiej przeprawie z Bułgarią, pił!rnr::y naszych c?eka nowa
próba - tym razem znów dwu.irontowe spotkanie z piłkarzami Czechosłowacji. \V Witkowicach i Poznaniu
grać b<;d<! dwa m~sze zespoły w nast<;puj:}cych składach:
W Witkowi~aeh: Jnrowic?. (Ro
rucz), Gi;-iile\, Flanek (Wołosz).
Sus• 1:Czy k·, I>arpan, .....
"1cczore.'·..:,
(Dnda), Alszer, Cie.Slik. świc:irz
Patkolo, Mordarski (Baran).
"\V Poimaniu: Skromny (Kry 3 t
kowiak). Sohkowi:ik, Barwiń-;Jfi.
(Serafin), Słoma, LP1nttko, Skrzy•
pniak, (Jabloń,ki n. Gro-ihkiJ.
H_o~endurf, .Anioła,
Czaprzyk.
Białas, "\riśniewski

(f.ącz,

Woj-

m.ą,

która pokonała BułgariQ w dniu

~ paildzicrnil·a w Warszawie.

Zmiany, jakie zaszły w bramce (za
miast Rybickiego Jurowici:), w obro·
nie (lc\Yll. drÓna) oraz n~ lewe 1· po.„
'
"
·
mocy i na lewym skrzydle
:ituku _
zdnni<'m wit<;kszości opinii, powin:ia
nam W\"j"ć na dobre

zwiedzali wczoraj

plłkarskie

dwie nasze· reprezentacje

WdRiU

Piłkarze albańscy

l

Lódż

A TERAZ „DOROST"
N'
,
.
•
•
• a _zakon~z~m~ warto. Jeszcze kil·
1
k~ s.u:v
posw11,'c1ć t1:zcr1emu meczow1, kto~~- 1·ozegra m1<;dzy sobą. „do' I' I k. 1· t . .
1 0 t" CSR 1
." ·~. ' . ~ ~ ·~· u aJ n~e
nulezy oczekrn',ac. w1.rlk;rh sukceso'~· For
1;1n naszrcn Jnniorow pozo~taw1a po·
rlobno <lufo do 7.yc7.enia, tak pr7.rna.imniC'j znobserwowano na meczuch
S":lrrin.c:row'.vch.
Pociesz~.·ć
możem"
"
·
„
sir;' tylko tym, że i form.'\ juniorów
czcrho~lowackich nie jest podob~o
naj'.cpsza.

• •
CZY JUROWICZ GODXfE ZAST.~-

Pl RYBICKIEGO?
Bramkarz Jurowic.z wykazał 05tatnio b. dobrą formę. "\V szc~ciu kolejnyrh spotkaniach ligow·yrh tylko r:lz
wyjr.1ownł pilk~ z siatki, Hybicki >1a·
tom in t pop~uł sobie markę na meCZU z Rurhem.
LICZY:\IY XA FLAN'IL\

