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Sukces produkcyjny PlP1G Nr 8
Państwowe Zakłady Przemysłu

JedwabniczoGalanteryjnego Nr 8 wykonały roczny plan
produkcji.
_ _ _ _1111.11111111111111111111----

Hoczng p'un obrotów
' Centrali Handlowej Zelaza i Stali, oddział w ł.odz~

ORGAN WK

wykonany przed terminem

ŁK

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ROK II
CZWARTEK 20
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ROKU

Nie tylko ro.botnicy zakła ,!ó w przemysłowych dokla.da,ią wys:ł
ków w celu przedterm:nowego wykonania rocznych planów prod:lk
cyjnych. , Również ,Jlr~co~n:'.cy h and lu uspołecznionego dążą do przy.śpleszęnia realizp.cji syJą.ich phm ów, :
" , .
W dn'iu wczorajszym zameld owa~a nam o wykonanlU..Ea dZI'2n
lOpaźdz:ern'ika' rocznego planu obrotów Centrala Handlowa Zelaza
~ . Stali - Główny Skład Zelaza w Łodzi.

Nr
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IELEGALNYTW ÓR':

"Małe Zgromadzenie"

ONZ

'-

DelegaCja ZSRR protestuje przeCiwko rozbijaniu Orea'nizacji Narodów Zjednoczonych
NOWY JORK (PAP). - W dniu 17 bm. W Specjalnym Komite"
cie Politycznym kontynuowano dyskusję nad sprawozdaniem t.zw.
ul\fałego Zgromadzenia",
Większość anglo-amerykańska usiłuje przedłużyć kadencję "Ma
lego Zgromadzenia" i znacznie rozszerzyć jego funkcje. Przeciwko
tym zamierzeniom wystąpił deleg at czechosłowacki, a następnie
przedstawiciel ZSRR Carapkin, który stwierdził, że "MaJe Zgro"
madzenie" nie tylko nie przyczyniło się do wzmocnienla autoryte"
tu ONZ, a WProst przeciwnie, swą nielegalną działalnością i nieustannymi atakami na zasadę jednomyślności W Radzie Bezpieczeń
stwa przynosi szkodę nie do napr awienia Organizacji Na,rodów
Zjednoczonych, a przede wszystkim Radzie Bezpieczeństwa, która
ponosi odpowiedzialność za utrzymanie pokoju.

Wbrew uchwolom
zagworantowqnym
w Karcie ONZ
Rola, jaką wyznaczyli "Małe
mu Zgromadzeniu" jego inicjato11_1111_1111_1111. . . .1111_1111_11

"Wolnos'c'"
W wUdan-,u
"J
api-IaI-15tycznym

"Ceramika" wykonała zobowiązania
podjęte dla u~zczenia Święta Odrodzenia

posłus,znym narzędziem

intryg politycznych imperialistów ,w

Utworzenie "Małego Zgroma,dzenia" i jego działalność całko"
wicie odp{)wiada interesom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii, które uparcie dążą do
tego, by przy pomocy tego nielegalnego organu przekształcić ONZ
w po-słuszne narzędzie swej agre
sywnej polityki.

_ _ _ _111111111111111111111111----
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bijania Organizacji . N~l'odów
Zjednoczonych.
Dla każdego powinno byc
jasne - ' powiedział Carapkin
polityka Stanów Z,jedno-r-zo,.
nych w łonie ONZ przygotO"
wuje dla Organiza(!j.i Narodów,
l)ieczeństw~.
~'r
..
~
Zjednoczonych los Ligi Naro,,:,
dów, która poniosła fiasko
" J.
przekształcając się w narzę-'
dzie intryg politycznych wia"
domej grupy wielIdch mo"
carstw.
Delegacja radziecka kierując
• •
•
się pragnieniem utrzymania po~
koju i bezpieczeństwa, kierując
się podstawowvmi celami
Karty
Delegacja ZSRR - oświad' ONZ, przewiduiac"mi roz"',,.[ ·; urzy'
czył w konkluzji Cara pkin jaznych stosunków ~iędzy naropral!nie uprzedzić. że nie może istnieć normalny
zdrowy
rozwój Orgaqizacji Narodów
dzenrern q l nIe zmleU! swego. sto
Zjednoczonych na d~odze, na
sunku do tego nielegalnie utwo~.
którą j~ coraz< bardziej aktyw
nie wciągają Stany Zjedno- t'zonegi> i s~kod1iwego dla normaI
neg-o rozwoJU ONZ organu,
czone.
Nie jest to bowiem droga
współpracy i jedn()ści
ONZ,
Małego ZgromadzenIa',' l b .. dZle
't
lecz droga dezorganizacji i roz głos()wała przeciwko odnośnemu
'
k
t
'
l
"
pro]e OWI rezo UC]I.
k'
d
M ł
Dys US]a ,n~ spra;Vą," a e~o
Zgromadzema toc~yc Sl~ będzle
następnym posledze.mu Speepublłkl na
cjalnego Komitetu Politycznego,

Projekt więkSZOści anglo-amery
domagający się rozszerzenia kompetencji "Małego Zgro
madzenia", w pierwszym rzędzie
skierowany jest przeciwko za"
gwarautowanym W karcie ONZ
llchwałom dotyezącym Rady Bez
kań~kiej,

Rozb.ijpckq polityka
Stanów'ZjetJnoc'zonych
.
.
~ przygotowuje dla ONZ
rzy, uwydatn1a się chociażby na
przykładzie jego ustósunko·w ania
los ligi Narodow

się

do zagadnienia

koreańskiego,

Powzięta przez "Małe Zgromadze

n ie" decyzja przeprowadzenia w
Południowej Korei
- ~aratvstycz
nych wyborów doprowadziła do
utworzenia w tej części Korei ma
rionetkowego
"rządu"
Li-SynMana, Kierując się swymi egoi'
stycznymi, imperialistycznymi celmni, Stany Zjednoczone prowadzą w Korei Południowej politykę, zmierzającą do przekształce'
nia jej w Swą kolonię.
Carapkin wskazał dalej, że nie
na to , iż "Małe Zgromadze
nie" nie może się pochwa1ić żadnymi Ip ozytywnymi rezultatami
swej działalności - szereg delegacji wypowiedziało się za rozszerzeniem i "ulepszeniem" jego
funkcji,
Damagaja, sip one, by
.,Małe Zgromadzenie" Jr.:ało prawo
rozpatrywania wszelkich zagad"
nień znajdują,c"ch się na l)or'iląd~
ku dziennym Generalnego Zgroadz'
b
ł'l
f k'
m
,enla, . . y . pe Dl o
u.n cJe
przedstaWICIela Zgromad~eDl~ Ge
uerall1ego, gdy to ostatnIe me ob
raduje,

bacząc

Roczny plan obrotów wykonała rówmez
jak donosi nam korespondent "Głosu" tow, Je:'zy Koch - Centrala Handlowa Ceramiki.
,
Termin realiz?cj: tego planu ustalony był w zobowią~aniu, podjętym przez p~acowmków dla uczczenia ŚW;Gta Odrod~ema 22 ,lIpca,
na dz,icń 15 listopada, Dzięki in tensywl1ej pracy zalog: Central! Han
dlowej Ceramik: i wszystkich podległych jej )ednostek, z?bow~ą?~
nie to zostało wykonane na 44 dni przed termlTIem, bo JUZ 2 pazdziernika,
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RzqdPolski

rząd

uznał

Niemieckiej Republiki Demokratycznej

W ARSZA W A (PAP) - Rząd Polski postanowił uznać rZQd Niemieckiej Republiki Demokratycznej
oraz ustanowić przy nim przedslawicielstwo dyplo,..
matyczne.
Przedstawicielem dyplomatycznym Rzeczypospolitej PQlskiej przy rządzie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej został mianowany Karol Tkocz.

~!~~Yk.nl~s,~~rz , ;'Ęf:~;! i~~~~y~W' ęgry',

B
' u',Igar: I-a

,

nawiązuJ'ą'

1' [" SR

' 8

. . , .

stosunki dyplomatyczne

pr~:1~~:jap:zae~~~:;iuP~:~~~Uj)~ Z Niemiecką Republiką Demokratyczną

"

,
"
BudapeS'Lt (PAP), Jak podaje Wę- ną i pos t anOWI ł naWlą zac z ;l:ą sto"
giersoka Agencj'a Telegraficzna,, rząd
sunki dyplomatyczne,
,
* .. *
węgierski postanowił uznać Nlemlecką Republikę Demokratyczną: wy
PRAGA (PAP), - Rząd czech,oslo"
słać do Berlina swego przedsta \vi- wacki powziął decyz~ w s'p~awle U·
ciela dy-pIomatyczńegQ,
,znania Niemieckiej ~publlkl Demo"
Sofia (PAP). Rząd bułgarski uznał kratycznej i wysłania swej misji dyNiemiecką Republikę Uemokratycz- 'plomatycznej do Berlina,

Po zgonie

marsżalkaTolbuchin' a

Mianowanie przedstawiciela

Nmmiecklej R
D

Dmokr'ałycZ"e,'

li

przy

Rządzie
<

RP

WARSZAWA (PAP), Przedstav.:ie:elem d~p~oma1ycznym Niemi~c
klej ~epubhkl Demo~r~tyczneJ przy
RządZie RzeczypospollteJ PolskIej zo
elegacja polSka wniosła na Kostał mianowany p, Friedrich Wolt,
Razem z Panem, Wojsko Polskie
misję Społeczną ZgromadzenIa
znany niemiecki Iif~rat antyfaszystow
MOSKWA. - W głębokim sm'utku czysty pogr::eb marszałka Tołbuchina
ubolewa z powodu tej ciężkiej
ONZ pro,j ekt rezolucji w sprawie dy
ski, Rząd polski wyraził zgodę na no pogrążony został cały kraj radziecki
\ĄTie,e żałobne ku czci zmarłego
straty.
skryminacji stosowanej przez pewne
minację p, Friedricha vVolfa,
na wiadomość o zgonie marszałka odbyły się w dniu wczorajszym we
Minister Obrony Narodowej
państwa wobec robotników _ imi- ~occao'O~r.JO()('()OO()(1 Związku Radzieckiego F, l, Tołbuchi· wszystkich jednostkach wojskowych,
Rzeczypospolitej Polskiej
grantów i QoSób przesiedlonych t. zw.
na,
zal:ladilrh pracy i uczelniach, '
MICHAŁ ŻYMlERSKI
dipisów. Rezolucja polska domagała
lWYCI·ęStWO
Ministerstwo Sił Zbrojnych ZSRR
Na wieść o zgonie marszałka TołMARSZAŁEK POLSKI
się m. in. 2lali:azu dyskryminacji roO.
ogłosiło następujący .komunikat:
bucruna w wiosce Androniki obwobatniJtów _ imigrantów . i traJitowa,,19 października o godzinie 4 . du jarosławskiego, z której pochonia ich na równi z obywatelami kl'amin, 30 odb~dzie się w Moskwie dził zmatły, odbył się wiec żałobny,
ju, w którym pracują oraz zabezpie
ałow
'
na Placu Czerwonym pogrzeb mar który z~lroma'dzi"ł tysiące kokhoźniczenia robotnikom - imigrantom pra
szalka Związku Radzieckiego Fio- ków z okolicznych ·wsi.
wa powrotu do oJcq;yzny na koszt
dorowa Jwanowicza Tołbuchina państwa, do którego emigrowali.
dowódcy wojsk zc:.kaukaskiego okrę
SOFIA, - - Na wieść o zgonie marAnglosaska Wię!iSZOŚĆ ezłoaków
NOWY JORK (PAP), Korespon"lel1 przez ch:ńs,ką Armię Ludową ważgu wojskowego,
szałka Tołbuchina
Bułgaria pogrą
ci amerykańscy donoszą z Hong- nego portu strategicznego Chin poSiły Zbrojne Związku Radziec"
zyła się w głębokiej , żałobie,
K omlsJi
odrzuciła rezolucję polską.
. _
_
Zagadnienie dYSkryminacji robo.t,ni Kongu o zajęciu przez Armię Ludo- łudniowo-wschodnich - Amoy. P'Jd ' kiego chylą swoje czołowe sztan-'
Ma-rszałek Tołbuchin byl' dowódcą
l,ów _ imigrantów jasl,rawo odmalo- wą dwóch portów: Amoy i Swatow, osłoną poteżnego ognia zaporowe,~lO
dary przed grobem F, I, Tołbuchina
WARSZAWA (PAP), - Minister wojsk 3-go Ukraińskiego Frontu, któ
s· tanowiących punkty wypadowe do wojska ludowe dokonały najpierw
i składają hołd jedllemu z wybit- Obrony Narodowej marszałek M, Zy- re, wyzwolily Bułgarię spod jarzma
wuje przepaść dzielącą w pall- ewentualnego atalm na Formoz". Ko desantu na wyspie Kula-igsu, na półnych dowódców, sławnych boh.\te mierski przes ł ał w związku ze zgo- f;:!szvstowskiej okupacji.
siwach kapitalistycznych słowa od
"<
.
respondenci wyrażają przekonanie, nocny-zachód od 'Amoy, Następnie
rów wielkiej wojny w obronie oj, nem marszałka ZSRR F, l, Tołl'luvi całe j Bułgarii - og'łoszono trzyczynów.
Aż
do
znudzenia
pO>Wtarza-,
l
.
k"
f
A
.
k
l
d
d
ł
A
'
china
następu)'ącą
depeszę:
ją przeds.t'a wiciele tych państ}V fra- ze na ezy ocze Iwac o ensywy
r- wOJS a u owe u erzy y na moy 1
CZyZlly,
dniową żałobę. Zamknięte zostały te' .o .
Rozk~zuję: "Podczas pogrzebu maI
Minister Sił ZbroJ'nych ZSRR
alry, kina i zawieszone wszelkie imzesy o wo InOSCł,
rownouprawnie- mU Ludowej na ostatnie schronienie wyzwoliły całe miasto w c,iągu kilku
niu, podczas gdy w rzeczywistości resztek wojsk Kuomintangu
w godzin.
szalka Związku Radzieckiego F, I;
Marszałek Związku Radzieckiego prezy rozrywkowe, Na ulicach i doOddziały Kuomintangu
z wyjątTołbuchina oddać zmarłemu ostatni
A. M. WASILEWSKI
mach Sofii oraz wszystkich miast Bul
ohoil:r,i o wolność eksploatacji, o Will Czung-K,t ngu. Miasto to, do którego
.
.
przeniosła się adm;nistracja .kant0l1- kiem małej gr4PY. ,..~tóra
umk!1ęła
hołd wojskowy 1 oddać
w 'stolicy,
W i"'ieniu
WOJ'ska. Polskiego wy garii wywieszono flagi żałobne.
•
ność wyciśnięcta z robotnUiów, a w
,
,
'
",.
'l
'
ska,
znajduje
się w odległości 400 drogą morską, . zostały
zniszczone.
naszej
ojczyzny,
Moskwie,'
·honoro.,
rażam - Panu i
Armii
Radzieckiej'
~
* ~
szczego nosci robO<tD'rków _ im-igran,
tl
'.L.
'l
b
mil
od
czołówe,k Armii Ludowej.
Amoy,
leżący między Szanghajem a
wą salwę artyleryjską".
gł"bokie
ubolewanie
z
powodu
t GW wszys., Hu.. ich li'l, yleby tylko
'"
'l
'
"
Korespondenoi dODll'szą także o Hong-Kong:em ma' 20(} tysięcy lud-'
Rozkaz podpisał minister Sił, Zbroj
przedwczesnej śmierci wybitnego
POWlę iSZyC
zys1n,' za t rud,maJących
BUKARESZT, Organ b u k areszda1szym
uaktywnieniu
oddziałów
po
nośc:,
Znal'duJ'e
się
oń
w
odlef!ło,:ci
ny,
.ch
Z,SRR
marsz.
ałek
Z,
wiązku
Radowódcy
Armii
Radzieckiej,
boha, k' , P ar
,JCh k a.pl'ta 1'-'-"I~·""W.
~
d
k
teńskiej organizacji Rumuns lej
wstańczych w rejonie pogranicza In 14~
'l d F
kt"
t
Zlec lego - WaSIlewskI,
tera wielkiej wojny ojczyźnianej
k
'
doehin
( mI o
ormozy.
ora Jes
'-i'
'"
tii Robotniczej i tymczasowego ornIPolska jest szczególnie zaintereso.
b'
,
b ' d'
'
z niemieckim faszyzmem - mar- tetu bukareszteńskie)' rady ludowej
,
P ol aliow
'-'
PEKIN (PAP), Agenc,ia Nowy::h I ecme narazona na ezposre nie CłO
Wczoraj· o godz, 15.30 w Moskw:e
. szalka ZWI'''·zku
RadzieckI'ego F, I. _, Viaca Kapitalei publikuje komu·
wana
losem
, .
' se t e k t YS'lęcy
."
~i~~~hic~P~~~lli_~CI.h.i~n~p.o.d.a~je_.sz.c.z.e~g.ó.~_.w_y.z.w.o.l.eBmE·a_,.Q_c.h.i.ń.s.k.~.j_A.r.m.l.'i.L_u.d.o.w.e.j.,_ _ _ _.n.a.c_re.r.w_o.n.y.m_p.l.a.c.u_o.d.b~y.ł.s.~~-'.u.~.0.-_ _T.O.ł~b.u.c.h~~.a~,---_ _~~--_~~katR~M~~wZ~i~~
rzy za rządów sanacji zmuszeni byli.
te tu Centralnego WKP(b) oraz' MiniWędl'ować w świat w poszukiwa.niu
sierstwa Sił Zbrojnych Związku Rachleba,Pola,ków,którzywywiezi(!ni
.
I,., g~ _
D
,
d7.ieckiego
o śmierci marszałka ZSRR
poocza,s olwpaejli z Polski jeszczc nle
F, 1. Tołbuchina, Dziennik zamieszcza
wrócili do kraju na s,I mtek irudnośc'i
pa pierwszej kolumnie portret zmarna jakie na.trafiają, Chl'ąC się repałcqo marszałka w żałobnej ramce,
triować.
DNIU 18 października masy
Rumuńskiej Republiki Ludowej, posel
''''-iadomość o śmierci marszałka
n:a,p.italiścoi angielscy, ameryltań·
pracujące Moskwy
żegnały
noskw~
stwa Bułgarskiej Republiki Ludowej, Tolbuchina - pisze dziennik
poZwiązku
Radzieckiego
"
. poselstwa RumuńSkieJ" Republiki tu- grązy
' . ł « w g ł ę b o k'lm smutk u naro'd TU
scy, kanadyjscy, francuscy, belg"i,i- Q\ar~lałka
doweJ', rządu We,gi~!'skjeJ' Republiki mu n' s I'
'Z~I)Omn't~ł i nI'e za
scy - wylwrzystuJ',. tragiczna, sytu- Tołbltchina, Ze wszystkich slron mia
u, kt'
. ory nIe'"
"
'"t
Ludowej' , Komitetu Centralnego , u'hie,
ó.y, ze
- marsza I e k T Ib uc h'ID
ację
materialna osób
przesicdJo- sla niekończl1,cym si".. SZliUrem szły
pomm"mg
nych, werbUJ'a J'-C do prany na wa- pielgt7.ymki ludzi lderuJąc sll; ku Sab t 'k"
L,
'k'
l
l"
l · I f"
,gierskiej PlIrtii Pracnjących, Mini- cdc~rrał decydującą roll; w wyzwo"
c
li Kolumnowej Domu ?wi~zkowe90, [O
Ol -ow l pracoV\'ll1 ow
umys 0- ca.e zycIe s uzy o tarDle sptawu~ sterstw- Obro
'
runlrach,
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"
a
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I ZImy
si"'" pracow.ac' ro·b otniny
m,'eJ'sno-wi. nemu synowi partit ""bolszewickieJ, je_E'C
t h tll' j{l,
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lk wy skiego jaorzma.
' c
-I, UC7.mnw
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Wiemy ~obn~,e jak ohydną tolę w dnemu z najwybitnielszych dowód- studentów, Pogrążeni w smutku szli Centralnego '""szechzwiązkowej Ko- przez Salę Kolumnową .Qąmu Związ
BUDAPESZT (PAP), - Na wieść o
tym werbunku tauiej 'siły roboczej c6w radzieckich sił lhrojnych, okry- ź~łnie,rl. e pi~~h?ty, artylcrży~ci, lot-I muniS"tY~l~pj ,Parlii , (bolsze.\~i~ówJ. i kowego przechodzą tysiące przyjezrI ·
Odgrywa patI'o,nowan;t prze.z Am,~J'Y temu chwalą bohaterowi wielkiej nIcy I CZOł!-lISCI, lIlarynill'7.e I kawa- Rady ;\'lll!lslrow ZSRR. Rosme gora . nycn, który składają zmarlenIu ostal- zqonie marszałka Związku RadziecI,a,nów Mi~dzyn!lJrodowa Organizacja, wojny narodowej.
' lerzy:ki -- pr7.cdstawirieJe ~ WS7.pt- ' kwiatów ~ zieloni.
,
ni hołel, ?I[oźna tn· zobac1.-yć U1<Tiliń  kiego Tolbuchina premier, Dobi przesłał tlo Generalissimusa Stalina depe· ·
Uchod:i;ców (IRO). Amerykańskie
Sala I(o!umnowa Domu Związko- Id,Cl1 '.rodzajów hl'oni. Wieh1 z nich
J:,A \\TA imienia marszałlta Tołbu~ , ców i Blałorusin()w, Gruzinów i A;:cr
szt::, w kiórej podkre.ś la, że wielka
pismo "UnLted States News :Jud wego tonie w żałobie, Kryształowe !J17.co>l?1o lo pod wodzą marszalka Tfll('hina Tozef.i7.1a si<; dale~o poza bejdźańców, Kazachljw i U~be;' ów.
sira ta, jaką poniósł Zwiąr.ek Radziec
Wt,rld Repo,r t" bez ogróaeI{ pisze, żyralldole pokryte są kirem, Trumnę IHldll~a lrudną 1 zaszczytn~ mar~zrt',- granicami Związku Radzieckiego, Wy
O godzinie 23 minut $0' obeJ'muJ'" ki przez śmierć marszałka Tołbu ch i
że "d,ipisom mo·żna i n~leiy llbcić
~zlak chwały WIodąc" od
'"
ze zwłokami zmadego ustawiono na t ..'< bOjową
_
• ':
., 1
bitny strateg, 'j",()en z przedstawicieli wartę honorową N, BuJga. nin, . N,
niisze za.robki niż robotnikom ame- wysokim katafalku. otoczonym ziele· luurow
do podnoza
Alp stalinowskiej szk"ły wojenńej - cie Szwernik, marszałkowie Zwi;ulnt Ra. n" jest również stratą naroall węgier
" St,,111lgradu
'
.
sbeflo, Premier \Veqi'.'!r przyf}omina,
rykańsliim".
nią palm i pOklytyl~ kwiatam: all.tnackJCh.
szył się ,'/iE'lkim aulorytetem i SZi!- dzieckieqo - '\Tasilews~j. SoknJr,w- Żf' bohat8rskie czyr ~ , których dokoPrzebieg dyskusji nad projcJdc!n nad katafalklem-ogro'i nny sztaIl!hr
Co pięć minut zmienia się u h;um- cultkiem w krajach wyzwolonych ski, GowlJrow - generał iI! m ii SL.fJ!- riJ! marszałek TQlhuch,n na czeJe
polsldej rezolucji, a na.st<;pnie g!%O- z żałobnymi wstęgami. Riale koll/m- ny warta honorowa, Płyną melodie prze?: Armili Radziecką spod jarzma menko, generał pułkownIk K,'ó :li"- ::JOC!]C91yc:h lnu wo{s~ sl 'r. k\'07.erwal
wanie dob-i<j)t'J)ie ujawniło co ' Woi;: 'u," je ny marmurowe zasłonięte są czerwo- mars7ów żałobnych Chopina ;, Beetho- najeźdźców faszystowskich,
cow, marszałek ilrtylerij K: JilY.rn,', l'ir. związane z wyn','cicniem \VGgier
za parawanem pięlmic brzml1"yeh nymi transparentami, na których wid wena i ~>~!klJwskiego.
Ostatnie honory sklad«ją 7;marle- lew. O pÓlrtClcy ' sala 'ze l'Wl"l<ili:l~ q)'Jd .;arzm<:! fas zY:;::]1:1,
fra.'Łcsów, Idól'ymi ta.l, hojnie >ó::.fuJq nieją herby republik związkowych.
Liczne delegacje składają wieńce mn -również i )llzedstawiciele krajów marszalkil T0!buchill~ 7(iSlł\ic );~i.~
g'njster o.brOJly Ni)fnrlowej Farpl~edstQ,wiclele USA i An!.'\.i.j - ,j'1ki
O golI1.inie, 3 po, ~ołudniu otwarto \ na ~1Hlk glęboki~j \~c1zh:cZIlOści, ,hol- \ (Iemokrilcji 1~I(~owej, Skł,i\dają w!eń- \ k~lil;ta. (1 la ~lIblicw(lścl. j'o7o:' !~lq \, ' k.n r"zedE! clc~cszę ko~c1o'cllcy.iną
selJ,s 1l;;',,'icra w sQhie słowo "w:lI- 33 lę dla pl1bhcznos~l. Ohok h 'umny !lit I czci dla wIP-Iklego blldoWlIlC'7,1l- \ ct> -pnerlsławlclp.le hra.tmego WOjska luej Jed}'~le
c:tlo)'lk:nv!e rod;;;.ny .jQ ro:nistru ~:i! L:tllo,inych zsnn mar
uość" w wvda",nn k",niŁa.lis1.YCZllym, przesuwał sic niekończący się sznur '.1"0 sił zbro!nych ZSRR, którv , Drzez: Polskicuo} aTlllli ludowej Albanii, zmarłeqo i ieuo prz'dade!e
$%:-: lka Vv' ilsllf,v,'"Lcq,J,
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Nowe filmy

ANGLOSASKIE
•

oswobodzenia Belgradu przez Armię Radziecką)

rocznicę
Plę6

la.t temu 20

paźdzIernika

1944 roku Annla Radziecka wyzwolloswobodzenia swej stalicy obchodzą JlaI'Ody Jugosła.wH w wa.runka.ch niesłychanego terroru i wrogiej polityki ru,du tltowsklego wobec Związku Radzłooldego, którego bohaterlICy żołnierze swą krwią ł życiem op łacili wolność Belgradu. Mieszkań
cy Belgradu i wszyscy uczciwi pat.rioci Jugosławdl dobrze zapamiętali ów
wielki, h~y dI1Jień, kiedy grzmot katiusz zapowiadał koniec ucisku ł niewoli, kiedy po zaciętej walce zabrzmiała pieśń wolności.

Ja Belgrad. Tę historyczną r~łcę

Dzwonnica w Bonn

Bohatemy
SłalilDgndu, Odessy, malla6 s pamięci ludu za pomocą
Kurska l innyoh sła.wnych pól bitew kłamstw aDl oszczerstw. Napróżno
n~e żałowa.U swego bcia, aby wyzwo us:lują Dżilas, Piade i inni fałsze
Uć bratnie narody JugosławH. Sta- rze t;towscy zohydzać Związek Rarali się przy tym jak najbardziej ()- dziecki i pomniejszyć jego rolę w
szczędzać siedziby ludzk!e, miasta li 1 wyzwoleniu Jugosławii. Mogiły żoł
ws:e. Szlaki przejść wojsk radzie c- nierzy radtŁieckich - te wieczne sym
kich usiane są mogiłami, które mimo bole przyjaźni, dzisiaj łmrchlej niż
terroru Rankovicza
ota.ozane są k,ledykolwiek są natchnieniem dla
przez; ludl10lŚć wielką <'71>1ą, ozdabia- patriotów Jugosławii w Icb walce o
be kwiatami, ja,ko nIogiły na.jblu- oswobodzenie ojczyzny spod jarzma
szych przy Jac.iół.
Ułowskiego.
Obok Arm'J Radzieckiej bohaterMOGIŁY sko walczyli o wyzwolenie swoJeJ
SYMBOLE BRATERSTWA
stol:cy Jugosl{}WJańsey partyza~ci,
M.ogHy te rozsiane po ulicach Bel- ltŁórych patriotyzmu i miłości do
gradu są żywym do'Wooe.m historvcz swej ojczyzny nie mogły złamać t:nych faktów, których nie morlna wy- towsko-churchilowskie kombinacje.

zwycięstwo

Jeszcze jedno

Jednocześnie pogłowJe bydła VI' .koł~ho

zach wzroało do dnIa 1 paźdzlermka
br. w następującym stosunku w po
rÓ'\\'1laniu z rokiem ubiegłym: bydło
rogate - D 20 proc, w tej liczbie
krowy - o 26 proc., trzoda chlewna
_ o 76 proc., drób - o 62 proc_
Jeszcze bardziej imponują.co przed

Wyiozd delegocjl francuskiej do ZSRR
PARY~ (PAP). Na zaproszenie
Radzieckiego Towarzystwa Łączności
Kulturalnej z Zagranicą (WOKS)
wyjeChała w dniu 19 bm. z Francji
do Związku Radzieckiego delegacja,
która zabawi w ZSRR do 10 listopada i weźmie udział w uroczystościach, związanych z 32 rocznicą
Wielkiej Październikowej Rcwolucji
Socjalistycznej.
W skład delegacji wchodzą m. in.
deputowany Grenier, reżyser film o"ło"$' Dequin i dziennikarz katolicki
Debray.

5 lat od tego czasu. Przed
ujawnione 'lostały
podle intrygi i pla.ny, które imperial:ści do spółki z titowcam.i przygotowywali na Bałkanach. Jaskrawe
światło na te niecne konszachty rzucił ostatnio proces
budapeszteński.
Ujawnił on między innymi, że Już
w 1943 roku Tito ł Jego wspólnicy
gotowi byU 7-g'oozić się na propozycje Cburohilla w sprawie okupącji
wybrzeża Adria.tyku prZez wojska
angl~lsk,le. Zdrajcy ~ już wówczas
gotowi byli przyjąć "p-1moc" angloamerykańską w "wyzwoleniu" Belgradu. Błyskawiczna jednak ofensywa Armii RadZieckiej, która 29
wrzcśnla przekro.czyła granicę JugosławiI. pokrzyżowała te plany.
Wyzwolenie Belgradu było tylko
fragmentem wielkiej, bezinteresownej pomocy ZWiązku RadzIeckiego
dla narodów Jugosławii. W ciągu ca
łej wojny Armia Radziecka okazywała ogromną pomoc walczącym patr:otom jugosłowiallskim. Dzięki zwy
cięstwom Armi! Radzieckiej nad faszystowskimi hordami partyz3.nci ju
gosłowlań~cy mogli utrzymywać swe
pozycje ~ przeprowadzać ZWycięf
kie walk:. Ost::.teczne rozgrmnlejJic
fa.szyzmu przez Zwią.zck Radziecki
przyniosł(l też ostateczne wyzwolenIe

l

światem

lS R

(Na marginesie wykonania planu gospodarczego w III kwartale 1949)
Dopiero n iedawna wiadomość, że
nlluka radziecka zgłębiła już tajcmni
ce :zasto3ol\'ania energii
atomowej
wywolała popłoch wśród anglo-amc
rykańskich
podżegaczy
wojennych.
Ku wielkiemu rozgoryczeniu wspom
nianych podżegaczy okazało się, że
wypehliając wytl,.llięte
przez rząd
ZSRR zadania polegające na tym, by
nie ' tylko dogonić, lecz. prześcignąć
osią,gnięcia nauki zagranicznej nauka radziecka zgłębiła t~ tajemniee znacznie prędzej, niż wydawało
się tO' możliwe uczonym burżuazyJlIym.
Dla tychże pocUegaczy boda.jh nie
mniejszym źródłem JOryezy jest każ
dr komunikat Urzędu Statystycznego ZSRR G nowych ~wyeipJtwach po
koJowych na frOllcie KOSpodarCl1l)'1Il
ZwilJzku Radzieckiego.
Tak więc z komunikatu Centralh~gó Urzędu Statystycznego G wykO'
naniu planu gospodarczego trzeciego
J..-wal'tału 1949 roku dowiadujemy się
\tę zbiory 1949 roku przekraczaJIJ nie
tylko plollY Jat pyedwojennyeh, leu
również i wysokie plony roku uhiegłego. Sprawniej dokonano sprzętu
plonów i lepiej przeprowadzono akcję
fi~e"''nlł ora~ ?odorywk~. na P'C?wi~~zch
ni t) 4,4 mlhona ~a WIększeJ! DlZ w
tym samym czasie roku ubIegłego.

Minęło

całym

JugosławH.

Zbrodn:arze titowscy chcą obecnie
Naród radziecki będzie nadal dą sfałszować prawdę historyczną. Chcrl
żył do równie wspaniałych zwycięstw np. wymazać z pamięci narodów Ju
dzieckiego.
Podczas, gdy na Zaćhodzie wzra- gospodarczych na niwie pracy poko gosławi.i bohaterskie czyny lo~nik0w
sta bezrobocie i mnożą się coraz to jowej, wzmacniając tym samym po radzieckich, którzy uratowali przed
zagładą sztab partyzancld. podczas
nowe oznaki nadciągającego świato kój w całym świecie.
\Vego kryzysu gospodarczego, w Zwią sas
zku Radzieckim liczba robotników i
pracowników umysłowych wzrosła w
ciągu jednego roku o cale 2 miliony
przy jednoczesnym dalszym wzroście
po}))-tu na prac~ i zniżce een--artyPor. OstrocVSKa, ". oficer Armii Rad;iec1ciej podc%6S wojny
kutów pierwszej potrzeby.
li: faszystowskq nawalą, laóra «'6lczyla pod roskru:ami :muuleDodać tu należy, że wydajność pracy
go IV dn. 17 paw:iemika Maruałka Tolbuchina, ntJde!lala nam
robotnikó", przemysłowych również
wzruszający list, poświęcony pamięci tego wielkiego niezłom
wzrosła w ciągu O!ltatniego roku o
nego i bohaterskiego wodza i żołnierza.
11 proc. Produkcja globalna przekro
ezyła cyfry planu i w ciągu 9 mie
,,Przeczytałam d:d' 'tv ..G\luie Robotniczym" wstrz,saj,c, wiadom1)~ć
sięcy rb. w porównaniu ~ analogicz
o imierci drogiego nam wrzystkim Marszałka Zwi,zku Rad:r.ieckiego FiG·
nym okresem 1948 roku wzrosła o 20
dora Iwanowicza Tołbuchina.
proc. Produkcja stali wzrosła G 24
Dobrze pami~tam li czasów mego pobytu w Izcregach Armii Radzieckiej
proc., produkcja walcówki G 27
stanowczość Jego decyzji, pamiętam pełne dobroci i czule słowa Marszał
proc., papieru o 22 proe., artyka Tołbuchina do oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Radzieckiej.
kul6w m!lsarskich - o 42 proc., ma
Marszałek Tołbuchin był jednym li wybitniejszych. strategów podczas
szyn przędzalniczych - o 47 proc.,
działań wojennych, był niezłomnym dowódcQ w obronie Stalingradu, podtraktor6w - G 54 proe., kombajnów
czas blokady Leningradu i w licznych bojach Wojny Ojczyźnianej.
zbożowych - o 65 proc., szyn kolejo
Marszałek Tołbuchin był wielkim w clynie, /Ile prostym i skromnym
wych - G 92 proc., cukru - o 94
w swym życiu oraz wobec innych. PodczaI działań wojennych nie krę
proc., samochodów osobowych o
pował się podać bratni, rękt' żołnil'.ł'zowi i pouCale porozmnwiać li nim
124 proo., elektrowozów szerokototak, jak umie rozmawiać ojciec z synem, kochał ws~ystkich, którzy walrowych - o 171 proc_ itd. ,
czyli w obronie umiłowanego I, raju. NaloDlilłst nif'nawiuził barbarzyń
Takie tempo rozrostu produkcji
skich najeźdźców za ich nieprzeliczone zbrodnie, cał, moc, gorejącego
przy jednoczesnym polepszaniu się
IJatriotyzmem serca. Nie mogę w to uwierzyć, że ten mąi 8l.1achetny i pt'awy
jakości i rozszerzaniu
asortymentu
odszedł, że już nie ma Marszałka, który nie raz mówił: ,,!fIy będziemy
produkcji bez najmniejszego niebez
żyć wiecznie, nasza prawda obejmie kulę ziem~k'l".
picczeństwa spowodowania
nadmie.Jego dowa, drogiego dla mnie ojca i opiekuna podczas mej służby w
ru towarów na składach - a więc
Armii Radzieckiej, do dziś pozostały wyryte w lercu i pamięci.
kryzysu zbytu, możliwe jest jeMarszałek Fiodor Iwanowicz Tołbuchin nie uczędził swego zdrowia
dynie w socjalistycznym ~ospodar
na froncie, w dzień i w nocy był ezujny i nic nie uszło wejrzeniu jego
stwie planowym.
bystrego oka. Smierć wydarła nam drogiego człowieka i ojca. Choroba,
Podczas, gdy dla ludzi radzieckich
którą nabył na froncie, była nielito~ciwa, choć, wszystko zrobiono, aby
i dla całej postępowej ludzkości wia.ratować życie Marszałka, to życie, które uic załamało 8ię w walce z przedomości o naj nowszych osiągnięciach
klętym Caszyzmem.
Związku Radzicckiego na froncie gos
Jeslem przcpełniona gl~hokim żalcm i emutkiem. $llij spokojnie, dropodarczym brzmilJ jak triumfalne
gi ojcze, drogi M&rszałku F,iodol'Ze IwanowicZ\1 Tołbuchinie Twego lIniefanfary. to na imperialistów amerynia nic nie potrafi wydrzeć z Pllmięci narodu radzieckiego i narodów wykańskich cyfry Centralnego Urzędtt
zwolonych przez Armi{\ RadzieckI).
Statystycznego ZSRR działają jak
Jestem daleko od Moskwy, nie Inog~ oddać Mu oSIatniej posługł, /Ile
czerwona płachta na byka i powodUją
oddam ją tu, w naszej ukor.hancj Polsce, przez niedomną patriotyczną praich wścieJdość
przeciwko potężniecę dla Iych, za ktorych oddał b'''' pięknI', bohaterskie życie".
jąeemu obozowi
pracy pokojowej.,
B. oficer A.rmii Rad:ieckiej
przeciwko obozowi !Socjalizmu. Każ
i Odrodzonego Wojska Pol51tiego
dy kolejny meldunek statystyki rapor. Ostrow!ka
dzieckiej dźwięczy w Ich uszach
straszliwiej, niż "wybuchy radzieckich bomb atomowych", którymi tak
chętnie straszą innych i straszą się
wzajcmnie
stawiają się

sukcesy przemysłu ra-

•

Pamięci Marszałka

Tolbuchina

•

-_ .. -----_._-------

GRZEGORZ BRYK
Bohater ZwIązku RadzieckIego, c%/onek
kokhozu "RodzIna Czerwonych Partyzantów"

Zamieuc:::.amy poniiej prze!lane do "Trybuny Ludu" z okazji
Miesiqca Pogłębimia Przyjaini Polsko-Radzieckiej pozdrowienia od Grzegorza Bry1ta, uczestnika walk o wyzwolenie Pol!ki.