---------------

i~

Farhu Ponialowslriego

Gwardziści

I

prawy łqcznik

Maszer11;ą dziś

ciechowski II, Trampisz).
Na obronie zamia~t Barwiń.;kic~o
Przeciwko naszej rep1·eze:itarii w 'lagrn tym razem Flanl'k. Flanek po'1.-itkowicarh Czecho~łowacy w)~~!ą· 1wrócił do formy i nicwntpliwie wzmo
pią w ·Jdnr!zic nastc>pujncym:
cni nn~1 tę :oozycję. W pomo~y 1.uDz:Oi:lj, 0 g'ldz. f:.:10 ,'I' Pud;u p,,_
llnvhcck .<Jonak).
Vr!lral., t:"rn "'le~:r,?re_k lub Duda, !ia,1pr1n.v· luiatow•kieg" ZR „n.war.Jin." nrgn.n zu·
(Kra.;;nohor<tkJ), TJ:mke, ~l:Jrk(), <lopo~obnieJ Jednak wy5tąp1 trn
·r. mar-1o jc-"iPirnc !ll:i ~trnh 1'zł»n.
••••H•••••••••••••••••••••••B••••••••••••••••łl••De••••lle•Haiut•••n•••••
J\:c~dik (~nubPk).. Hla'l'aC<'k, stat.~1~·'- c? w _peivn:.-m. stopuiu 1110~~ i:f11 .. :llrLrH.f! nnprze<!::i zło~enio ."'ir>i1
P~z1cky, CcJ p, Prc1ss, 8z~·ma n- otn~ni.z~ ,, \~ a.1 t.o~ć-1rnszeJ pomocy~ .. gdy z_, ca ._,,t7c>d ..l'r•in 11 ;1; '. rm. "'•l!.·.~,·znn~ri "·
STYI:OWY_ (~il~f1sk},ego 123) „Pięt:- I
.sky (Tr~ka, Svoboda II).
o. Suszcz~ ~
Parpa.n
"\\.cezo
\\ m·•runeh n ei.mi o nt1zrnl oknJ,1
nas.?l~t;i1 kapitan - godz. 14 _dl~
VI Poznu111u Czecho!'łowacy graJ·a rek :makom1c:e wzmacm:<lo na"'ze li- 1,c111
mlonz1ezy, go'tlz. 16, 18, :20 - „Mu w składzie:
- nic defen~ywnE>.
. z:nnJ11i;;uw,
zyka i mi.ło~ć" - film dozwolony 1
Pavlis Ofatie~). Kocourek.,
PPclol1ne mal'!'ze org-ani2uj1• r1?.i~inj
, dla młodz1ezr
,
.
Svoboda I (Krizan), Jajcaj, Yi)l:\:\IO~ T~~ ~6c~·I:i;::KSZO~ć o g-odz. 9 (również w rarku Prrn·a...
sW_lT, (~a}uck1 Rynek 2) - „świat,1
ran, Bendeki, Benedrico'l'ic (Ra·
-.
.
tow„!. :e.:;o ZS \\"łukni'1rz. T tu 'lj nn·
s~ę smieJc" - godz. i.i, 161 ~8, ~O
<Time~). J{oko;tein. T~ 6 elhof. To- . A. ter~~ n;pi'.d. T1~ta1 ::'lfamo~1_11. za- h':y ;ir Fl'oJzi~wn~ clużf'.i liC?hy ~ nr
P.A1':STWOWY TEATI?.
f1lm dozn-olony dla mlodz1ezy
mas? Zdzar-·kv Prsek (Seme!iY) di}p1 rl~1!' ~,ordarsk1. :Jfordar!;,,t we- taj-• e,·eh.
IM. STEFANA JARACZA
TJ-~CZA (Piotrkowska 108) - „Spot
'
" ·
•
· · '· dłnz- wil"J.:szości opinii, powinien wy• ·
ul. Jaracza 27
kanie nad Łabą" -:- godz. 14.30,,
OPINIE...
wiązać sir: lcoicj ze swego ZfJrl:-.:iin od !.--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,
Dziś o godz. 19.15 dramat Juliusza
16.30, 18.30, 20::3? - film dozwo.
Opinie co do t>.·ch dwóch spotkai\ :Jfa1.11011ia i pm:on~nć. n~ stale w na-1