Nigdy .nie utrą ei~ w mej pamięci dni walki o wyzwolooie Pdlski
i jej stolicy Warszawy od znienawidzonyc.h ciemiężycieli. Zarówno, ja,
jak i wicIu moich ziomków, którzy walczyli o wyzwolenie Polski, n.wi,zało bardzo bliskie i przyjacielskie stosunki z Pol Elkami.
Nasi kołchoźnicy bardzo byli radzi, kiedy ubiegłej wiosny przyjechoJa
do nas, do wsi Chudiaki, nale:ioQcej do kołcbozu "Rodzina Cz&'Wonych
Partyzantów", delegacja chłopów polskich.
Z radościl} dzieliliśmy się z drogimi gośćmi doświadczeniami naszej praey zespołowej, która przyniosła n8m U1sobne życie. Goście widzieli nasz,
wieś, która wtedy właśnie była przebudowywana. Widzif'li nasze murowane domy 3-4-iwowe, nasze 2 kluby, dwie duże szkoły, szpilal i ambulatorium, nowoczeanc stajnie i obory oraz wicjskie hoi.ko porlowe. Byli
też w domach kołchoźników i widzieli, w jakim do~ta,J-1I żyjQ Indzie.
Cieszyli ~ię, widząc na podwórzach u kołchoźników UlotocyJ...lr, po dwa trzy rowery i tipichrze pełne zboża.
Chcę donieść moim drogim przyjadołom, ze w roku bicż\łrym kołchoz
na!Z - podobnie, jak wszystkie ko1chozy rejonu czl.'rkaskiego - uczynił
nowy, wi('l~d krok naprzód. Gospodarka przyniosła nam w )'oku )iez,cym ponad 2 miliony rubli dochodu. W nas/.ym okręgu mamy teraz ponad 15 kołchozów-milionerów. Wszyscy myślimy ohecnie o przehudowie
naszych wsi. Opracowano już nawet lO-letni plan przebudowy okreg u .
Mamy zamiar wybudować 12 tysięcy nowych, komfortowych domów dIn
kołchoźników, liczne teatry, kluby, kina, 8zpilale, restauracjI'. hotl'lc, domy towarowe, łaźnie i pralnie. Kołchozy ~alo:iyły 30 cegielni i pięć zakładów produkcji dachówek. W naszej wsi, w Chuclinke.ch, huduje oię
w roku bieżącym 6 nowych, murowanych domów dla kołchoźników, restauracje i hotel. Opracowaniem planów budowy nowych ws.i zajęli się najlepsi architekci Kijowa.
Drodzy przyjaciele! Ja i moi ziomkowie, którzy walozyli o wY7.wolenie
Polaki, posyłamy wam naj&erdeczniejsze pozdrowieąia i najlepsze życze
nia. JcHcśmy pewni, że i wy, którzy weszliście już na drogę budo~'1lictwa
locjalistycznego, osiągnięcie wielkie eukcesy.
Z cale&o iierca Życzę wam szczęścia i za6obnea:o. weaoluo ircia I

de!antu niemleeldch spadochroniarzy w Drwaru.
Ale to nie może im się ud'l~, iak
samo, jak nie udaje Im się wyk'lzać,
mimo, iż wyłażą ze skóry, że be~ }:'O
mocy materialnej 1 moralnej Zw:ąz
ku Radzieckiego partyzanci jugosło
wiallscy daliby sobie radę ze
zdrajcami weV{Uątrz kraju, z rozma:tyrni czetnikami, ustaszami, nedivczevcami, rupnikowcami, nie mówiąc już o potędze armii niemieck:ej.
WOLNOSC ZE WSCHODU
Znane jest w Jugosławii pOwiedze
nie pewnego Czarnogórca, który w
naj cięższym okresie walk rzekł do
swego syna: .. Wid7Jisz synu, sk"d
pnychodJ:I słońce! Ta.m jest wielki
ZwIązek RadzieckI, t.am jest Stalin
- oni ba.m przyniosą wolność!" W
tych prostych słowach jest wyrażo
na cała głębia miłosci i zaufan:a, jaką
narody Jugoslawj ClUją dla
Związku Radz.ieckiego. Tego zau!an;a nie potrafią zn:szczyć tltowscy
zdrajcy, któny teraz w związku z
rocznicą oswobodzenia Belgradu na
gwałt szukają nowych kłamstw, falszerstw i OS7.(;zerstw przeciw Związ
kowi Radzieckiemu, wypróbowanemu sojuszn:koWi narodów Jugosła
\Vi:.
Lata wojny były wielką szkolą dla
narodów Jugoslawil, jak i dla innych
narodów. Miliony ludzi przeltonaly
się, ja.k ogromną &ilę POIltYCU1ą, mo
ra1ną
i strat~giemą reprc1\entuje
Związek Radzieclti.
Narody Jugosławii nie zapomniały, skąd przyszły pierwsze transpo:rty zboża w naJclęiszych momenta<,h
po wyzwoleniu. Narody .Jugosławii
nie zapomniały kto uchronił Jugosławię od losu' podobnego do tego.
w jakim znalazła się Grecja.
Narody Jugosławii nie mogą wierzyć tym, którzy twierdzą, że uratowała ich Ameryka i Anglia, te same mocarstwa, które przez jakiś
cz.as pomagały zdrajcy 'Michajłov:.
Ctlowi, póki me znalazły inneg() zdraj
cy w osobie Tita.
WBREW KLICE TITO NARODY JUGOSŁAWU MIŁUJĄ ZWIĄZEK RADZIECKI
Narody Jugosławii dobrze w!edzą,
kto im umQżliw:ł przystąpienie zaraz
po wojnie do twórczaj pracy, do
szybk:ego odrabiania
wiekowych
zan:edbań. Wiedzą, że było to mQż
liwe tylko
dzięki
sojuszow: ze
Związkiem Radzieckim i" kra.jaml de
mO'kracjj ludowej oraz w ścisłej łącz
nośc: z całym m:ędzynarodowym ruchem robotniczym.
Tym większa jest nienawiM patr!o
tów jugosłowiańskich d() kliki titow
skiej, kt6ra zdrad~wsz.y Zw!ązek Ra
dziecki, zdradz.iwszy obóz pokOju i
socjalizmu, przeszła na służbę imperializmu. Klika titowska 7ldradz:ła
:.nteresy narodowe Jugosławii. zniszczyła natiwięk3ze ich os1ągnięo!a i
wydała kraj na łup amerykańskich
bankierów.
20 października jest dniem historyc.znym dla na.rodów JugOllIa.wll. W
dnIu tym serca mfu.szkaóców Belgradu i całej .TugosłaWili bić będą uczuciem miłości ~ zaufanIa do Zwląz
ku Radzieckieg-o i wlelldego Stalina.
Jest to bowiem pamiętna roomiea,
która doda s:\l na.roocm JugosławII w
wa.Ice pr:r.eciw zbrodnł2rzom tltowskini o zrzucenie kh znienawidzonej
dyktatury.
RADOM1R SA.RANOVICZ

"Przeklęte pi~niądze"

PRZYSZŁA
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"Sell wuj. Sam."

,.Sztuka robienia karier,"

Wzmożoną iniciatywq i pracą

przygotowu~e się młodzież do

zjazdów wojeWÓdzkich ZMP

2Z października rotpoc.:yna obrady 1kowo ton~ cukierków'.
pierwszy s Woje1ł:ódr,kich Zjazdów
Czytamy 'I\' zobowiązaniach
Zu'iązku Młodzieży Polskiej - zjazd
...II1y, uCtniowie szkoły ::awodoIL'ej w
młodzeiży lódzlciej i wojew6dztwa war Kętrr,ynie dla uczczenia W ojewód:sldeuawskiego. Do 15 lhtopada przel'ro- glJ Zjc/ulu ZM.P w Olsztynie wyrellłon
wadzone zostaną z,iudy w!zystkicb or trnooliśrny intemlllt pr;y szkole, dajqc
gunizacji wojewÓdzkich ZMP. W związ 1I'tez to 40 uc:;enllicom dobre warunki
ku :r. przygotowaniami do Zjazdów Wo rnif!!!zkculiowe. Jednoczeinie postanajewódzkich do ZarzQcJu Głównego Z~lP, u:iamy wzmóc pracę samoks::ralceniowq
do !105zc7.ególnych Zarz,dów Wojewódz dIn pod/łifMienia swego poziomu idekich napływają liczne meldunki z setek ologicZllf'go i podniesienia wyników nakół fabrycznych, ezkolnycb, wiejskich, uc:r:ania".
meldunki o pow2ięciu i wykonaniu zoNapływają podobne zobowiązania od
bowiązań dla uczczenia tak doniosłego innych szkolnych kół - wzmożeniem
dla dalszego rozwoju Zwi,zku Młodzie- pracy zespołów samokształceniowych,
ży Polskiej momentu.
zorganiz.owaniem biblioteki, wprowadze
W jaki sposób młodziez poszczegól- niem ożywionej samopomocy uczniownyclr województw pragnie uczcić obra- skit'j - ft'alkcJ o podniesienie wyników
dy Zjazdu - 8wielo młodzieźy swego nauc:sanill !l/cięci mlodzież szkolna ZMP
okręgu?
r.zylamy w zobowiązaniach swoje Zjazdy Wojewódzkie.
__ "My, mJodzi robotnicy ~loezl1i t;dań
l jE.'sz<'zc inne zobowiązania napływa
skiej postanawinmy lJodnie;ć wyclajn08ć j, do Znl'ządów Wojewódzkich Z:\IP młodzieżowych h",· ,,:ul produkcyjnych młodzicż woj. pomor~kit'go organizuje
o dalszc 6 pror.". ~nO(1zi górnicy z kop. na Zjr.1.rł .~ztafelę gwiaźr1:islq, młodzież
"Victoria", z młodzieiow"'; hrygady pro l1njnól.l:ki POswlu/I('ja uTlIchomić ś,t'ie
dul.cyjnej 70ho1lliązują się osiągać w tlice, ::blulo~'ać ~l,ocznie, uporzqd/roll't1Ć
pracy sw~j hr),l!ndy 150 pro(·. normy boi~ko szkolne.
wyd,obycia. ZMP-O\Hy Cahryki cukierChoć różnj> napływają zobowiązauia,
ków "Goplana" w Poznaniu wysunęli choć dOI)'czą różnJ'ch zagadnień
pirkną inicjutyw{' u('zczenia Zjazdu '\'r o SJlralł:a po(llliesil'nia produkcji, podniejewódzkirgo pracą. wzorowaną na ~lyn sicnia po:.iomu lIC1uC:::!lllia, roz,/'ój kultu
nych
komsomol.kich
"Stalinowskich ry fizycznej - tl'spólna jest ich treść.
~rachlach". Jrdnodniowa piłna praca Podrriesienie tt'Flajllo~ci brygad młodzie
_ nazwana prze1- młodzit'z fnbl'yki "Go iorc,Ych fi> ,~IOCZlli gdallskiej, to przyspi.e
pIalIa" "Służbą Ludu" dała pięl,"e wy srenie budO«j' statków pohkiclr. W:mo
niki. Cala ~iedmioo;ohowa hrygada mlo iona praca brygad górnia,'ch - to
dych rohotnic wykonała około 180 proc. zldękueTlie ilości tt'ęgla. "Służba Ludiiennei norm v ofiarowała dodAt- du" - 'o akcja. która vr:.'nie!ie wsrno-

I

żenie produkcji tO wielu sak-ladach pracy. Zobm.c:ią!lal,ia !zkolnych k6ł ZMP
- to wkład w wychowanie nowego uświadomionego obywatela. OrganizO«!(/.
nie biegów, blulowa boisk - to wr;moc
nienie tężyzny fizycznej młodych obywateli Pol!ki Ludowej.
Różne wyniki
przymule realizacja
IJOstanowień młodzieży - treść ich i cel
będzie ten sam - r,wif}"'szenie jej wkła
d" w poleojowy rozwój kraju, w1..oolad mło
dzieży polskiej w umocnienie pokojowych !il na ~u;iecie - Ul walce o pokój.
W wykonaniu powziętych zobowiązali
bierze udział nie tylko młodzieł ZMPowaka, ale cała mlod:rid polska. Reali78cja tych zobowiązań jest jeszcze jed
nym czynnikiem, cementuj,cym jcdnoś.:
m)odz[eży polskiej.
Zobowil)zRllia dla uczczenia Zjazdów
Wojewódzkich SlJ don'odem, że mło
dzież docpnia wClg~ i znaczenie obrad
wojewó/lzkiego aktywu swej przodują
cej organi::.acji. Zjazdy wojeuxjd:J,ie
ta tl'o.iny mom!'"t W rozwoju Zwiqz1,u
Mlodzieży Polskiej.
Zjazdy Wojewódz
kie bowiem nie tylko dokOlWją wybor', Iłowych wład:: u:ojewórlzkich ZMP zjazdy wyt)'czq plany dal!zej pracy org{iII iwc ji U'o jeu'óil ::ldch.
MIodziei. ZMP-o\l'ska i harcerska, mło
dzież SP i cała młodzic~ niezrzeszona
swym l.ainteresowBniem Zjar,dami W0jl'wódzkimi, swą proc, dla uCllc;erua
z.i3zcłów, ~aje ,lQwód pogłrbilljącej 8i~
stnle jedn05ci młodzieży pohkiej tvokól
.!Wei r"zoduiace; nrltlUlt:acJi.

5. G.

"Chata wuja Toma"

I

WOjewódzki

z;ozd

Tow. Przy;ożni Polsko -Czechosłowackiej
w Łodzi odbył się l-szy wojewódz
ki

zjazd

Pnyjaźnł

delegatów

Towarzystw!!

Polsko-CzeohOlłowacklej.

Referat ideologiczno-organizacyj.
ny wygłosiła ob. Pacanowska. W ra
mach swej działalności, towarzystwo
załozyło w Łodzi 38 k6ł.
Czynne
są zarządy powiatowe
w: Piotrkowie, Sieradzu, Łęczycy i Radomsl,u.
W wielu innych miejscowościach za
rządy
powiatowe i koła miejscowe
znajduj, się w toku organizacji.
Zjazd powziął uchwałę, zmierzają
do pogłębienia i rozszerzenia dzia
łaJności towarzystwa.
cą.

W najblitgzym czasie zarząd wojewódzki nawiąże stały kontakt z
Towarzystwem Przyjaźni Czechosło
wacko'Polskiej w Bratyslawie i Pllznie.

W-

skład

nowoukollAtytuowanego
wojewódzkiego welllzli m.
in.: prezydent Łodzi tow. Minor, literatka Seweryna Szmaglewska i wi
cewojewoda Szaniawski.
zarządu

".- ._-- .. _._-,_.._-----_._-----

ątek
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Nr 68

Przędza

z PZPB Nr 5 - wciąż jeszcze pozostawia miele do życzenia
Ciekawy' przebieg narady produkcyjnej włóknia'rzy w "Glosie" Dla

N
a p:erw.szej na.ra.dzie proCWkcyj, , ueJ, z
prac<Y\vn1ków
udziałem

cza.nia ł pojedynki. tetJy crruwali
pracą młodzieży. A wówczas
na8'l:e t,ka,Jnie będą mogły 'wy twa
rzać d1)bry towar.
Najbardziej oczywisty dowód błę
dów w wątku Nr 68 przedstaw.:ł
tow. Uł\banial. z PZPB Nr 7. Oto
wzdłuż stołów, przy których zasiedli uczestnicy narady, przeciągał nit
ikę wątku i naprawdę nie trzeba by-

nad

" PZPB :Nr 5 i PZPB Nr 14 zorgani, zowanej z inicjatywy "Głosu", a roz
patrują~ej s.prawę wadliwego wątku
sat.Yn~ego Nr 68, z PZPB Nr 5 to,;warzysze ewrÓC'ili się do Redakcji z
prośbą. aby rpo upłY''v-:e lelku tygod,~i zorgani7,ować podobną narad~ w
Itym samym 'm nIej więcej składzie.
"W ciągu kilku tygodni !POv,,"inny na ło okularów, aby stwierdzić, jak nie~tąpić jakieś z,m!any w
produkcj: równo i niedbale była ona Uiprzę
"Bawełnianej Piątki" - argumento- duma. Prządki IZ PZPB Nr 5 uważnie
wali towarzysze. - Pr<ljekt był słusz przysłuchują się zarzutom i z zaże
ny. 'B owiem wtedy tylko mają sen!! nowaniem oglądają S7.plllk.:,.
podobne narady, jeśli przynoszą realny skutek, W tym wypadku choTrzeba stwierdzić
dziło o dokładne sprawdzenie, czy
pewną poprawę
UlrZUty, jakie poszczególne tkal:l:e
desprawledliwością było by jeds,taw:ały
przędza'1ni
"Bawełnianej
, nak powiedz.:eć, że w PZPB
Piątki"~ pozostają
nadal aktualne.
czy też zakłady te poprawiły jakość Nr 5 nic n'ie zmieniło się na lepsze.
swej produkcji. W tym celu więc Podkreśl:1i to zebrani na naradzie
dnia ' Ił! b. Dl. W RedakcjI " Głosu" tkacze i personel techniczny. Insack
~ka,li się znów przedsta>wiciele tor prod'U'kcj~ z PZPB Nr 2 tow. Gre
PZPB Nr 5, PZPB Nil' 2. PZP.B Nr 14, zel stwierdził:, że dlDŚć pęków w przę
dzy uległa ostatnio pewnemu zmnlej
:pzpn Nr 7 i PZPB Nz- 6.
szeniu. Zniknęła także t. zw. ,,1a1kowatość" czyli nierówne naw:nię
, ' Dalsze zarzuty
sipulek. Przędza ma dobra wvpod adresem wątku Nr 68 cie
trzymałość. Może jest to zashlga
o pr/Zeczyta.n: u protokółu z os~nt kładaczek. ale my lalek ostatni o
niej narady przystąpiono do de już nie otrzymujemy. Natomiast :'labaty,
dal otrzymujemy plozędzę o różny::h
:JUż, z pie:r::.v6'Zy.ch głosów, kt'Jre odcieniach, co fatalnie odbija się na
_ padły vi dyskusjj, WYSZJD na Ufarbowanym już towarze. Na te sajaw, że wątek satynoWy "Bawt'l- me błędy narzeka równ:eż kierownianej Piątki" WcląŻ jeszcze wyka- nik tka!ln'l PZPR Nr 6 tow. Cieplu" zuje ' dużo błędów. Oto doskonała cha.
tkaczka z PZP~ Nr 7, lOW: Gra.czyk
Tow. Szelest, k:erownik tkalni w
pokatuje kill~ śzpulek, .na który::h PZPB Nr 2 słusznie podsunął towa' -w:dać pOjedYliti li pęk:"
rzyszom z "Piątki" myśl, że nier6w- Spośród .90 "kopek"" które tkacz ne odcienie mogą wyn:kać z'nieró.v~a. ,Odkłada na deskę, przeciętnie 8 nych skrętów. Należy uważać, aby
nie nadaje się do dalszej produkcji skręty w numeracjach były dobre.
- oświadcza iIla.jster łlka.cld z pzpn Każdy bowiem skręt inaczej przyj.
Nil' 14 'tow. hwlak. - '· Prze.wad:n:ie muje farbę.
trafia 8!.ę zbyt cienki w.ątek, który
nawet wypruć" trudno bo "rozłaz:
Głos majq towarzysze
Idę" li psuje oSnowę.
z PZPB Nr 5
1'9W. :rAWLAK STWIERDZA, ZE SUROWIEC DOSTARczywiście na pierwszy 'Plan wyCZONY DO PZPB Nr 5 JEST
suwa się '~nów zagadnienie mlo
BAlłDZO DOBRY 1 ZE Z TA- dych :prządek. Mówią o tym majster
KlEJ MIESZANKI MOZNA WY Goliński i tow. Banaś, która skarży
TWORZYC PJERWS~ORZĘDNĄ się, że część J?l~eiy nie chce sluPRZĘDZĘ:'
cha.ć napomn:en. starszych, że Jekce.
.
wazą swe OboWlą.zkj. Te mlodocia:1e
- Jeśli Pa6stwo daIfe nam 00- robotnice, które chętnje SłuChają rad
bry surowiec, to oboMą7JIdem dośwIadczonych prządek. pracują do
~lJ.oiJdlka Jes~ 'WJ!:Pł'odukowa~ !Z brze. Ale głęhoka 1>rawda ikwtla w
D ego dobry fabrykatu' Z'WI'3óamy (SłoWaOh majstra ·t6w. .A.renóJde~,
:ę .feszcze !!"U ,B ~«ącą .,~rośbą który pl'Zyznat otwarcie: .
. o ~Y ~_ ,~ią'!"d ,teby
- My !ami !przyzwyC2all.1śmy na. !i4orJ,lkiwllJewaQ 'W ~ DalpUS70- !młodych roootmk:ów do nie-
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zwracania dostatecznej uwagi na zagadnienie jakości. Teraz dopiero trze
, ba systematyc.zn:e, powoli wykorzeniać dawne błędy. A więc sprawa
młodzi eży jest sprawą naszą.
, Tow~ Arencki , Qznajlllił zebranYm, że ną,tychmiast po pierwszeJ na:raooie zaangażowano do
pracy ,w ;przędzalni amery],ań
skiej na wątku Nr 68 dwie inshmktorld. Szkolenie odbywa się
więc obecnie w !!zybSozym tempie
i ua}}e'WlJlO p:rzYmesie p01Żądane
rezultaty.
Istnieją tak.r.e niezależne od robotników przyczyny, utrudniające odpowiedni poz:om produkCji.
Zdaniem tow. Cholewskiego, nierówne odcienie powstaw.ać mogą już
w trzepallnJ.. po~bawlonej światła
dziennego. PTzy świetle elektrycznym h'udno odróŻl1:ć odcienie !Jawel
ny i dlatego może powstać nierówna
m:eszanka. Nierówność prz~dzy m,;że także zostać spowodowana ju ż we
wrzeciennicac)1. Jednak w przęd?al
ni amerykąńskiej najbardziej da,ie
się we znaki, brak , dobrych cewek
oraz slabe sznurki. na których ,.Aą
wrzeciona". Sznurk: te szybko ,ie
rozluźniają. powodując s.Jahszc obcO
ty wrzeciona. a co za' tym idzie inny skręt. Tow. Cholcwsl,j pr~yzn,lł ,
że praca przedzaln: dużo ,ie5zczc pnzostawia do , życzenia. że zbyt czesto
zdarzają si~' wysokie napuszczen:a i
nierówności ., przędzy, lecz
zaloga i
ki'erownictwo dołOżą wszystkich std ra6, aby stale popraw:ać jakość 1)1':)dukcji.
-

Nr 5 stosowanie nowego systemu na
puszczania, który zJ;kwiduje zg,~lbie
n:a. Tow. l\Iarusik przedstawiciel
Centralnego Zarządu PrzemYSłu P.a
wełnianego stwierdził słuszność nawysunął projekt, aby pó [.lew
~ym cz~?ie zO~'ganiz?wać
następną

rady i

l

PZ;PB Nr 5, tow. Lisiak podkreśla, że
starsz,e p'rządki także w dużej m:erze ponoszą;1W tym wypadku winę,
często 'bowiem zdarza się. że starsze
pozostawiają , młodym nieoczyszczone maszyny i same nie dają ;im dobrego przykl,adu. WY'kwalifikowana
prządka pow;inna przede wszystk:m
świecić przy~ładem, młodej. rlawsze
śpieszyć jej ; pomocą i ustosunko~wać się do niej życzliwie.
;

Dzielimy,się· h ,'"
dośw.iadczeniem

takze

młode

puad-

'zycn
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nowych członków TPPR
Masowe zgłoszenia do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Raazieckiei
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Zakończenie kursu
majstrów

Tańce I•

co

się 1,(lięcEJj,

,

l tego bodaj najwięcej obcl1l'iuic, się "wyc1rmoowcy" z zachodniego , Berlilia, rO/Ji(!c przczomie z ,.N01'Ylllbergi" podobnie zresztq jale z "Ostatlliego EI,aptt" - film (lla młodzieży "niedozwolony." i w ogóle za1cazatl)'.
E. Tam.

wzorowyDl 111III11I'~I,ąl
"Dł~ielD. zaufania'"
q~IIIIIIII~111III11

Oddział VI Związku
Zawodowego dniacie prac~ przewijaczkom. Musi· kt6re złe i dlaczego. Tow J{owz~ '
że im więcej pę nowska potrafi tak uświadomić poWłókniarzy dopiero 1 listopada ro:zr cie to zrozumieć,
pocznie szkolenie mężów zaufania. ków u!lunlł przewijaezki, tym ła· wierzonych jej pieczy l·obotników.
Jest to, naprawdę, bardzo spóźnio twiejszą później pracę mają tkaczki tak przekona6 ich o konieczności
na akcja. PZPB nr 7 zorganizowały l tym wi~ej sztuk ekstry opuści przedterminowego wykonania planu,
że w Bobotv wszyscy pracowali e
więc wcześniej taki kurs na terenie kro!lJla.
Interwencja pamogła. Majster uo dwie godZliny dłużej, aby w ten lipO
swych zakładów. W ten sposób wy.
szkolono kilku mężów zaufania, czy tumiał i odtąd przewijaczki pra.cu· s6b nadrobić zaległości Na każdll
uroczystość gro.p.. tow. KQwzanowłi gtupowy~, ,dpskQnale spełnia.jlJ.· ją w ,spokoju.
.Ted'nak Vi ·zamian 'za 'to, ' (!G tow. skiej przybywa w pełnym składzie.
CYch swe zadania.

nlllllRmnmnllrummlllmllJ~lIIl11 '

Przed kilku dniami odbyło się zakon
ezenie lt'ursu majstrów przędzalni
czy~h z Księżego Młyna, PZPB Nr
1~ 'Kurs -doskonalenia mistrzów i pod
:mistrzów prowadzony był przez cały
rok. Ukollczyło go 27 osób, W tym 5
z wynikiem bardzo dobrym. Są to,
tow. tow.: Maciejewski, Trojanowski
• Kaźmierezak, Łaza.nek i Grzywos'7JńskL Kurs pozostawał pod opieką
dawnej dyrekcji przemysłu bawelnia

Tow. Kowzattowska ' spełnia sWI
Kowzanowska dla nich robi, żąda
od człotików swer grttpy ' jednego ....;! funkcje męża zaufania w ,sposób
rzetelnej pracy przy warszta tach wzorowy. Tak właśnie powinny by.
tkackich.
Powtarza im zawsze, że zorganizowane grupy związkowe. '
Szkoda tylko, te poszczeg6lne
walka o jakość trwa, że ich punk
oddziały
zwiIlzk6w
zawodowych
tern honoru powinna byc ustawiczna
zbyt opieszale
przepro,,-adzają
poprawa wyników produkcji. Tow.
szkolenie
aktywu związkowego.
Kowzanowska doskonale zna plan
Czas najwyższy, aby każda fabry
produkcyjny i zawsz'C umie wythJ,.
ka posiadała dobrze wyszkolone
maczyć robotnikom,
w
jakim pro
kadry aktywist6w, trosJO;ćz,cyeh
cencie został wykonany, Ol'az jak
si~ o potrzeby robotników i o doprzedstawia się procent wykonania
bro produkeji.
za ubiegły okres. "Wie dobrze, ktQre
M. S.
partie na sali mają dobre wyniki, a

..................................................................................................,.

Nasi koresJJondenci
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Ruch racjonalizatorski rozwija się
coraz' bardziej i przybiera wciąż nowe formy. Wykorzystując swą wiedzę i doświadczenia, fachowcy i przo
dO"i'nicy pracy z PZ,PW Nr 39 zmierzają nie tylko do usprawnienia produkcji, lecz również dużo uwagi poświęcają
zagadnieniu
bezpieczeń-"
stwa i higieny pracy.
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Doniosłe ulepszenia tow. Brzozowskiego

nego. Absolwenci W dniu zakonczenia
kursu zorganizowali między sobą.
zbiórkę 'n a Centralny Dom, która
przyniosła
4.800 złotych. Wydział
szkQlenia PZPB Nr 1, rozumiejąc
Entuzjazm zebranych nasuwa noKolo Towarzystwa Przyjaźni Polznaczenie podnoszenia kwalifikacji
"fY pomysł. Czy l1ie należałoby liczzawodowych robotników i personelu sko-RadzieckieJ przy PlPW Nr 2 poniej, niż dotąd wpwwadzić do protechnicznego, organhmje w najbliż wstało' już w 1945 roku. Małe, bo liszym czasie kurs podmistrzów tkac- czące zaledwie lQ członków, dzięJd była sIę u nas 16 bm, ku uczczeniu gramu naszych zespołów świetlico
kich w Tkalni Nowej, z udziałem 40 energicznej pracy oddanego swym 32 Rocznicy Wielkiej Rewolucji. Ze- wych tańców l pieśni radzieckich? Są
obowiązkom pr~ewodniczącego,
ob. brani z zainteresowaniem wysłuchali przecież tak piękne i tak nam bliskie,
osób.
H. Robaszkiewicz
Czesława Jakubowskiego, koło już w referatu, a następnie długo oklaskiwa
pierwszym qluesie , swego istnienia li piękne tańce radzieckie w wyko·
korespondent fabryczny "Głosu"
rozwinęło żywą działalność.
Daniu baletu dziecięcego.
z PZPW Nr 2
Dziś nasze kolo liczy już
pona,d --Ś.--------------------------------------------------150 członków, a jak zwykle w paz·
dzierniku wzmc_ga swą działalnośt
"!
wprowadzając coraz to nowe formy
Pracownicy PMS utrzymują. stałą zów sztucznych do siewów jesienpacy organizacyjnej. Jedną z takich łączność ze wsią Krzyworzeki, pow. nych, ' sp6łdzielnia sprowadza nawozy
inowa'.:jl l::ryło 7.organizowanic lekcji wieluńskiego. Ekipa. na sza w . ciągu wiosenne, wiosną. natomiast w spół
,ic:zyka rosyjskiego. Rzecz prosta, że killm niedziel z rzędu wyjeżdżała do dzielni można nabyć tylko nawozy
slawiamv w nauce dopi ero pierwsze tej w;; i wraz z lekarzt:1l1 i zespó-iem zeszlol'oczne do siewów jesiennych:
kroki, ale jesleśmy pewni, żo po za- ieatr/llnym. Podczas nag~;ego ostat- Podobnie pl'zetlstawia się sprawa z
Kot1czc>1iu kursIl zwi<;kszy siG znacz niego pobytu z ror.mów z chłopami odsŁawianiem lnu, który miejE'cowi
nie czyt21nictwo pism radzieckich, dowiedzieliśmy się, że naj,Viększą chłopi uprawiają na dość dużą skalę.
;~właszt:za wydawanych w języku ro- boląc7.],,! wsi jest wlalinie bruk lekaOtóż,
kiedy chłopi przywieźli len
syjskim.
1'za. Chcąc dostać się do lekarza chI o do Wielunia, w myśl zarz!).dzeCóż może bal dziej zbliiyć i zapo- pi muszą jechać ;j do 4 godzin W07.em nia nie bj'lo komu przyj~c tego
znać n·15 z l<r,Jjem socjalizmu,
jeśli
Jednak na tym nie kończą. , się 11- lnu. Po długich ich ~vęd1'6wkach od
Ilie lel<;tura zajmujących książek, ga- trapienia ruieszkarlców Kl:zyworzeki. PZCS do Samopomocy Chłopskiej,
zet i bogato ilustrowanych tygodni- Służba weterynaryjna nie , 'ywiazu- polecono wI'cszcie c;,;opom zawicźć
ków. Niewątpliwie zwiększenie kol- je się należycie ze swych zadań. lcn na drugie miejs";e', oddalone o 10
porlaż cl pism będzie wielkim sukce· Chlopi narzeka.ją. też
na miejscową kilometrów, gdzie przyj~to len dopiesem naszego koła.
·
spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej, ro po .interwencji M. O.
" ~ '. .
Gdy mówię" już o poznaniu kul· która w żaden sposób nie może przyWiktor LaiOcha
Uczestnicy _kursu majstrów "rz~dzalnicziYch w PZPB Nr l na ..Ksl~z)'m tury , 'ra~zieck~ej, trud~o ~ominąć stosow~ć swych z~1llówień d? pór ro-korespondent taJ>ryc'tlly .. Głosu'"
• PMg
~ . Mł1.!łe" .sprawę ptękneJ akademu, ktora od· . ku. KIedy chłopl potrzebwa nawo-

I

- niedozUJolone

reperWIU kin, łacno dostrzeżemy ll4t'agi: film dozwolony
dla dzieci od lat 6 czy 7, dla mlod:deży od lat 12, 1-4 czy 16. Uwagi powyższe wskazują, że dany film w przecitvieństwie do filmów prze:utaczonych d/a dorosłych - jest dlMtępny. zrozumiały, pożyteczny itd. dla
ohcślonej u'yiej grllpy n~zych mlods.zych czy st!lrszych, jak się to .mówi,
'
milllsill shich.
Ni .. dzilt'i nas «,ClJle, te pOf]obnl1 5pecyfilwcję stosuje się i w in"ycl,
hajuclr. np., tl.'(!źmy, w Niemc,zech zachod/lich. Tam ró/,onież wzbmn;a,
sil} IVstępn dzieciom i młodzieży na peume filmy, inne filmy natomiast
ogTqd([ć się dozlwTa.
Cieh/l!l:i jesteście. jak to wygląda tV tzw. J)TaT.tyce?
Al/O, pOtt'iedzmy, został w swoim czasie nakręcoII)' specjalny film 2: procesu ILOl'}7nberskiego, film o walorach w~'chou·au!czych. przedstawiający wyraillie /L'inl} i ::;aslużonll 1wrę, u;rmierzolll1 czołowym ludobójcom, flu::)'strm:skim. Ten film pt. "Nor)7nberga - le1.cja na dzisiat' zostal ostatnio
uznal')' przez berliiiskic1, aclenal!erOt~'Ców za "n,iedozwolony" dla ddeci
i młoozieży. Postaralo się o to "nauczycielstwo" z anglo-amerykańskich
sektorów. "To obraz - powiadają - pTzema'czony dla dorosłych, dzieci
i młodzież by go w ogóle nie zro.umillla".
'
Nie IIlega wątpliwości, iż "ped god:y" zachodnio-berlif~cy zbyt pesymistyc.:mie oceniają poziom umysłowy powierzonej im do "wychowania"
młodzieży. "Norymberga - lekcja na dzisiaj" wcale nie , jest trudn'l: .,lekcją". Z petl"/lOścią d;:;irttli1a bedińsl,(l by jct zrozumiała. TyU.Q, ie; psiako.Ść. fJotmn goIOl<'U je.5zcze ja'" to mlodzież - wyciągnąć z norymberskiej lekcji pml'lle 'L71ioshi. Co do polityki np. n~o"itlerowskiego "rzq-,
elu" tV HOlln. Co do uchich ,.zjawisJ"', jak wypuszczenie z kryminał" poltcara bllcltt'n!calch"'iego, llsy [(och, i po!('rotr, na odpowiedzialne "tanQtó.~J.·"" różnych faszy.~!ol~\~kich !ranheJlSteillów.
Co
rozbicia Nitmiec
i nader prz:-'hej okl/pacji trizońsJ.iej.
Rzec;; jasna. że przy poda/mych rozmyślaniach. du.ch młodzieży zlIc::n,ie
się ~!l'l'(JC(lĆ z cora= !l'ię/.·.lz(J sil'l: 10 tę stronę. gdzie się buduje ]I OI,ee " życie
otlradzaj1lcydt . się Niemiec, 'W strO/lę Niemieckiej Ludawej ~ep!tblil;i DeIII O!.Tot)'C::/1 ej, Trlóra w)'ciMfl 1I(ljda/ej irlące 1wnsckwencję "z lekcji nOD'mbers/';i,ej" i daje gwarancję, że l!ulobójstlw hitlerowskie nie p,m rtórzy