Słowackiego pt. „111ar.ia Stuart" "
lony dla
!'ZC'J reprezentaryJneJ JCdcm:.~tce.
nowej ·inscenizacji Iwo Galla, :r. ilu· 'I'ATRY (S.młodz1ezy
I· ·
40)
~·k w obyci\\'Óch ohozach, to jest pol'lkim
stracją muzyczną Waldemara Maci·
.
.
:e~newicza
- ,,. i t i rzecho~łowackim, s~ następują,c~:
POZ'NAXJAC'Y CHYR\ TEż
mifoan~.Cy
11
l'
me me wie ...,...... godz. 16: 18• 20 Po o::;tatnkh niepowodzeniach w
NIE ZA WIODA
i'J'H
• łJ
szews.'uego.
poranek
godz.
9,
tl
film
dozwo~
W poniedziałek, dnia 31 paździer·
louy dla młodzieży
spotkani:.lrh z Bułg:trią i Austrią 0 ·
W r.est:iv.oieniu sk~adu na Poznań I
Ze względu na. mecz pitka.rski
nika 1949 r., o godz. 19.15 dramat
pinla czcc'.io~łowacka nic jest nastro·d
1
·
,.17 Listopada.-Til::iJJ.a" - Łódf,
jona optymistycznie. Panuje ogólne w1 oczne są ~cnce~Je na rzecz poJuliusza Słowackiego pt. „:Maria WLOKNIARZ (Próchnika 1~)
„Spotkanie
ned
I,abą"
_
godzina
przekonanie,
że
będziemy
mocnym
znaniakó\~,
jednak
i
tt>n
skład
nie,
mecz ili~ściurski Gwardia (C-<lnflsk)
Stuart".
•
lG.30, 18.30, 20.30, poranek godz. przeciwnikiPm, któremu trzeba IJo. !'Dotyka .~1ę z, ,ostr_ą .!rrY~Yk<J g-losu
LKS Włókni~rz roz1>~cznie się
P A..~STlVOWY
10, 12 - !ihn dozwol. dla mtodz
„ ludu. W1ęk~zosc opmn wierzy w za- punkt~1nlnie o godz. 11-eJ.
TEATR POWSZECHNY
·
dzie możliwie nawet ulec... W pił· · t " ·
b"
·
·
k,
·
WOLNO:§C (Napiórkowskiego 16) - karskich kołach Czechosłowacji do- ci~ o;c .1 am 1c3ę _poznam~ ow .1 je:-t
Zamiast Marcinkowskiego wyst~
ul. 11 Listopada 21, tel. 150-3!J.
„Potępieńcy" - godz .16, 18, 20- skonale sobie zdają podobno sprawę prz~:;1~,~drzona, ze na nich się me pi dzisiaj J,Uzejczyk.
Codziennie o godz. 19.15 „Rozbitporanek godz. 9, 11 - film dozwo- z kryzysu, jaki przeżywa ich piłkar- zawieaz1e.
,
ki", komedia w 4-ch aktach Józefa
0
11
lony dla młodzieży
stn~o, ale to jednak w niczy1n nle o•••••••• ••••
Blizińskiego, z udziałem A. Dymszy,
zaint<'resow:mia
meczem. Dziś o qod;irlnie
P. Relcwicz·Ziembińskiej, W. Walte- ZACHĘTA (Zgierska 26) - „Har- słabiło
ry Smith„ odkr~rv.·a Amerykę" rrzed t~'godniem ju7. wykupiono
:ra, W. Ziembińskiego i innych.
godz. 16.„0, 18.~0, 20.30, poranek wszystkie bilety na 35·t~·sięczne tryKasa czynna od 10 do 14 i od 16.
godz ..9'. 11 - film dozwolony dla I buny.
TEATR ,,O~A'"
młodzi ezy
Traugutta 1, tel. 272-70
WISLA (Daszyńskiego 1) Kino
U NAS RACZEJ.„ OPTYMIZM
Codziennie o godz. 19.30, w nienieczynne z powodu remontu.
w obozie na~zym co do spotkania
dziC'lę i święta o godz. 16 i 19.30 kowalczą
pływakami
media radziecka „1Vzywa was Tajw Poznaniu, jak również w Wit!;.oCh~~ nmntor:o;y piłki ::i<'źnej i b-Ok bmi, drugoiego natom:n~t
oezek11jP.
wicach, wyczuwa się dużą dozę op- ~u b~dlJ. dziś
n1yr".
· mog1i
, przeżywa"~ n:cpo·
·
zabieg i;:c.ina:olo,,\iczn:;. W tej chwili
tymizmu. Th.!żą rolę od.in:ywa tu mo· §le<ln!e emocj.e, n.ie nalrży ró'l\·n:e7. z.a nie ull';::-a. wątpl';rnści, 1.e cała dmź;ł..6DZKI TEATR żYDOWSKI
rnent psy~hologir.zny. Xikt przecież pom'tna' 0 5 potkani·u pl_\"Wa.ckim $l:>!k
l'd 1
t • ·
ł
1 ·
ul. Jaracza 2
nie wierzył w nasze zwycięstwo nad
"
"
na. 0 7··':1. 15 an·· ~ 1 ': na I' yi>n ni w za
Bułrari1J.,
a
trmczasem
przyszło
ono
I.órlź.
Za.wodnicy
ślą•cy
z:n:ijdują
powiedzianym
s1,ładzie.
30 patdziernika o godzinie 19.30
Nl'C'DZIELA 30 PA~DZIERNIK.\ na dwóch frontach - brć może więc, s.ię już od wczornj w L·"'lz~ i na baXikodcm<~i znwz:ął się tym razem
11W noc zimo-.,·ą" Sz. Diamianta.
d
·
·
·
v świndlrnm.i r.n ..,zo
"' li Y'1m i· znpow1euz1R1,
· ' · ~
· b ęl3 OO Ga . d
d .
. 5 że I z1sin3 ·powt 6rzy się ten sukces, ~en'e 0„!!'Ililnl. b<>dzicm_
'
70
„LUTNIA"
. ~. "ę a P~~yro mcza. 13' . .1. tym bardzie.i, że w rkładzie naszej 5 zeregu pięknF.h -,rykigów.
ó:ie ~ = ę :;tar~ł JlOk'1nn~ śląT-aka. zn
Dziś l codziennie o godzinie 19.15
„:i\iedziel~ na " 81 · 14.00 „U na- r reprezentacji która .,.,.-ystą.pi w WitDo O"'~at.k& n·iepernly b~-ł udział Bo 1'1"'!;-.;l'!ką. l'cur. ma z: nim zrc•zt~ nie,,Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3·ch szyc!1
tworców".
14.10 Koncert
Pol· Ij kta·okw1c~c
· h , łn~s
'ta
·
n·n
k"
i Doliron-ol ~k.
któ
'
·
ł'
· •
skieJ Kapeli
Ludowej.
l4.40 ,,Pan
.. pi"h.b' b,·. n1a łe ztm1any
ld~ iego
·11'~"· 7. • _ w;ru'l\n:rne
ce5r.~ze c:i 1:'lvne10
pora.
łiktach K. Zellera..
'l'adeusz"
A.
Mickiewicza
(
).
_
:
ze
w
ascnnc
ę<.z1e
ona
ą
sarych
pierw
zy
m·nl
kł'"'1:loty
z
migdnł
chunki.
Dohrc.~olski
nat„miast
przyW poniedziałki nieświąteczne teatr
36 15 00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - pomina •oh'e dotycheza•:>n-e zwyei<?nieczynny.
„Piotru~-Pao'' słuchowisko wg
8t'I\'& nad Kub1akic-m i we:ile nie ma
Barrie dla świetlic dzieciQcych. J.5.45 ·
TEATR LAJ,EK „ARLEKIN"
Dz.ie.nniii:
popołudnio.wy.
16
.
0o
Trans7.an1inru