Jak spełnia swe obowiqzki tow. Kowzonowska z PIPB Nr 7

, Jednym z nich ' jest fuw. Kowzaf':ZPB Nr .. 7 ~.. mal- .. nowg~a, tkaczka, pracująca. na eztester oprzędzalm z PZPB Nr 6, rech krosnach. Gdy tylko w tKalni
tow. Dobrow~lka o!;lowledz.:eli, w rozeszła się wieść że Ol1a została
jaki sposób ich zakłady pracy popra- mężem zaufanJa i będzie się opieko'
UlIIUlOlOJDUlDllllnlHlUIIHmlHlIID wiły swą produkcję, jak dzięki wać przydzieloną sobie grupą wnet
~ożonej. kontroli. rozsz~rzeniu ~k zacz~to. 21głaszać się z l'óżnyn{i sp1'a
CJl szkolen;a. wysunęły SIę obecnIe wamI l kłopotami. Jedne tkaczki
na c;zoło wszystk:ch łódzkich p,zę- skarżyły się, że ' wątek nie dobry,
rualn.
inne, że osnowa źle nawinięta. W, je
TOW. BAŃ'KOWSKA z PZPB dnej sali było światło elektryczne
Nr 6, której zespół zd4>byl pierw zbyt słabe. Zwracali się do niej nie
szą nagrodę, tow. SZELEST z tylko czlonkowie grupy, lecz także
?i~gu pierwszy~h dziesięciu dni Mies:ąca Pogłębienia
PZPn Nr 2 ~kazali, źe w .i~h inni robot.nicy, nawet z przędzalni
za;kłlUlach wlęks210śĆ
młodllleZy i
z oddziałów przygotowawczych.
Przyjazru Polsiko-Radz'€ckiej
.zanotowa~ wielki napływ
pr~wuje doskona.le i tworzy ka- Działo sie to tak po prostu dlatego
nowy~hę;donkó~ ~o szeregów TPPR. ' W tym ~ie w samej
dry najlt!)szych przodowników , że tow, KowlIanowska zalnteresowa~
Ł~zi ,wpł!nęło 10.98i) nowych zgłosrzeń. Z terC1hu woj~,'ódz
praey. .Wpl'ynęla, na. to o~iar!la la 'się każdą, najdrobniejszą. nawet
tw~ łodzklego napłynęło w tymże czasie 19.560 deklaracji 'co
praca.. łnstruktltrow, ma~irow I sprawą i ws~ystkim starała się dopo
tk~~k1Ch o:8.z ~ktywna dZlal:tI- ~lÓC. Ni~zadlugo przekonano się , w
daje razem ponad trzydzleśoi tysięcy nowowstępującyeh.
nosc organuae.'!l ~,'
fabryce, ze tow. lCowzanowska nie
Podkreślić r,ależy również masowy udzia,ł chłopów w orgaP?dczas dy~kus~.l mowlono o za- 1jest mężem zaufania "od parady".
nizaeji nowych kół TPPR. Wymienić tutaj należy szczególnie
da.,ruac,h .org·apl~CJI ~Q(ls,t.a,wowy~h w ! Nie bj'ło i nie ma takiej instancji
pracowite koła TPPR we wsiach Bukowiec i Regnów, przodu- dZledZIl1'le walki o JIl<kosc., Zab lcr~ł w PZPB nr 7, do której nie zwróci·
glo~ sekreta!z !,odstawoweJ Org:tn;- łaby się ona, domagając się wy jające w a'kcji organizacyjr.ej i tworzace nawet nowe koła w sasiezac): ;Pal~YJneJ z PZPB Nr 2 IOW. śnienia i pomocy w spl'awaeh pro'
ąmch gmjnach L wioskach.'
.
G~siak l t~: Brude} ~ PZPB Nl~ 5, ,dulo:cyjnych albo te;;; w prywatnych
. Zgłbszenia r"apływają stale. Do końca Miesiąca Pogłęb i enia
Stwlerdzon? ~ własme ''! z :, B I bolączkach l'obotników.
Niedawno przyszła do niej, pewna
, Przyjaźni P<JJSko-Radziec'kiej slp odziewany j'cst dalszy i je- Nr 5 org~n~'Z~cJa 'p0dst~wo:wa p,Jw.~
n~ ' ~ardZ1:r,mt;el,eSOW;!c ~lę pro.iCl~ przewijaczka z pl'zędzalni skarżą.c
, 5z~ze Sri~niej'Szy, naplyw nowych członików, o czym świadczy
Clą ~ enel_g!czn.eJ walczyc o pO:Jra się, że majster s1,rzyczał ją Zli \":l, ilość za.p,ot*zebowBn3'ch w terenie deklaracyj, która pnektroczyła
wę Jakośc_ '
łapanie zbyt wielkiej ilości pęków.
jut siedemdziesiąt tysięcy_
I !
- Gdy tylko miałam chwilę- czasu
'Wnioski
- opowiada tow. Kowzanowska, po'
-~--_
Na zakonczertie zebrani wY'lllnęU szłam do tego majstra i ost1'o rozszereg wniosków.
ImóWiła~l si.ę z nim. Walczymy.o t:,
Tow. Mamos przedstawiciel ł.K ~ p~wledz,Iałam mu, aby 11kw1PZPR zalecił towarzY/izom z PZPB dowac błędy w przędzy, a wy utruprzędzalniczych

T

młodzieży

Przeglądając

Kobieta

się opiekować

mo.żlla pominąć głosu młodej
prządk: z PZPB Nr 6 tow. ,L isiak.
Odpowiadając na zarzuty, stawia:1e
nieobecnym ' młodym prządkom z

Nie

...

mą

kresllł, ze konferencja nie po'Win"a
SkOi1czye się w lokalu Redakcji, lecz
wyniki dyskusj~ winny :wstać pnen:esione na teren zakładów prllcy,
Wysunięto również 'Projekt ZdpOznania młodz.ie!Ży z pracą jnnyt'h oddziałów produkcyjnych w celu zbliźenla jej do procesu tecbnolog~czne
go. P!ozyczyni się to nlewątpl:wle do
poprawy jakoś'ci produkcji. •
Postanowiono również artykC11y lla
tematy produkcyjne przeczyta'c w fa
brykach w większym gronie r ahotn:
ków.
Wszyscy obecni przyjęli z uman:em te projekty. Sami zapo 'vie:ll.ie
li, że po' pewnym czas:e sta~ą się
znów w Redakcj; naszego piim'la. ;ed
ni po to. aby wykazać jakie z.a;t,.:e7,enia mają jeszcze w stQ~ mku , l~O
produkcji "Bawełnianej Pją~k;". dm
dzy w celu prz.edstawienia kol,"j~1e.go
etapu walki o jakość w swej przę
dzalni.
Rozeszli s:ę wszyscy z serdecznym
pozdrowieniem - "do zobacz·~!l:a na
następnej naradz:e".
,
,
Spodziewamy s:ę, że na tej m;.! cdzie wąJtek Nr 68 opuścił raz na zawsze "lawę oskarżonych".
H. S.lm.

Młodzieżq

trzeba

e;apI'os;c na

ki l, ?bc~ągaczy. Tow. Marus:k IJc-d-

-fl

Wyrazem tej troski' Jest .własnie
ulepszenie tow. Henry.ka ]3r.zozowskiego, który zastosował pr~y \l:rosnach urządzenie, pozwalające na za
trzymanie i uruchomienie krosna rów
nież od strony osnowy, a nil! jak dotychczas, tylko z ' jednej str,o ny. warsztatu.
Włącznik i wyłącznik, zastosow',ny
przez tow. Brzozowskiego, uznany zo
stał pn:ez Zakładową Komisję Uspra
wnień za praktyczny. Włącznik ten
umożliwia tkaczowi zatrzymanie lub
uruchomienie krosna w każdej chwili.
Tkacz, znajdujący się przy osnowienp. w celu powiązania porwanych nitek osnowowych chcąc uruchomić
krosno - nie trad czasu na jego obejście. Dzięki temu zwiększa się o·
czywiście wydajność jego pracy.
Natychmiastowe zatrzymanie krosna wywiera również dodatni wpłyW'
na jakość' produkowanego . towaru,
ponieważ pozwala tkaczowi na swobodniejszy wgląd w produkowaną
tkaninę j uniknięcie błędów, wreszde zwiększa bezpieczeństwo pracy '
tkaczy.
To na pozór drobne, lecz IIon1081e
ulepszenie powinno być zilstosowan~
w ' wszystkich zakładach prlemysta
wełnianego, tym bardziej,
*e ko:n.t
takiego urządzenia jest minimalny.
Tow. Brzozowski udoskonalen,em
swym zasłużył na miano pierw.szego
racjonalizatora w PZPW Nr 39, zdobywając jednocześnie uznanie załogi
i premię w wysokości 30.000 zł.
Wierzymy, że przykład tow. Brzozowskiego ożywi ruch racjonalizatorski w naszych zakładach. że coraz więcej projektów zna,idzie się w
skrzynkach racjonalizatorów
J. OlkuS2;
korespondent fabryczny ~ "Giosu"
% PZPW Nr 30

Nr~

tstr. 4
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Nowy film radziecki

"

"Konstanty Zaslonow
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Jak ;>owstała Demokratyczna Republika Niemiecka
(Od specjalneqo kore.ipondenta "GIO§U 66 }
Berlin - w październiku'
Dl. należytej oceny i właśd wego zrozumienia wagi wydarz eJ\,
które rozegrały się w Berlinie dnia 7 październi]r8 i położyły podwa
liny pod gmaeh Demokratycznej Republiki Niemieckiej, naleiy raz je
szcze rzucić okiem w kierunlm Niemiec Zachodnich i zbliska przyjrzeć się partiom i ludziom, działającym w Bonn.

Pogrobowcy hitleryzmu

°

zaczepnej postawie Adenauera
niejednokrotnie; ten tak
bardzo "niepodległy" kanclerz operet
kowcj republiki składał uroczyste za
pewnienia, że nie odda "żadnego z b.
miast niemieckich" ale bez szemrania godzi się na wydawanie całego
niemieckiego przemys łu w ręce amepisałem już

rykańskie.

Przywódca Niemieckiej Partii Pra
wicowej dr Miessner. ściśle sprzymie
nony z katolikiem Adenauerem poszedł jeszcze dalej: oświadczył on
otwarcie na konferencji prasowej, że
partia jego uznaje w "ogólnych zasadacl-t" dawny program partii hitle
rowskiej, zaś obecny na tym samym
posiedzeniu poseł Richter, dawny ak
tywista przy;wódcy "Sudetendeutsche" - RenIeina zawołał, że "układ

Wieści z kraju
:w TATRACH POJAWIŁY
'1-' Tatrach polskich
(1awno
niewidziane

SIĘ ORŁY

pojawiły

się

orły

skalne.
Parku
Narod )'..,ego zaobserwowała dwie
pary orłów na Hali Pysznej i w Dolinie Pięciu Stawów.
O istnieniu gniazd orlich po polskiej stronie Tatr świadczy rówmez
znalezienie w lesie pisklęcia orła,
które wypadło z gniazda w czasie
wichury.
Młode orlątko, nie umiejące jeszce lata'~, chowane jest w specjalnym pomieszczeniu w budynku dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. Kiedy młody orzeł naucZy się latać, zostanie wypuszczony na wolność.
Służba

leśna

Tatrzańskiego

RYBACY OFIAROWALI 100 TYS. ZŁ
NA SWIETLICĘ DJ:.A. 20ŁNIERZY
W, O. p,
Dla zadokumentowania Iwych 'nezuć dla Odrodzonego Wojska PolIkiego, rybacy helscy zebrali we
.wrześniu rb. około 100 ty .. zl, które
przeznahyli na urządzenie świetlicy
I zakup blbllotekl dl. Jednostek Woj
Ika Ochroby Pogranicza.
POŁOWY

MORSKIE NA POMORZU
ZACHODNIM
Na skutek .panującej mgły na Zalewie Szczecińskim I morzu połowy
ryb są chwilowo utrudnione. Niemniej rybacy przeprowadzają polowy na lawlcy kołobrzeskiej I słup
IldeJ, natrafiając na obUte zbiorowiłka ryb. Przeciętnie z Jednodniowego połowu kuter przywozi 1000 kg

ryb.
ZŁ02A SUROWCOW
OGNIOTRWAŁYCH

ODKRYTO
W POWIECIE oPOCZmSKIM
VI powiecie opoczyńskim. przeprowadzono w sezonie letnim rb. poszu
kiwą.nla nowych złóż surowców og-

niotnvałych.

go swycięstwem niemieckiej
myśli postępowej, gdyż choć władza

ezono

nowego państwa będzie rozciągała
sil) praktycznie tylko na obszar
wschodnieh Niemiec, ale duch jego
ustaw i postanowień będzie promiemonachijski powinien obowiązywać niował na całe Niemcy. Masy robotna nowo".
nicze Zachodnich Niemiec, mimo
W tym samym Bonn działa "mini wszelkich złowrogich podszeptów, ni
$ter dla spraw uchodźców" - Luka- czego bardziej nie pragną, jak chle
schek, który w udzielonym ostatnio ba, spokoju i pewności jutra.
w.ywiad~ie p.r~sowym ośw:iad~zył but
Dla nas wydarzenia w Niemczech
me: mOJe mInisterstwo uczym wszyst.
. l
'
.
t o
ko, co tylko jest możliwe, aby umo- I mają
s~ecJa ne
znaczen!e z ego
żliwić wysiedleńcom
szybki powrót względ.u ze na. c~ele no~eJ demokr~
na te ziemie., które w 'r oku 1938 leża tycznej rcpubhkl stanęh, w przeClły w obrębie g'!-anic niemieckich".
wiel1stwie do chw?.lców hitleryzmu z
Bonn, ludzie zaprawieni w walkach

091?owiedź mas l'l;1d.owych

----• 'Dzieje

SIewcom SZOWlnlzmu

I otóż w dniu 7 października przeciwko i na przekór tej całej, przeżartej jadem rewizjonizmu szowinistycznej klire, powstaje na uroczystym posiedzeniu w wielkiej sali Nie
mieckiej Komisji Gospodarczej z woli
mas robotniczych strefy radziet.:kiej,
tworzone przez najbardziej światłyrh
i postępowych obywateli nowe prawdziwie suwerenne państwo, "Jak gło
si jego pierwszy manifest, na CZOtO
swych zadalI sta\\ia ono walkę z pon
żegaczami wojennymi i zakazuje pr o
wadzenia jakiejkolv/iek pl'opag'andy
\yojennej w prasie lub w radio.
Państwo to bez zastrzeżeń już
w godzinie swych narodzin uznało
Odrę-Nyssę, jako granicę, łączącą
dwa sąsiadujące ze sobą narody w
pokojowym współżyciu, gdyż \Vi:!
współpracy ze Związkiem Radziec
kim i z krajami demokracji ludo-.
wych widzi ono 7.apewnienie swej
własnej niepodległości i swego do
brobytu.

p ła raz
pJerwszy f.ab~yka zos;a
po~ołana do zy.cla w 19.8
O

I

nej,
prowadzonej
konseh."Wentnie I roku. ~talmgrad ~tał SIę wówc~as
przez Niemiecką Radę Ludową walki ośrodkle'!1l uwagl całego kraJU.
o zjednoczenie kraju, o demokrację i Od rozwoju tej fabryki zaleine
o .pokój; nie on;inięto fadnej okaz}! były sukcesy ł rozwój kolektywi~
nllędzJ?l~od0'YeJ~" żadnego. spotkama za(:ji. Bez traktorów bowiem nie
,,~elkleJ cZ\yorkl., ~adneJ kon!eren- ma budownictwa socjalistycznego
CJl w spraWIe NIemIec, aby Ule tą.i
da~ uporczywie
i
niezmordowanie na ws .
spełnienia układ6w poczdamskich, 8y
Fabry~~ 1J~udow:ali entuzjaści,
sternatycznre ignorowanych przez mo! młodzi lillzymerowle i robotnicy
carstwa zachodnie.
r z wielu miast, którzy masowo
NiemieCKa Rada Ludowa miała za' przybywali do Stalingradu. Socja
1I0b, potężne
poparcie niemieckich llistyczne współzawodnictwo obj~
mas ludowych: świadczyło o tym 15 lo niemal wszystkich robotników.
milionów podpisów, zebranych w ple Amerykańska firma projek.towabiscycie na rzecz jedno~ci Niemiec, la jakąś pracę na 168 dni. Robotni
przepro,:"Mzony.m '!I. ub~egąrrn roku cy postanowili wykonać ją w cią
\V strefIe radZIeckieJ NIemlec i we
wschodnim Berlinie. W Niemczech
Zachodnich bowiem i w zachodnim
Berlinie obowiązywał surowy zakaz
zbierania podpisów, ba! aresztowano
za to, tak wielka była obawa, aby
dz.ieło utworzenia zjednoczonych, de
mokra tycznych i pokojowych Niemiec
nie doszło do skutku.
Nawet ostatnio próbowała Niemiec
ka Rada Ludowa porozumienia z za.chodem, wysyłając do Rady Parla.mentarnej poprzedniczki "parlamentu" w Bonn, zaproszenie na odbycie wspólnej konferencji w met
br. Zaproszenie pozostało bez od
powiedzi, gdyf I!eparatyści zachodnio
niemieccy otrzymali rozkaz poleear
jący
utworzenie odrębnego "państwa", jako środkowo-europejskiej ba
zy wojującego imperializmu.
(

g.'łszono ogi.eń
r!ina o 100 tysiącach traktorów ne paliły się plan Lenina zreaIi i pracowano dalej. Wreszcie po
w:elomiesięcznym
bombardowazowano z olbrzymią lladwyżką.
niu ' artyleryjskim i lotniczym fa
Front wOlny w fabryce bryka stopniowo zamieniła się w
kupę gruzów.
przeciągu pierwszych 8 mie

W

gu 58, a wykonali w przeciągu 28
dni. Budowy fabry~i nie przerywa
no nawet zimą - chocia.ż zima \V
Stalingradzie była w owym roku
szczególnie ostra.
Do Stalingradu przyjezdżaly set
ki delegacji z różnych kołchozów,
aby na własne oczy obejrzeć traktory. Obejrzeli, i uwierzyli.
l-go maja 1930 roku budawa fa
brytld została ukończona. Zało
ga otrzymała Order . .sztandaru
Pracy. Stalingradzka Iabryka by
ła szkołą dla wielu tysiący mło
dych robót'liik6w. Tu povtstawa
ły pomysły rodzili się racjonaHzatorzy. Ci ągle ulepszano typ
traktorów - zwiększano produk
cję.
W 1932 r. przestano już importować traktory_
Marzenie Le

mu

Zwycięstwo

niemieckiej
myśli. postępowej

Ekipy poszukiwawcze, w wyniku
Traktory radz:eckle praC"Ują niE!tylko przy orce i-.siewie. Na ilustraprzeprowadzonych prac, natrafiły na
W dniu 7 października zakończono cji widzimy traktor elektrycz:1Y prz ys,t osowany speCjalnie do wywo~bogate złoża glinki ogniotrwałej.
. dwuletni okres walki o pokój; zakoń n:a drzewa z odwiecznych 'borów_
• • • • • • • • • • ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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lipcu br, ogłoszona została
"Uchwala KomiJelu Centralnego PZPR o pełnym wy
daniu Dziel Lenina I Stalina w ję
zyku polskim". Zgodnie z tą Uchwa
łą Wydawnictwo "Książka i Wiedza" winno przystąpić natychmiast
do tej pracy. "Dzieła Lenina i Stalina - czytamy w uchwale - stanowią
bezcenną skarbnicę wiedzy
marksistowsko-leninowskiej, w 0-.
Pilrclu o którą musi dokonać się wy
chowanie naszych kadr partyjl.lych
ideologii marksizmuw duchu
leninizmu",
~ . Prietlllmaczenie ł wydanie Dzieł
Lenina i Stalina - to ogromna praca wymagająca kilkuletniego dużego wysiłku. "Książka i Wie?za"
przystąpiła już do tej pracy l do
l{o6ca r01m ukaże się jeden tom
Dziel Lenina (.,Materlalizm a empirlokryt,.c:· :; ~") I dwa tomy Dzieł
Stalina. 1\ b to jest mała cząstka
ogr o:_l~ e ~() dorobku
Lenina i Stalinil : IV rosyjskie wydanie Dzieł
Lenina zakrojone jest na 40 tomów
(dotychczas ukazało się już 25 ło
mów), a z dzieł Stalina, mających
objąć 16 tomów, ukazało się dotąd
w języku rosyjskim 12 tomów.
Jak przedstawia się jednak dotychczasowy polski dorobek w,\:,dawniczy Dzieł Lenina i Stalina?
Vo/szak od pierwszej chwili uzyskal1ia niepodle!Jlości zaczęliśmy wydawać pozzczególne. prace i może
mv już dziś poszczycić się pewnymi rezultatami w tei dziedzinie. Mo

l
.