prz~·jś6 na o~tatnim micjs.eu.
Codz!enn-!e o godz. 17 min. 15 w:Boniecki i Jera. nie ~ bardzo ra.W:iw<>
meczu
m1ędzypanstwowego
•
•
•
do*.r:isko masek 1 lalek p, t. ,;WESO- imsJa
C
h ł
·
p ]
ł
}Pni ze swych pn:eciwnikón-, Greml<>w
ŁA MASKARADA". W niedi.ielę i
zec o~ ow~c~a --:- o ska. 16·50 „Na
wzywa1ą
~kiego i Procha. śląz11~::v b>.li 01) teJ·
sze
chory
sp1cwaJą".
17.20
(Ł)
Kon-1
.
.
święta dwa widowiska: godz. 15 min.
cert
rozn"\'l'kowy.
Wyk.:
Orkiestr"'
p.
Młodz"iez·
wiejska
zrzeszona.
w
Lt.
d6w
s
dziedziny
wychowania
f!
!>Or:
lepsi i wsr.olkie znaki na. n:ebie
15 : 17 m:n. 15. W poniedziałki tedyr.
O.
Straszyńskiego,
A.
Boleehow
dowym
Zesix>ie
Sp<>-:-to
zycznego
1
sportu
dla
mlodzieży
'l'l"l'k1u:ują,
ie
i
tym
razem
wygrają..
atr nieczynny.
ska i !\f. ślaski - śpiew, przy fortep.
wym w Różycy zobowią,zuje si~
ucz~szczającej do miejscowej
OhcieEbyamy jedna1<, nhy łodzianie
Fr. Leszczyńska. 18.00 „Stalingrad"
wykonać następujące prace z ok~
szkoły poclsta.wo-wej.
CYRK NR 1
zajęli cr•najmniej II mie.i"'ca.
(Plac Leonarda) pod dyr. Din-Dona - slnchowisko pióra Ł. Kobryńskiei:ji zbliżającego się zjednoez&nia.
Ludowy Zespól SportC7.'y w RO.
Sol1cz.1k6mia i :r;:0 ~nhka. Ilf} dobrej
. Codziennie o godzinie 19.30, w so- go. 19.00 S. Prokofiew - Sonata Nr
Strom.ntctwa Ludowego i POiskiego
życy wzywa. wszystkie LZS-y i Ko
mym. Kaszo n11jleP"'ze
c.Tawli~tki
botę o godz. 16 i 19.30, w niedzielę 2 D-dur. 19.25 Muzyka. 19.30 Repor·
Stronnictwa. Ludowego:
ta ZMP.owskie na terenie woje. skromnie E-iwi crdzają. że uob:ą, co
o godi;. 12, 16 i 19.30.
taż z międz:;szkolnych popisów artyt. Wykoliczenie świetlicy groma.dz
wództwa. łódzkiego do podjęcia po
tylko h~ą. mogty. Xieco pc>l"lliej„zą
stycznych. 20.00 Dziennik ·wieczorny.
kiej
•
dobnych zobowiąza:ll. drogł współminę pręzentuje nam Hah Pr ·niewicz.
20.30 Rezerwa dziennika. 20.40 (Ł)
'
za.wodnictwa., da.Jite tym wyraz
oproruien'()n& chwał:} rekordzisfki i
Humoreska Sawickiego i Prywalowa
!.?. RadiOf<>niza.cja łwietł~y.
swego wyrobieni.'\ politycznego o_
mi1<tnyni Pol„ki. Jej nnjg-ro7.nicjrn~
pt. „Jak się robi karierę". 21.00 Mu3. Założenie biblioteki.
p:i.rtego na zdr<>wych zasadl!ch Mar
prz eciwnic zką. zdaje s: ę być ao~k<>n:t
zyka rozrywkowa \V '!'.'Yk. zespołu in·
4. P~ęksumie liczby cz?onkOw
ksiZlllu.Len.buznm.
ł:i. równiei Kalctown.. Wvźn: akówna
.ADRIA (Stalina 1) „Dżulbars" strumentalnego. 21AO Wiadomości