: , ~ •••• '

sięcy wojny produl;:cja podwoiła się- Robotnicy czuli się
tak, jak 7.o1nierze na fronc!e. Bro
nili swego kraju przed naJazdem
h ltlerowskim.
W Ksiażce .. Dwa żv~ia Stalinf!radzkiej- Fabryki Traktorów" au
tor podaje charakterystyczną roz
mowę te1efoniciną między robot
nikiem M iedukowem a przyfrontowym żołnierzem . Surkowym.
_ Surkow .. Ja zniszczyłem
już 113 faszystów"_
_ Miedukow _ ,.Ja pracuję w
kuźni i wyrabiam 480 procent".
_ Surkow - ,.Jak w fabryce
z
Przysposobieniem
Wojsk~

• • • • If . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." " ..

nawet z dumą stwierdzić, że
obóz rewolucyjny w Polsce potrafił, mimo prześladowań sanacji, wy
dać pewną ilość Dzieł Lenina i Stalina w okresie międzywojennym.
VV 1925 r. w komunistycznym wydawnictwie "Książka" (w VV'arszawie na Kruczej) ukazała się praca
Lenina "Państwo a rewolucja"; w
roku 1930 ukazała się praca Józefa
Wissarionowicza (aby nie narazi~
się na konfiskatę musiano ukryć na
zwisko Stalina), "Marksizm a kwestia narodowa".
W latach 1932 - 1935 "Tom"
(komunistyczna księgarnia w Warszawie na Lesznie otworzona na
miejsce zlikwidowanej przez policję "Książki") wydał • duże tomy
Lenina z zamierzonego 6-cio tomowego wydania Dzieł wybranych.
Prócz tego przenikały do Polski
przez kordon Dzieła Lenina i Stalina wydawane przez Polaków w
Zwiazku Radzieckim... Jednak dopiero w Polsce Ludowej działalność
wydawnicza Dzieł Lenina i Stalina
nabrała
prawdziwego rozmachu.
Pracę tę od pierwszej chwili podjęła "Książka"
najpierw w Łodzi,
potem w Warszawie.

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Pierwsze la ta powojenne pr7ynoszą nam szerea Drac w tei dziedzi-

dza: "Wychowanie kadr partyjnych
w duchu ideologii marksizmu-lenillillnu Jest zasadniczą przesłanką
wykonania wielkich zadań historycz
nych stojących przed PZPR".
Osiągnięcia te sprawiły, że obser
wujemy nieznany przedtem w takich rozmiarach wśród mas partyjnych, a także części bezpartyjnych
pęd do podniesienia poziomu ideowego, do pogłębienia wiedzy marksistowskiej. Potężnym bodźcem w
kierunku pogłębienia ideologii mar
Podobnie broszura Stalina "O ma
ksizmu-Ieninizmu było wydanie w
terlaUźmle
diale!dycznym I histoPolsce (1948-1949) "Krótkiego Kurrycznym" osiągnie do końca br. .
su Hi~tolil WKP(b)"' Stalina - (do2'10.000 egz. nakładu, a Stalina "Za
tychczas w nakładzie 1 milion
gadnienia leninizmu" dojdą w koń
200.000 egzemplarzy!).
cu br. do 320.000 egz.!

nie. W r. 1945 ukazują się m. In:
Lenina "Dwie taktyki socjal
demokracji w rewolucji demokratycznej" i "Dziecięca choroba lewicowości w komuniźmle". Książki te
ukazują się w ogromnych jak na
polskie stosunki wydawnicze do owego czasu - n a kładach: 1020.000 egzemplarzy. Jednak miarą
rozmachu wydawniczego w tej dzie
dzinie są cyfry osiągnh:~te w ostatnich latach. I tak np. pierwsza z
wymienionych tu książek osiągnie
do końca 1949 r. 200.000 egz. nakła
du, a druga 270.000 egz.

Odtąd

Co wpłynęło n~ tak ogromny
wzrost zainteresowania dla dziel
Lenina i Stalina szczególnie w ostatnich
czasach?
Decydu j ącym
czynnikiem są nasze dotychc7.asowe osiągniq cia we wszystkich dziedzinach żyd a, fakt, że p r zystępuje
my do budowy fundamentów socjalizmu w Polsce. Uchwała KC stwier

Dzieł

wielotysięczne

nakłady

nie są już
czymś
niezwykłym. Ukazuje
się
Lenina - "Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu"; Lenina - "Marks, Engels, Marksizm";
Lenina
zbiorek ,,0 zwjązkach zawodowych" i in., z których każda
do kol'! ca br. przekroczy nakład
200 tys. egz. Poza tym wydany zoLenina i Stalina

2 lutego 1943. ro ku k
'
l
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książki

Drugie życie Fabryki
Traktorów

Slę operacJe
wOJenne na
froncie stalingradzikim. i niemal
tego samego dnia przysląp:ono do
odbudowy Fabryki Traktorów. Ro
botnicy mówią "odbudowa" i
śmieją się przy tym. To nie była
odbudowa ani budowa. To było
ztłpelnie coś innego..
Z każdego kąta czyhała śmerć. Fabryka
była zaminowana i przedstawiała sobą kupę spalonego żelaziwa.
Fabryka była śmiertelnie ranna
i robotnicy, !którz.y ciągnęli. do
?"
swych warsztatów ze wszystkich
~'l\iiedukow - "Jestem szere J s!ror; kraj~, iJ:?Ostanowili ~rzy~6
gewym żołnierzem. Uczę się wła. Cle )ą do z;ycla. ~zybyh tu me
dać karabinem".
l tylko daw~u robotnICY. Na P?moc
Pracowali i uczyli się władać J bohatersln.emu miastu 1!-EtdClągClll'
bronią - pracowali dla frontu i ła . mł~dz.!ez z całego ZWląztku ~
wkrótce sama fabryka stała się dz~eckl~go. Od'Qudowa zakła~oV'l'
frontem. Robotnicy wykazali nie st~1:a Slf~ spr~wą ho~oru TadZ1ecmniej hartu, odwagi i poświ.ęce- ~ego. człoW'leka. \Plerws~e ,cz~l
nia od żołnierzy radz.!eckich na ~l noslł~, nazwę "OdpOWIedz .... ta
wszystkich innych frontach.
bngradu. Za szybką swą odbuDwa pokolenia broniły fabryki dowę fabryka otrzyma,~a order
1 miasta. Stary partyzant - u- "Czerwonego Sztandaru •
czestnik obrony Carycyna, mecha
•
•
•
nik Aleksy Iwanow z synem. Wiat
Oglądamy zakłady l rozmawia
torem, mistrz Moskalew, Gon- my z robotnikami. Pracuje tu
czarew i wielu innych już ranie- wiele kobiet i młodz.!eży. Co dru
ni nie chcieli opuścić fabryki i te ga z kobiet opowiada dzieje swe
renu walk. W Stalingradzie zgi.- go warsztatu i niemal każda r~
nęła podczas bitwy najlepiej pra- botnica czy robotnik stracił kocująca w przemyśle stalowym ko goś ze swej rodziny.
Q swej fa~
bieta Olga Kowalewa.
bryce i mieście mówią z uzasadRobotnicy zmienili warsztaty nioną dumą. Oprowadzają po
na okopy i bohatersko walczyli o przepięknych salach "Domu Kulswe zakłady i s.we miasto. Fabry tury". Pokazują nam zdaleka, jak
ka wyd:ała wielu bohaterów. rosną domy mieszkalne i parki
Młodzi inżynierowie dzieci ro- stalingradzkie. Zatrzymali wr~
botnicze, okazali się świetnymi ga zniszczyli gOI. Uratowali
dowódcami. Fabryka pracowała, nie tylko swój kraj od barbarzyń
chociaż bomby padały wokół niej. skiego najazdu.
Urat~wali także
Dużo było zabitych i rannych nasz kraj~ naszą kulturę, nasze
pozostali nie przerwali pracy. Na dzieci.
froncie potrzebne były czołgi O tym 'pamiętaliśmy, patrząc ,v
ta świadomość dodawała odwagi skupione twarze robotników sta·
i rodziła prawdziwych bohate- lingradzkich.
rów. Niektóre oddziały fabryczB. Beatus,

Dzieła Lenina i Stalina-po polsku

żerny

walki

z i śc i ły się -

Jak zaczarowani spoglądamy na olbrzymie wrota - z których
co kilka minut wyjeżdża gotowy, nowy traktor_ Stalingradzka
Fr.bryka Traktorów zdumiewa zwykłego śmiertelnika swym O'"
gromem. Trunno wprcst sobi e wyobrazić, że oglądane przez
nas zakłady w tak szybkim tempie powstały z gruzów. Bo hitlerowcy zamienili fabrykę w jedno rumowisko, pnrlobnie, jak i
całe mi~sto, lecz wystarczy jedna rOzmowa z roholnili:ami hib
majstrami, aby zrozumieć ów "cud" tak rychłego odrodzenia
sic zakładów.
Fahryka ])owstawała dwa razy. Dwa pokolenia robotników tu
pracują dwa pokolenia bohaterów, budowniczych i obroń~
ców.

Akt Berliński z dnia 7 października

•

l

..

ka a 'ryKa raktorów

Dzieriyńskiego

Pierwsze życie Fabryki
Tr.aktorów

Na zdjectu .- scena w parowozowni. Hitlerowcy żądają, by Zasłonow,
kierownik parowozowych brygad w parowozowni Orsza wyjaśnił przyczyny pęknięcia kotłów. (Dywersja hyla zorganizowana przez Zasłonowa
i cz!onków jego konspiracyjnej grupy).
(Foto AR)

bohaterskiej pracy

In r

Akt Berliński z dnia
7 pa~dziernika

poprzedziły dwa lata niezmordowa-

rewolucyjnych, demokraei, z których
niejeden sam na sobie doznał skutków reżimu faszystowskiego.
Tylko tacy ludzie mogli uzn.~ w
konstytucji "szerzenie nienawiści rasowej i religijnej, podżeganie do woj
ny i bojkotowanie demokratycznego
ustroju" za zbrodnie przeciw państwu
(iU-t:- 64). Tylko tecy ludzie stojąc
twardo na gruncie układów poczdam
"kich, potrafią doprowadzić do rzeczywistej demilitaryzacji i denazyfi
kacji Niemiec i zagasić płomienie no
weg-o "Fackelzugu"
rewizjonistycz'
nych haseł, który wyruszył z Bonn.
Sprawa przyszłości Niemiec znala
zła się w dobrych rękacl1.
Leopold l\1arschak

staje Lenina zbiorek - ,,0 literaturze"; LenIna - "co robić?", Stalina
- "Marksizm a kwestia narodowokolonialna" (zbiór). broszura Stalina - "Międzynarodowy charakter
rewolucji październikowej" i in.
Niektóre z wymienionych tu ksią
żek ukazały się
w pięknej szacie
wydawniczej. I tak wydano w plęk
nej, estetycznej oprawie dzieło Stalina, zbiór jego wykładów z r. 1924,
wydane u nas w kwietniu br. z okazji 25-lecia - ,,0 podstawach leninizmu", w równie pięknej szacie
ukażą się zapowiedziane na koniec
br. p.ierwsze dwa tomy zbiorowych
Dzieł Stalina I tom Lenina; tudzież
"Zyciorys Lenina" i "Zyciorys Stalina" l inne.

Dotychczas ukazało się 15 numerów, każdy z nich zawieru lekturę
pomocniczą do któregoś z rozdziałów tej książki. każdy zaopatrzony
jest w dużą ilość objaśniel'!, które
ogromnie ułatwiają uczenie si~ Historii WKP(b).
Polskie pełne wydanie Dziel Lenina to, jak powiedzieli~my , praca
zakrojona na szereg lat. Jed nak, by
zaznajomić się z jloJstawowymi p ra
cami Lenina, masy pracujące Polski
nie bGdą mm:iały tak długo c7ekać:
Jeszcze przed k011cem br., a najpóź
niej z początkiem następnego rollU
ukaże się nowe
polskie wydanie
Dzieł Wybrany.-:h Lenina w 2 grubych tomach (przeszło 1000 stron
każdy),

zawierające najważniejsze

jego prace, poś,",ięcone obronie socjalistycznej ojczyzny, prace z okra
su zagranicznej Interwencji zbrojW r. 1949 prócz szeregu prac Le.
nina i Stalina, które bądź to już neJ I wojny domowej. Dzieła te ukażą się w nakładzie 100 tys. komukazały się, bądź też ukażą się do
końca roku (jak zbiorek Lenina
pletów.
"Ekonomika i polityka w epoce dyW 5-ym roku Polski Ludowej moktatury proletariatu" oraz
inne
zbiorki; Lenina - "Rewolucja pro- żemy więc wykazać się niemałym
letariacka a renegat Kautslty" i in- dorobkiem w dziedzinie wydawnine, Stalina - "Anarchizm czy so- czej dzieł Lenina i Stalina. Stoimy
cjalizm" i inne) - zaczęła ukazy- , jednak nadal w obliczu ogromnego
wać się skromna na pozór, ale bardzo cenna i pożytecźna . biblioteczka zadania. Wydawanie poszczególnych
pt. ,.Mała Biblioteczka Marksizmu- dzieł klasyków marksizmu winno
Leninizmu". Oddaje ona ogromne być nadal kontynuowane, powiadil
usługi studiuiacvm Historię WKP(bl.
uchwała KC PZPR.

Kronika m. Radomska z

Długi zaciągnięte wobec państwa będą

KOMU WINSZUJEMY
~zwartek,

dnia 20 paźdlZiernika
1949 r.
Dziś: Jana

Sprawa z&dłużenia wsi stała sie w ostatnim czasie zaOadllie:'
niem pierwszej wag;~ Zamrożcnil' pcwaźnych sum u płatników 0późn' a przeprowadzenie jnwesLy'.!ji, na które przeznaczom. są pieniądze z podatków.
_,

wt1ZNIEJSZE TELEFONY
10
11
12
12
13

-

Straź Pożarna
Urząd Bezp, Publiczno

konferencji wójtów i sekretarzy gminnych

Zaczęło się od tego, że wtedy,
kiedy PlotkaTska ku1JOLwla w spól
dzielni cul.ier, przysz:a do sklepu
Ciupińska, ta
00 to jej syn po8zedl przed kilku dniami do wojska

samorządowe nie znają nazwIsk
\\'szJstkich przedwojennych. dłl1Ż
ników, z ldórych część wyjechaPowiat, KomEmda M.O.
la na Ziemie Zachodnie, a tym sa
35~ Komitet'· Powiat. PZPR
mym pHszezególne gminy będą
miały luki '\IV swych pozycjach.
51
Miejski K:omjsariat MO
Ob. Górecki omów] należności
91 -- Stardstwo Powiatowe _
nIektórych majątków ziem:;kich
50 '- Szpital Powiatowy
(resztówek)" które często nie są
163 - Pogotowie 'Ratunkowe
Drzazgę, wywią~ała s~ę ożywiona jeszcze uregulowane. Tak samo
PCK,
·'
dysku~ja, k~órą w skrócie podaje jest z wpłacaniem składek pożarny poniżej: _
rowych i należności za konie.
OY2URY APTEK
Wójt gminy Dąbrowa Z:elona
Ob. MarCzak podkreśU, że z;iDzisiejszej nocy dyżuruje apte- kwidowanie zadłużenia wsi jest podkreślił, że ila jego terenie zoka mgr. Gas:a, mieszcząca się zagadnieniem ważnym. W .1 kcj: stały już ubezpieczone wszystkie
tej napotykać s:ę jednak będzie konie, a własciciele ich zalegają
przy ul. Reymonta 15.
na trudności, które m:C!dzy inny-I ze składkami ubezp·eczeniowymi.
mi wynikają z faktu, . że władze Doceniając znaczenie akcji likwi-

"Głos Radomszczański"
R. S.W~ "Prasa"

Dlatego też, zwoi::::na została w
Radomskv konf:erencja wójtów' i
sekretarzy gm'nnych. Po referaItaph' wygłostonych na }?owyższy
tem'at przez starostę, ob. Gahi'yjtll
ski ego. q-go ' sekretarza Komitetu
:Ę'owiatovlego :P~PR tow,' Szajer~
manil. oraz przewodniczącego Po
wlatowej Rady Narodowej, oh.

Gromada

I{INA:

Kino "Wolność" ul. Narutowicza 8 wyświetla film produkcji
rad:1',i~ckiej . pt.
"Narzeczona z
'I"u!·kmenii".·
Poc:!:'jtc:{ se~nsów w dni powsze
dnie o g00Z. 18 i 20, w niedzielę
i święta poranki o godz, 10 i 12,
seanse popoludniowe o 16, 18 i
20-ej. Cena biletów na poranki
wynosi 25 zł na wszystkie miejsca.

Adres Redakcji
"Głosu

j

i p01Jrosila o sól. ErvSlJedientlca od.- '
że soU chwilowo brak~ ,
ale jutro już będzie.
.
"Ho! ho! pomyllala Bobie
Plotkarska - pewnie soli nie bę- '"
dzie". Pobiegła więo szybko do
d1'ugiego sldepu. Kupiła tutaj C08
01.'0&0 5 kg. tego prodwktu, a potem jeszcze w innym podobną
ilość. Szybko też ostTzegla Bwe są
s1.ad7ifi, tę z l piętra Józelową 1
[(1'ólową, a nawet Jankę, mimo, że
gniewała się z nią i już Za kilka

I

pow1,edzidJa,

godzin

cw

Ptzed skleparllri
tWO'I'zyly s·ię

lcaly szybko 50 kg. worki aź
wTeszme. gdzieś, następnego' dnia
w pGłudn:e, Boli rzeczyu-&§cie zabtalao. Teraz już nikt w to nie
wątpi, że soli w ogóle wie będzie.
Rzuciły się więc gosposie na .skle.

Pajęczno

zobO'łł'iąZ80ia
Kongres Ziednoczeniowy Stronnktw

py prywatne,

Mi e;;zkmlcy gminy P~.ięcZl1o odpowiadając na apd Marzęcic i chcąc
uczcić Kongre~ Zjednoczeniowy Stronnictw Ludowy!\h, podjęli liczne zobowięzania.
\V' pierwszym rzędzie postallowili oni llrllcholllić przedszkole
w Paj\?cznie, wybudować przelI Domem Ludowym chodnik na odcinku

120 m, założyć lla placu gminnym 0,5 ha sadu o,,'/ocowego oraz uloi\yć
200 m bruku naarodze Pajęc:mJo-Siedlce.

Radomsko, ul. Reymonta Nr 39

,Członkowie Stronnictwa LlItlow~go zobowiązali si~ ponadto przepracowae łącznie 100 dni przy rozbudowie szkoły lI-letniej w Pajęcznie.
. Wraz z podjęciem zobowiązań przez grilmadę Pajęczno, zobowiązano
SIę także na szczeblu gminnym do wviwirowania drogi PajęczIlo-Biała na
odcinku 4 klm.
-

których właściciele

korzystająa

Ludow-ycb uczczony będzłe
wykonan;em liczny~b prac

Radomszczańskiego"

rJtwś
będzie ,....
spółdzielczymi u·
długie
"ogrmki".