5, Załoz'cnie k"'"'-Ni·~h
"-j'"'" Po'-ki
.,.__:,,lucyjny
· ze
· ,1<'
· t j~ZC7.e hez k·onuy
'
ViA.i.O samok.-;ztalcenio
~w
~;r
"'
~wv
•1trzymu,Je,
god~ 16, 18, 20, poranek godd:z. 9, sportowe z całej Poll!ki. 21.58 {L)
wego.
Ituch Chłopski!
rji, g<1yi za p6i.no roi;poczęla. trenin~.
11 - film dozwolony dla rolo z.
Wiadomości sportowe lokalne. 22.05
e. zorganizowllllie 6.ciu prelekcji
z11 ·
· 1 k · · 1· ·
·
BAŁTYK (Narutowicza 20) - • ży- (Ł) Muzyka. 22.18 (Ł) Omówienie
t
t R h ~hlo ki
al
Niech żyje Prezydent RP. Bole• ~.1ąc Jec rrn. JCJ am iirJ~ wiem~',
cie dla n::mki" - godz. 16, 1ij.30, programu lokalnego na jutro. 22.~0
cena emscacj:Ą 'i~: " llS w w
sław
Bierut!
że dołoży niewq pl'v:ie w~zcJkich st!L
'l 1 ,,
,
~ uu.•
rań, aby zaprczentOWl'IĆ
E ę na. po30, 12
21, poranek gold z.d 9.
• - f 1 m .nuzy,ca
taneczna
- · dgra śork1estra
... c~enie bo1skĄ'" do k"".......
Niech tyJł lip,je Demokracji c-ząt.-:u
7. V'yk0:
·
·
PR
"3
OO
o
·
·
''
:u V~J
sezonu moi.lm1e jak nRj 1e. - .
statme '\\'la omo c1. 23.10
dozwo1ony dl a m.o z1ezy
kOwki. siatkówki 1 skoczni uni
Ludowej ze Zwią.zkiem F..:.>.dziec_
BAJKA (Franc:szkansb 3D -„Dn.i Program na jutro. 23.15 Rosyjska
wersalnej,
kim - ostoJlł pokoju na. czele.
piej.
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' • Ce
por"tO"\\rcy ze WSI• R OZ)7
do wspo zawo dHICIwa
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8, 20 GDYNIA (Daszyi'iskicqo 2) - „Pro
srram Aktualności Kraj. i Zagran.
Nr 4G" - godz. 11, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2-4) - „Dźulbars"
godz. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, poranek 9.30, 11.30 - film dozwolony dla młodzieży
MU,Z~ (Pebianicka 173) „Złoty
rog - godz. 16, 18, 20, poranek
!l · 11 _ film dozwolony dla młodr..
POLONIA (Piotrko'\\-ska 67) - „ży.
cle dla nnuki" - godz. 15.30, Hl,
20.30, poranek godz.. 9._ 11.30 film dozwolony dla młodzieży
PRZEDW!OśNIE - „Pan .Nowak"
godz. 1~>, 18, 20, poranek godz. 9 •
11 - film dozwolony dla r·,łodz.
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
W'l
doły" _ godz 13 15.30
18" 2~.~~e _ film dozw. ·dla'młodz'.
RO~IA (Rz~owska 84) - „Zakaz..rnc
piosenki" - godz. 16,, 18, 20, poranek go~z: 9, 11 - film do·molony dla młoaz1eży
„)
W' d
REKOR~, (Rzgowska ... - " ~r„.6
ludzi - ~odz. 14 c:h mlodzic„y
godz. 16, 18, 20 _ „Dni zdrady" film dozwolollll' dla młodzieży