BOli nie

Wszysoy kupowali tylTco sól. Zni-

podeimuie

Administracji

wszystkie gosposie w

wiedziały, że

Uroczysta akadeolia w Gidiach
W niedzielp" dnia 16 bm. odby wspólnym celem, kóremu na

imię

z okazji ..po znajolMści" odstępowali "Swoie zapasy".
- A 00 nie mówi,lam, że soli nie
będzie tTiumfująco mówiła- Pl{)t
lcarska, przesypując nagrcmUJd,zOl'lY

"skarb" do większego woreczlca, bo
w tym '20-kilogmmowym, sól już

ła się w G:dlach w ramach Mi-e- - Socjalizm.
s'ię nie mieścila.
siąca Pogłębieni a Przyjaźni PolPo przemówieniach, które przy
- Tak tale - przytakiwala sąsko.-Radzi,eckiej uroczysta akade jęte zostały przez zgromadzonych siadka, patrząc z dum,ą na kilka-

niemilknącymi okla;:;kami j okrzy naście torebek soli, ustawionych na
karni na cześć Zwi'ązku Radziec- stole.
kiego nastapiła cZ"ŚĆ artystyczr,a.
"Przezome" gOS'posie obficie by,
..
".
k
Iły zaopatrzone w cettny produkt.
b Ja,nma M~tyjanc'lY recyO.
l może radości naSzych bohate-tow~ła. p ,~kny Wler~z ~ bohater- rek nie byloby końca, gdyby nie
st;Vle ro}ll1erza ra.dzIecklego, a. ko. niepokojąca wiadomość, Tct6m dol~zanka z Z~"Wl-ersz pt. ,,0 Zo.l- szla do ich uszu następnego dnia.
nlerzu .polS:~I;n .
Józefowa wróciła ze spóldzielni 1
.PuJ~1!cznosc 2'Jg~towała wy~onaw zaklinała 8ię na wszystkQ, że soli
poJsko.-ra{ł.zi.eckiej.
co~. zywą owacJę· Z kol~j mł~ jeBt pod dostatkiem, i że lcażdy
_ Dzięki Związkowi Rad:dee- dZI~z szkolna wykonała. 1>flS~~r.I- ~C?że ją nabyć w ~owolnyclf .ilozacJę ,,0 wolnym człowleku ,. _a senaoh. Tego było JUŻ za 'UJ1,ele.
Przy PaństV{owej Fabryce Me-1 180 bil€ww. Z te~o, v.:y.x;llka, że
~i€wątphwie piękny p,rzykład kiemu - stwierdzili mówcy bli Giętych Nr. 2 w Radomsku dla. pozom:ałych mIłosmko
mu- crklestry ZMP-oWSlkiej przy P. F. odzyskaliśmy niepodległość, dzię- rniej.scowa orkiestra odegrała kll- Stroskane wiadomością gwposie
pobiegły szybTco do sklepu- iy:atą
i's tnieje ZMP-o,wSki ze.<ipół orkie zykl ~ ,zruasta pozostało jedynie M. G. Nr. 2, zostani-e podchwyco- ki n~emu budujemy swą n'ową ka utworów.

Adrninistratja - tel. Nr 12,
czynna codziennie od godz. 9-ej
do 16-ej.

-----------------------------,------------~

"'. . . . ..Udany koncert Kapeli Ludowej . . . . . .
w Państwowej Fabryce Mebli Giętych

Nr. 2

mia, która ZJgromadziła ponad
700 mieszkańców gminy.
Akademia składała się z dwóch
CZęSCl: oficjalnej i artystycznej.
W części oficjalnej przemawiali:
ob. Bandas oraz przedstawici€lka
Ligi Kobi-et ob .. Otylia Barnik. Mówcy w przemówier.iach Siwych
p'odi~reśliIli znaczenie przYJaźni

I

Odśpiewaniem
·"Mi'ędzynaro· da;ty soli. "Ile kilogram6w" ~ zadyrygentem jest 100 mIeJSc. Z uwagi na to przed- ny przez icr.lle zespoły orkiestr ojczyznę.
Kozakiewicz.
sprzedaż biletów odbywać , si~ pę- przy fabrykach. .
~
.
- Nal'ód _ polski P'*ł\ jest dÓ'Vfk!', z~.1501~SZ2H<? 2;1'()e~ystoś9: .. P'!!~ala 1!'1"OCZ<J, .panienlca ~za .bufet "'!'
Należ.f aoda'Ć, źe - orgaThlzująC tę.<!6sp.oSU581J(J.JTZ<iły . na 81,611-le t m,e
27e:spół>~ten l'lfęotYkał" w><swej cizie >i~ż. 00. ,czwartku- tj. dnia 20
Brawo - 'ZMP-owćy,- członkowie wdzięcznQści dla bohaterskich na
pracy na pewd'le trudności · f.inim~ w Z~rz" .p,ow, ZMP PJ".zy ul. Da- Kapeli Ludowej przy PFMG Nr 2, rodów Związku Radzieckiego i akadeinię .Slpołeci.eństwó polskie 1'zekłszy ani jedMeg(J słowa, 'Wywielkiego ich wodza _ Generalis mahifef>towało swe uczucia wdzię -ązly ze spóld$ielni•.
sowe, '-:w.<.<:elu~1l11kwidowaruat~~ s~yr~ieg}l,.l3 },.L..k~LOt.()l,irno!kj,ego uzys~ią!;ie c.ałkowite J ,llzna.nie.
~imusa Stalina.
czności dla Związku RadzieckieP1erwsza odezwc1a 8ię Plotkar
kiego star,u rzeczy u.rządz.lił. on za od ,godz. 14 do 18.
Jerzy GaĆkowski.