I,

1

Wczorajszy dzieft pH!rnr.:e albd!c:r
•pędzili

na zwicdznniu

na ~ ze;p

mi:i_

sta i na. 11tad ion ·e LKS "\'i'161Uliaru
odloyli lekki trenin;,;.
Gośc'e c1ują się na. o;;ół dobrze i
~ą. zn.don-oleni z b:>;ska.
Pnczątk0wo
obawiali si~. że trudno h~ dz.ie s:ę im
pnyzw~·ezaić clo .. trawy, !.:'rlY jednak

zobacz,li b··i·ko I.KS \Ylókuiarza,
humory im ~'ę popra~ily.
_ Czym mniPj trawy, tym dh nas
lepiej -

m6,vili. Przyzw:·czajeni je·

steśmy

do bo'sk ziemnych. twardych.
z tego, cośmy zaob~eM\·own.li, go:L
cie pokażą. nam gr~ szybką, opnrt~
aa dobrej szkole.
G l.

o· S

Organ Łódzkiego l>omltetu I Woj
'!fÓd7klego Komitetu Polskl•J Z.je
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Jt e dar uje:
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Ili-cle

Druk.
Ł6dt,

Zakł.

ul.

Plotrkow•ka IG,
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nie

Daleko od Moskwy

Batmanow i Zalkind roześmieli się serdecznie. Smiał
ó
- . . R
D b
. · ł
d t h d
r wnie7. i ogow.
o rą c11w11ę sz a po ru ac o
'l'~ow_i~k'.'- do.., wysp~ fala śmiechu. -:- Dobrze nacze1:nik
mę smieJe. Z całeJ <luszy. Rozśmieszyłeś wszystkich.
Umara - wesoło pow;edział Karpow.
No, zobaczymy, Umara :Mahomet, czy nie będziecie
musieli oddać sztandaru. Mnie jest wszystko jedno, nie
posiadam go i tak, ale wam oczywiście będzie przykro
·ed · ł d b d
·
l' M k
·
povn. zia
.o ro ~zme
asy~
a sy_mow1~
a Aleksy wyobraził sobie doskonale, ze właśnie w tr-J
chwili naczelnik zrobił oko do Za.łkinda.
A zatem
umówmy się. przyjaciele: kto doprowadzi. sprawę do
końca, niechaj natychmiast telefonuje, a następnie wy·
syła telegram. Beridze, jak zwykle - będzie arbitrem
i odpowiada za zgodność podanej przez was wiadomości.
Obecnie, Jerzy Dawidowiczu, chociaż trudno jest się
d .
b ś ·
h · l'
b · ś · ki
[.
rozóbwo~ć, pFr;:>si zę a y ·c:te ze ~ cie 1 oso . c;,a
ero wa .
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Oczywiście zgodził się Berhh.:e.
Proszę się
obawiać, wszystko będzie należycie zrobione.

- Wydaje mi się, towarzysze. że nie zupełnie zdajecie sobie sprawę 7.e nuczenia i ważności nadchodzą·
cego dni a - wtrącił Załk:nd; poprzez przewody wyczuwało s;ę jego podniecenie. Kowszow i Filimonow ob·
chodzą dziś n :e tylko zwykłe zakończen;e robót. U n 'ch
odbędą się próby uruchomienia pierwszych, zupełnie
ukończonych części rurociągu. Wszak to oznacza nową
epokę w budowie! I od powodzen'. a tych prób zależy
bardzo bardzo v..'1e1e.
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now żańsk

.
Ręczę

dawno już mógł udać się na spoczynek, ab przejęty
przygotowaniami, siedzinł patrząc pilnie na jednego
i drugiego, chwytając każde słowo.
- Hallo, Jerzy Dawidowiczu!
znów przemónił
Batrnanow. ·_ Natychmiast po zakończeniu prób, połóż
cie Filimonowa spać. Termin - d,·;ad7.eśc:a cztery godziny. Do Kowszowa zaś prosz~ przydzielić piastunkę,
ażeby karmiła go łyżeczką.
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podoba - przytaknął Rogow. - A ja
tylko przyjaciel nie zmarł z wyczerpania. Z kim przystąpię do współzawodnictwa?
- Nie przerywaj, lecz wysłuchaj do końca - mówił
Batmanow. - Postaraj się, Jerzy Dawidowiczu. odwiedzić Rog0wa, gdyż podejrzewam, że je i śpi ponad wszel-

To rui

martwię się, żeby

ką norm~.

I ja mam takie podejrzenie! - wykrzyknął Aleksy.
jak pasza, ten tajsinski książe .
Drodzy sąsiedzi! Ponie\\l'aŻ jutro jest coś w rodzaju
święta, zapraszam was do siebie na. wyspQ powiedział
Rogow zupełnie na serio
wspt.nial~ was ugoszczę,
wszvstkim, czym tylko wyspa iest bogata.
-

-
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proszę jeszcze wziąć pod uwagę, dodał Batmaże tymi doświadczeniami interesują się Rub:e-

oraz Moskwa.
Nie zawiodę - zapewnił Rogow z wyspy. za n:ch.
-
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