stry,

któr€go

Czesław

bawę

_'taneczńą, z której dochód
przeznaczył n8' zakup i remont po
trzebnego sprzętu muzycznego. --:
elłn
W dn:u 16 b.lń., staraniem Zarządu Powiatowego Z.M.P., urządzoPk' 1
no koncert. W ,p,r ogramie wyko
o wa aCJac l odcinek szkolny ty. Po okresie wakacyjnym oraz
- ZMP, rozpo~zą.ł pracę z dnieln l \V'stępnych trudno3ciach organizar.ano utwory komp'ozytorów pol- września. Pierw",ze dni poświęco- cyjnych, szkoly pmyśpieszyły temskich jak: Wojciechows.kiego, Na ~o. przygotowaniom do uroczysto- po pracy i praca organizacyjna da
myslowskiego j Bielskiego. Kon- SCl rozpocrtęcia roku szkOlnego. je dobre wyniki. Niezrzeszona
feransjerkę prowadził kol. Oto- Aldyw szkolny obsłużył wszystkie młodzież otoezona została przez
HńSJkj Leon.
uroczystości, a referent szkolny ZMP-O'NCÓW
trOSkliwą,
opieką.
Ludność naszego miasta mało je ~ziął udział w wizytacji średnich ZMP-owcy pomagają swym kole
szcze docenia znaczenie muzyki l podstawowych zak!adóv" nauko- gom i starają się usunąć wszy"t.
polsk' ej.' Sala koncertowa mimo wych na terenie powiatu.
kie niedociągnięcia.
przewidywań nie była zapełni 0- . W dniu 3 września odbyła się
W pracy o,;-ganilZacyjnej wyróż:
r.a.
pIerwsza odprawa aktywu mkol- niają się szkGły: r Państ.wowe Gim
Publiczność zasłuchana w mu- !lego. na której omówione zostały nazjum i Liceum. III J:>aństwowe
zyce n:e mi.ała ochoty opuścić sa-I zadę.nia, stojąc'e W obecnym olu"e· Gimnazjum p.Licewn oraz Giranali~ Z V\rido\vni padały życzenia po- i sie na odcinku szkolnyn1. Wl~rótcc zjum Handlowe.
.'
wtórz€nia programu, co ze<:In6ł! po tym. odbyły się pierwsze zebn!Dobrze także zapo,w iada się pra~ł'
nia . kół. Zebrania te poświęcollc ca w Liceum Przemysłu Drzewnewspólnie z- Zarz. Pow. ZMP ;po- zostały w'yborowi nowych zamą- go i sredniej Szkole Zawodowej.
stanowił uczynić . w dniu 23 b. m.,' d6w oraz uzupełnieniu już istnieją Pracowitością odznacrzają się Li(niedziela Q godz. 18.ej).
cych. W licznych niższych kursach ceum Rolnicze w DobryszJTcach i
Już w p.or.ie, działek tj. 17-go zorganizowano nowe kola.
Gimnazjum . Ogólnokształcące w
Zarząd PZGS postanowił zakupić i Dwa następne zebrania poświę- Kobielach Wielkich.
dla ludzi z powiatu, iktórzy będą l cone były o~racDwaniu pogadanek
Obok tych dobrze pracujących
m~e1i w tym dniu konferencję, z pOlitycznego. s~kcleni!l. oraz pog::! zar~ądów, i kół ZMP są jednak i
~~~~~~~~~~~~~~. danek ekonomlcznych.
. takie. ktore 'pracę prowadzą słabo.
=
Młodzież ZMP -owska brała także Do nich należą kola: przy Szkole
czynny udzia.ł w ldermaszu książ- Zawodowej w Bmezinach i Koniec
SIderniewice
kcwym. który na tcrenle naszego polu oraz. przy Podstawowej Szko·
miasta cieszył się \vlelldm pDWC- -le dla Dorosłych.
dzeniem. Już od pierwszego dni~
Wierzymy jednak, Ź.e i te koła
nauki, Erzkoły rozpoczęły zespoło. ~zybko podciągną się w pracy Drwe współz\lwodni0two, zainicjowa- ISanizacyjnej i społecznej i dOrówne przej'.: Gimnazjum Handlowe i aają kołom przodującym, czego im
Zw. Zawodowych
~ywo pDdchwycone przez inne szko szczerze żY9zymy.
(jotge)
Po tygodniowej przerwie, spowodowanej tragiczną śm'ercią nie
Jeszcze w tym roku wyjdą z druku pierwsze trzy tomy wyodżałowanej' pamięci Tow. Józefa
dawnictwa
Starucha podczas prelekcji na
mównicy - przystąpiono w sobo
tę, dnia 15 bm. do obrad konferen
BOLSZA}A SOWIETSKAJA EN'CIKLOPEDJA
cji Powia"owej Rady Zw:ązków
Za wodowych w Skierniewicach.
W11'DANIE II

COzro b,'ono na od kusz konym
I ZM Pl)'.
I

I

I

-

Obrady

,ooooco.

I Powiatowej Konferencji

WIELKA ENCYKLOPEDIA RADZIECKA

Na trybun~e - przy stole prezy
clltdnym ,.aj~li miejsca - delegat
(;RZZ Pawłowsk', tow. Kosiór
i
inni.
Na wniosek dyr. Doroszewskiej
przystąpiono

do odczytania proto
pierwszei części konferencj i
Zakończona. ona została śm~3.1yrnI
wypowiedziami delegatów, którzy
w 'dyskusji poruszali problemy,
związane z życiem
robotników,
.qłównie koleiarzv Skierniewic.
kołu

I
I

l

ukaże

50-chI tomach w likresic lat
1949-1954, IV cenie 01\010 l.OGO zł za poszczególny tom:
Przewidziane jest ukazy wanie się 10 tomów rocznie. - Kto pragnie zapewnie sobie ciągło ść wydaw:!idwll - powinien zgłosić 7.at'az subskrypcję i wpłacić 1000 zł na konto PKO l- 8270, .. Klub
Międzynal'odowej Prusy i K~i .!źki'·, Wars zawa, ul. Bagatelll Nr 14
Sybskrybent przy odbicH'ze tomu będzie placił bieżąe.1 cenę,
przedpłatę zaś zlikwiduje przy os tatnim tomie.
Zgłoszenia przyjmuje t.ylko IOub Mi~dzynaródówej Prasy i Książ
Wyda\\'nictwo

si\,

IV

ki, Warszawa, ul. Bagatela Nr 14.
Ze wżględu na ograniczoną ilość egzemplarzy,
rujenlY w kolejności ich otrzymania.

zgłoszenia

hono'

Subskrybenci mają plerwszel1stwo w nabywaniu wydawnictwa.

...... Naród polski wraz z krajami go. Nale~y także pod!kreślić że w
demokracji ludowej i potężnym ostatnim okresie Towarzystwo
Związkiem Radzieckim zbratany Przyjaźr,i Polsko-Radzieckiej na
jest wspólnie prz;elaną krwią w tym terenie zwiększyło swe szewalce z fas~yzmem, zbratany jest regi.
(sz.).
_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _:,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ska:

•

.

- A ~o nte m6tvilam; te; ten
brak soli był tylko chWt~owy1
- Tak, tak potakiuxila Bqsia~~a, zestawiająo ze stOłu kilkanascte torebek wczorajszego 3karbu.
Podobno (ohoć za to nie ręczę),
bohaterkom nU..8zym i tego i na8tępnego dnia śrnły 8ię długie 8ze
Mieszkańcy
naszego powiatu, regi wozów, naładowanyoh worlcadoceniając rolę i zadania · gmin- mi Z80lą, która jechala do rad01nszczans1óiej 8póld~ielrti.
nych rad kontroli, przygotowują
(sław)
się do wyborów
n:ezwykle staOJlOJlOJlOJlOIłOIlOllOll
rannie.
Zebrania wyborcze obsługiwane
ofiarę
będą przez pracowników 'Zarządu Złóż
Powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej.

Wybory do Gminnych Rad Kontroli
W najbliższych dniac~, n9. tere
nie powiatu radomszczl1l'iskLego,
przystąpi się do wyborów gminnych rad kontroli.
Gm:nne rady kontroli.. są Jednostkam~, decydującymi ,o hisach
gminnych spółdzielń i mająGymi
pra;wo k'ontrolowani<ł prac. ~pół
dzielczych, jak również ~nostka
mi, wnikającymi w .sprawy persD
llalne placówek.

-----------------------------_..
,Z

no

Odbudowę

Warszawy

,E SPOR"f'1J

"Gwardia" Częstochowo zwycięża "Zwiqzkowco" 3:0
Drużyna częstochowska

swym [ cie. W 25 minucie gry Ślęzak z
dru dużej odległości bije rzut wolny,
żyną "Związkowca" sprawiła wieI który z winy słabego bramkarza
ką niespodziankę. , Wynik 3:0 od- radomszczal'iskiej drużyny zamiepowiada przebiegowi gry.
nia się w bramkę. W 10 minut
Pierwsze minuty zapowiadają !póżniej, goście zdobywają 3 bram
wysOkie zwycięstwo. "ZwiąZlkow- kę. Próby zawodników "Związ
ca", który już w 5 minucie gry kowca" w celu uZY$lkania choć
ma dogodną sytuację IP o:dbramko by honorowego punktu kończą
wą. Sytuacja ta nie została jed się fiaskiem.
nak wykorzystana, "Gwardia" zdo
Po zmianie stron, gospodarze
bywa pierwszą bramkę. Od tego zaczynają grać brutalnie. Zawomomentu do głosu dochodzą gaś- dnik Blada :vyładowuje swój tem
zwycięstwem

nad

rutynowaną

perament na gracz3.ch "Gwardii".
Wynik 3:0 utrzymuje się do. koiica meczu.
Bohaterem spotkania był zawod.ni\k Ślęzak - zdobywca 3
bramek. Za taki wysG'ki wynik
ponosi winę przede wszystkim
bramkarz "Zwią~ko~ca", z którego winy padły 2 bramki. Gra
była na ogół na słabym poziomie.
Sędziowął ob. Helman,

"Stal" Rodomsko remisuje z Kolejarzami częstochowskimi
N a boisku miejskim w Często do 2 :0. Ożywiona drugą bramką czt'lość obejmują calikowicie 'i nichowie odbyły się zawody !piłki drużyna częstochowska zaczyna cjatywę w swe ręce. Gospodarze
nożnej pomiędzy radomszczaI'lską grać znacznie lepiej, stwarzając nie w~korzystują
jednak · rz~tu
"Stalą" a "Kolejarzem" z Często· jednocześnie groźne sytuacje pod karnęgo.
Wkrótce ,p ada wyrówchowy. Spotkanie zakończyło się bramką "Stali".
.
nująca bramk~ strzelona przez Ce
remisowym wynikiem 2:2 (2:0).
Wynik 2:0 utrzymuje się do koń lehsa. Zawody kończą się więc
W pierwszej połowie zawodów ca pierwszej połowy.
wynikiem remisowym 2:2.
gra była wyrównana. ZawodniPierwsze minuty po przerwie,
Słaba gra obu drużyn wpłynę
cy " Stali" często goszczą pod to nieznaczna przewaga radom- ła na niski poziom zawodów.
bramką przeciwnika,
zagrażając szczańskiego klubu, która jednak ....................................
kolejarzom. Jeden z licznych wy szybko l'llitia. Kolejarze coraz
!padów kończy się niespodziewa- częściej dochodzą do głosu i prze
nie bramką. W 20 minucie gry, prowadzają kilka ładnych ataków.
"Stal" uzyskuje prowadzenie ze W 35 minucie Świtek zdobywa dla
strzału Kryka. W 10 minut póź kolejarzy !pierwszą bramkę. Ko·
niej Ozimiński 'Podwyższa wynik lejarze dopingowani :orzez !DUbli,.GŁOS"

Czytajcie

i rozpowszechniajcie

Str. _______
. ________
. __________
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Wydawana ()d dłuższeg() czasu nas. bciem i pracą Kal'01a Darwiprzez Państwowe Zakłady Wydaw- na - tej wyjątkowej postaci w dzienictw Szkolnych_ "Biblioteka Przy- jach rewolucyjnej myśli ludzkiej.
rodnicza", licząca już około pięćdzie
siąt
pozycji
wzbogaciła
się
ostatnio o dwa. interesujące tomy.
Tom pierwszy to książka K. M. Zawadskiego o Iwanie Miczurinie, bę
&7 1-0.,'=8'.
daca odbitka odczytu wygłoszonego
p;zez autor;' w Leningradzie w roku ubiegłym. Książka daje zwięzły
obraz poczynań i osiągnięć wielkiego
reformatora przyrody jakim był
Miczurin. Ukazuje się w samą porę! 66971.
Szeroki ogół naszego społeczeństwa
W
ygrane po 100.000 zł padły na
pozna w niej dzieje i prace człowie
ka, który dokonał prawdziwej rewo- Nr Nr 2999 16748 19276 30217 32986
3f!407
38556 54702 62388 6251870974.
lucji w naszych pojęciach o przyrodzie.
Wygrane po 40.000 zł padły na Nr
Następny tomik to praca prof. Ja- Nr 637 7640 8286 12832 31961 37750
na llembowskiego o Darwinie. Książ ~3945 47251 48419 51520 59421 63646
ka w sposób przystępny zapoznaje 74044 74186 82272 84881 96203 96958
98520.

WIĘKSZE

WYGRANE

•

•

2_~

•

Debisz .
Co naJn przynIesie
na
::~~~:6,:ą::e~: ::d:: k~:YN' przedostatnia niedziela ligowa? ringu
ot t .

Wygrane po 16.000 zł padły na Nr
Nr 530 1004 4'677 5647 7601 8922
13589 19269 21918 35181 36239 430E4
43096 43228 45025 46386 46941 48962
54575 55975 64050 67772 72158 72810
73034 73602 78247 78601 82416 86615
87902 91754 93018 93866 94848 97734
98599 99441.

PAŃSTWOWY

--

TEATR IM. STEFANA JARACZA
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.f5 dramat Juliusza
Słowackiego pt. "Maria Stuart", w
nowej inscenizacji Iwo Galla, z il~
atracją muzyczną Waldemara Maci-

szewskiego.

{[faUNI!!l"

Z chwilą rozpoczęcia przedstawienia nikt na
czony.

salę

nie

TEATR "OSA" -

będzie

wpusz-

Codziennie o godzinie 19.30, w !I()bot, o godz. 16 i 19.30, w niedzielę
o godz. 12, 16 i 19.30.

A-

AlDRIA (Sta]jna 1) "U~ Gawroche"; ceny b:letów po 50 i 25
zł godz. 16.30, 18,30, 20.30; film
dozwolony dla mIodz.. od lat 8.
:Narutowicza 20) - "Jasna Drog.a" - godz. 17, 19, 21; film
dozwolony dla mIodz, od lat 14.
BAJKA (Franciszkańska 31) -"Dni
Zdrady" - godz. .18, 20; film dozwolony dla młodz. od lat 14.
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - Program Aktualności Kraj. i Zagrano
Nr 44" - godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21.
HEL (Legionów 2-4) - dla mIodz.
"Urwis Gawroche" - go<iz. 16, 18,
20.
MUZA (pab-.anIcka 173) - "Powrót
do Domu" - godz. 18, 201 film dozwolony dla młodz. od lat 7.
BOLONIA (Piotrkowska 6'1) - ,,Jasna Droga" godz. 16,30, 18.30,
20.30; film dozwolony dla młodz.
od lat 14.
l\OBOTNIK (Kilińskiego 178)
,;Złoty Róg" godz. 16.30, ' 18.30,
20.30; film doz.wolony dla młodz.
od lat 14.
ROMA (Rzgowska 84) - "Muzyka ~
Miłość" godz. 18, 20; fiJm do~wolony dla młodz. od lat 10.
REKORD (Rz,gowska 2) ~ dla mlodz:eży "Młodzi Idą" godz.. J 6.
Ost.atnia Noc"
godz. 18, 20;
fum dozowolny dla młodz. od lat

14.

covii..' Z pierwszej ligi
Polonia (Bytom)
- k)
(Gd ans
- .

spadną

pańsLwowej

i

Lechia

. W Jiaclchodz!)-cą niedzielę, 23 bm.
ł
11'
si ę już p'rzec] osla tUl' e me"ze
c

00 bęilą.

g'J we.

WISŁA

SIĘGA

.

PO

I

I

TYTUŁ

MIS'rI~ZA

Wisła podejmować b\,dzie Ruch, któ
ry najprawdopodobniej ulegnie gospo
darzom, . toruoją.c im w ten spr.sÓl) dro
gę do zaszczytnego tytułu mistrza Pol
sk:, który to tytuł "wiślakom" wydzierano zawsze w ostatniej ·chwili.
Tym razem chyba sympatyczni "wiślacy" zdobędą. miano najlepszej dru
żyny w Polsce.

POLONIA MA SIT"NEGO PRZECIWNIKA
Polonia stołeczna rozegra mecz z
Cracovią. :Moźe uda
się
kolejarzom
zwyc,ięży6
krakowian
zamien ' ć się
z nimi miejscami.

_

..................................................................... .......................... I

\,

Uroczysta Akademia Sportowa
z
cem
Polsko.
W . Radzieckiej,
Rada Kultury Fizycznej i Sportu ORZZ w
związku

trwającym Miesią

Pogłębienia

łódzcy. zgodnie z tr8.dycją przystępują
23 ' październ;ka
do zakdl'iczenia swojego sezonu b:~gam: na pn;ełaj.

Lekkoatleci

Sezon ubiegły (w którym Związek
obchodzi~ 25-lecue) stal się 'lla

ŁOZLA punktem przełomowym pud

każdym względem. Każdy bezstronny obserwator stwierdzić musi, ie
piękna ta gałąż sportu ruszyła na-

Łodzi

organizuje UR,OCZYST ~ AKADE MIĘ SPOR'row 4, która odbędzie s'ę
w sobotę, dnia 22. 10. 1949 r., o godz, 19 w sali teatru : "Melodram",
ul. 1'raugutta 18.
Na program akademii zl ccŻr} się: przem6wienie dyr. WUKF oraz po
czę§ci oficjalnej bogata część ar tystyczna.
Na akademię, Rada Kultury Fizycznej i Sportu za.prasza wszystkidl działaczy s'pcTtowych i czyn nych sportowc6w.

...................................................." ..............................................
lódzcg

towym. Trójmecz lekkoatletyczny ju imprez na swoim bo:.sku. Wiemy o
n:orów: Kolejarz :Poznag.) - ŁKS tym, że i Zgierz nie pozostawał w
"Włókniarz" Chemia (Łódź), wy- tyle, ale zarówno "Boruta" jak i tam
kazał wysoki poziom reprezentowa- tejszy "Włókniarz" .
ny przez naszych juniorów. TrójKońcowym, siln:ejszym akordem
mecz seniorów: Chemia
ŁKS w naszym sezonie lekkoatletycznym
"Włókniarz" i "Spójnia" dostatecz- był mecz pomiędzy Pols'ką Środko
me przekonal nas o tym, że lek:{0- wą a Polską Zachodnią. Zawody te
atletyka w na,s zym Okręgu ruszyła. wypadły :nteresująco i jeszcze barJeśl: dodamy do tego takt, aż w jed- dz;ei utrwaliły pozycję lekkoatletyki
nym dniu i o jednej godzinie odby- w Łodzi.
wały się w Łodzi dwa trójmecze na
różnych boiskach, to jes.t to równieŻ
Bieg! na przełaj zamkną tego roczdowodem, że uma\9owienie tej dzie- ny bogaty w imprezy sezon letni nadz.iny sportu staje s:ę zagadnieniem szych lekkoatletów d pozwolą nam
b. powa,żnym iarówno- tIla- klul:iów, na uczynienje końcowego ogólnego
jak j dla ŁOZLA.
bilansu tej dyscyp1lny sportu, któDużą I?ręznościI\OTgan!7: a cyjną w rej rozkw:t wszystkim tak bardz.o
terenie wyKa.za~ się 'lS "Związko- leży na -sercU.
'- J
1),
) . - ")
Wlie<:" organizując kilkanaście LmBiegi na przełaj. odbędą Idę w Pu
prez lekkoa~let~cznyc~ w Tom<l;szo- ku Ludowym. i będą imprezą mllw:e .MazoWllecklm, SIeradzu, Pl?tr- Slm'ą, gdyż starlować w nich będą
kowle, a nawet 1 w małych WlOS- juniorzy, seniorzy ł kobiety za.rówkach. Sekcja lekkoatletyczna "Wi- no stowaJ'zysrzeni jak i nlestowarzydze~a" da,ła. r~wnje~ znak. życia o sILeni. Zgłoszenia d.o biegów przyjS:..:o:..b:..:l.::.e,:....o:..r...::g:.,.a_n_l_zu_.::..lą.:..c_k_,_ll_k_a_c_le_k_a_\_'lfY.:..._c_h_m_u.:...ie_Ł_O_Z_L_A_d_o_S_O_b_o_t_y_,_g_o_d_~_·n_a_l_8_.

I

reszc'ie' u nas z martwego punktu.
Stało s:ę to przede wszystkim dlatego, ze GUKF wys'l.ed1 z założen:a,
iż lekkoatletyka w Polsce Ludowej
musi być podstawową dyscypliną
sportową każdego klubu. Z tego też
tytułu otoczona ona została trosk11wą opieką ze strony najwyższych
czynników paiistwowYch.
'
Jakkolwiek Zarząd ŁOZLA mhł
utrudnioną pracę, bo oprócz normaI
ny{:h swoich czynności, musiał pracować za n:ektórych członków którzy nie interesowali snę g.pr~w3mi
powierzonych 1m zadań i obowiązkÓ'W to jednalk z w:elką radością
musimy podkreśLć, że właśnie dzrię- Nosi ~ilhor,e
Iti tej szczupłej garstce działaczy i
entuzjastów, w lekkoatletyce łódz
kiej . zrobiono bardzo duży krok naprzód. Wyrazem dobrze wykonanej
pracy przez ŁOZLA - były przepro przed międzypaństwowymi
wadzone w Łodu zawody lekkoatlemeczami z Czecboslowaci ą
tyczne o milStrzostwo Polski, zawody o m:.strzostwo Okręgu oraz zawo Kapitanat sportowy PZPN powołał darski ("Legia"), Czapczyk ("Kot
dy propagandowe.
32 piłkarzy, z których Wj. łon:one zoo lejarz"), Białas ("Kolejarz"), Woj'
Poszczególne kluby d zrzeszenia staną dwie repreze:Jta(:je Fo:!;ki na ciechowski II ("Kolejarz"), Alszer
sportowe wykazały s;ę również po- międzypailstwowe nH,,)ze z C~l!chcslo ("Ruch"), Hogendorf (ł,KS), Patko
Radio moskiewskie nadaje codzien zytywną pracą na tym odcinku.
wacją
w
V.i;.tK,)w:~ach i Pozn!<llllu lo (ŁKS), Baran (ŁKS), Łącz (ŁKS)
nie trzy audycje w języku polskim
Wiśniewski ("Polonia" Warszawa),
Zorganizowane przez ZS "Włó (30 bm.):
(według czasu polskie~o):
Bramkarze:
J Ill'OW'r.z ("W:8ła"), Cieślik ("Ruch").
kniarz" zawody z LZS-ami w Łodz.:
Wymienieni zawodnicy, li! wyjąŁ
Pierwsza audycja od godziny 16.30 były doskonałym przykładem współ Rybicki ("Cracovia"), "OL'UCZ ("Po'
do godziny 17.14 na falach 25,23, pracy miasta ze wsią na oddnku spor lonia" Warszawa), $1(~ollmy ("Le- kiem piłkarzy poznań~kich ("Warty"
25.4? oraz na fali 30,67 metra.
i "Kolejarza"), którzy przeVl-'dziani
gia"), Kl'J'stkowiak ("Waróa");
Druga audycja od godziny 20.30
Obrońcy Gędłek
(,Craeovia"), są do II reprezentacji, zbiorą się
do godziny 20.59 na falach 374,4 i
w dniu 25 bm. w kasynie huty Ba'
Wołosz ("Polonia" Warszawa), Fla
1.115 metrów.
nek ("Wisła"), Serafin ("Legia"), tory w Chorzowie. Wyjazd pienvszej
.
c:zq
Trzecla audycja od godzIny 22.00
Sobkowiak ("Kolejarz"), Barwiński drużyny do Witkowic nastąpI w pią
tek, 28 bm. W tym sa-nym dnb za
do godziny 22.28 na falach 31,65 i
("Tarnovia").
1.115 metrÓw.
wodnicy, wyznaczeni do II reprezen'
Pomocnicy - Parpan ("CracQvia") tacji, udadzą się rh P ,nnun,a.
Codziennie prócz niedziel, w pierw
Odpowiedt na to ciekawe pyJabłoński II
("Cracovia"), Słoma
szeJ audycji lekcje Języka rosyjskieRównocześnie kapitanat sportowy
ta.nie da na.m b. mistrz Europy w
("Kolejarz"), Su szczyk ("Ruch"), Du PZPN-u . powołał 19 junior6w z któ
go. W niedzielę od godziny 15.15 do
boksie Aleksander Polus w artyda ("Naprzód" Lipiny), Wieczorek rych zmontowana zosta .li." !'~pTezen
godziny 15.59 na falach 25,23, 30,67
kule dyskl1Syj'nym p. t. "W trosce
("Górnik"
Szombierki),
Legutko tacja Polski na mecz z jllniorami
I 31,65 - koncert. Prócz tego koncer
o przyszłOŚĆ boksu pOlskiego",
("Wisła"),
Skrzypniak ("Warta"); Czechosłowacji,
ty odbywają się w środy od godziny
który '"lbęrlzie się
kt6rego druk. rozpoczniemy w
22.45 do godziny 23.29 na falach
Napastnicy - świcarz ("Polonia" 31 bm. w Pradze. Z ŁoJ!:i powołany
tych dniach na łamach Gło~u".
25,21, 30,14 l 1;115 metr6w.
Warszawa), Kohut ("Wisła"), Mor- został tylko Bilewicz z Kolejarza.
V.h ;

w ostrym pogotowiu

Na~czyciel

boksu

nauczyciel gi mnastyki

w.

Ażalew
293
STYLOWY (Kilińskleg() 123) - dla
mIodz. "Swiat się Smieje" - godz.
l6-ta. "Tragiczny Pośclg" - gc,dz.
18, 20; f:lm dozwolony dla młodz.
od lat 18.
SWIT (Bałucki Rynek 2) - "Bokse"Miły Alosza, ' - mówił Kuźma Ku~mycz, pamiętaj:
l'ZY" godz. 18, 20; film dOl.woloczłowiek powinien być zawsze z siebie
niezadowolony.
illy dla młodz. od 'lat 7.
TĘCZA (Piotrkowska 108) "Pan Nigdy nie mów, że okoliczności złożyły się na twe niepoNowak" - godz. 16.30, 18.30, 20,30; wodzenia, zwal winę tylko na siebie ... Nie uspakajaj się,
film dozwolony dla mIodz. od lat niech dusza twoja nie starzeje się i nie stygnie. Niechaj
łatwo przystępne drobne przyjemnośCi nie 'Przesłaniają
14 \
TATRY (Sienkiewicza 40) ,-- "Zwa- ci bardziej trudnych i odległych, wielkich radości".
Żar wczesnego lata wpadał przez okna ra:t,em z oszała
l'iowane Lotnisko" - godz. 16, 18,
20; film dozwolony dla mIodz. od miającym aromatem kwiatów. Aleksemu zaś wydawało
lat 7.
się, że za oknem nadal trwa zima, że szaleje śnieżna buWŁOKNIARZ
(Próchnik.a '165 '"'" rza; kurczył się od chłodu i śpiesznie wychodził z gabi"Wilcze Doły" - godz. 16, 18.30, netu.
21; film dozwolony dla rolcdz. od
Muza Filipowna ujrzawszy go, śpieszyła podzielić się z
lat 14.
.
nim radosną nowiną: znalazła się wreszcie Natoczka.
WISŁA (Daszyńskiego 11 ~ Kino Mieszka w Czelabińslm, otrzymała pokój. Stara kobieta
nieczynne z powodu remontu.
pokazywała - plan pokoju,
własnoręcznie
nal;ys'owany
WOLNOŚC (Nap:órkowskiego In) przez Natoczkę, która dopisała u dołu: "Tu _stoi stól, tu.
"Wilcze Doły" godz. 15, 17.30,
2Q; film dozwolony dla mIodz. cd łóżko, tu ziemniaki - aż całe trzy worki".
I wszyscy starali się w jakikolwiek sposób rozerwać
lat 14.
•
go i rozweselić. Jegnakże w ·tych chwilach słabości i nieZACHĘTA ~Zgiers~a 26) .......; "Kar!e;ra" - godz. 16.30, 18.30, 20.30; f:!m mo~y ~ra~nął go.r~co _wi~~eć tylko ~rzy ?soby: Załk~n.dę"
żemę l ' Pletke. NJkolW Jednak z mch me było. Zalkmd
pozwolony dla młodz. od lat a.

Daleko od Moskwy

nie powrócił jeszcze z Rubieżańska, gdzie oczekiwano go
dzień. Żenię
Greczkin wysłał na drugi punkt
wraz z brygadą, celem wykrycia przyczyn ogromnego
zużycia. roboczej siły.
Pieti Gudkin był już prawdopodobnie w drodze do Nowińska.
Beridze nie zapomniał o Aleksym i starał się ściągnąć
go do siebie, gdzie w pokoju Olgi leżała chora Tania.
I chociaż współczucie Jerzego i Tani było najszczersze,
chociaż gorąco pragnęli mu dopomóc przebywanie w
ich towarzystwie było ponad jego siły. Nie mogli ukryć
swego sZczęscla, które tworzyło wokół nich szczgólną
atmosferę. Każde słowo i każdy gest Beridzego mówiły
o tym, ' jak bardzo oboje mają się ku ' sobie, jak trudno
im w obecności Aleksego powstrzyrąać pocałunki i pieszczoty. W.spominał słowa ZiRy o ich własnej miłości i stawało się niemożriwe
być świadkiem
czyjegoś uczucia,
czyjegoś szczęścia ...
Serafima zapraszała go do siebie, ale jej dobre chęci
miały zbyt materiRlne objawy: częstowała go pierożka
mi, smacznym smażonym mięskiem, modrzewiowym soldem na cukrze, upajającym, jak wino~ Aleksy dzięko
wał i szybko odchodził, nie chcąc radować żołądka, gdy
cierpiało serce.
_
\
Pół dnia spędził u Greczkina. Główny naczelnik ruchu
siedział dumnie w sali, ozdobionej dużymi tablicami, na
l,tórych Co godzinę 'graficznie uwidaczniane były zmiany
na punktach. Na ogromnYm biurku, jak na szachownicy,
stały aoarat.v t.elefoniczne. bezllośrednio lacza<;e z nm'],-

z dnia mi.

I

Przyjaźni

kończq sezon biegami na przełaj

ul. 11 ListOtPa.da 21, te.!. 150-36.
•,KLUB KAWALEROW". Przed8Itawienie szkolne. Początek o godz.
18,30. Passe Partout nieważne.
CYRK NR 1
,(Plac Leonarda) pod dyr. Din·Dona

Kolejarz z Poznania gra r. Górniechla. w n .e Złe ę
I tutaJ' może gospodarze zmu gią.. Gdańszczan już nic nie uratuje.
'
sz.ą gości do kapitulacji.
Nawet :swycięsLwo. z wojsk
OWymI,
W
co', mówią.c nawiasem, mocno wątpi·
S'l'AWIAMY NA WAR1'Ę
I
my. Idzie tylko o to, w jakim st.opniu I
AKS nie uchodzi za fn.woryla \V
~potkalli\1 z Warlą. T."puJ·emy
na Z\,\W wygraj!)- wa.rszawianie w Gdańsku.
' v
cięzcę zespół poznal\ski.
HOROSKOPY HOROSKOPA~ll
I
DWA PUNKTY POWIN'NI RóW. A NIESPODZTANIU NI;ESPODZIAN_I
NIEż ZDOBYć ŁODZIANIE
l"vdzianie grają. w Bytomiu z tamKAJIJI..
tejszą. Polouią. Po ostatnim meczu z
Oczywiście nie są wykluczone nieS'po
Kolejarzem ŁKS Włókniarz ma stu- dzianki, jodnak będzie ich chyba
pro.centowe szanse na zwycięslwo.
mniej, niż bywało dotychczas.

się od s"egn lokalnego rywala _ Cra kicm.

Leltslh.ootle~_:i

PARS1'WOWY
TEATR POWSZECHNY

BAŁTYK

spotkań ligo_ NIEPEWNA POZYCJA KOLEJARZA 1'UI SPRAWA JUż PRZES4DZONA... ! ~(7~li'?'8<?):;?·.;S;77r;rT'f{;n0J~iJi~ITj;i~
Z POZNANIA
L"
d . l spotka się li: Le! Ij

wyniki

S a nfe wych wyjaśniły już
częściowo syt<ullcję. W:da oilsuTl~ła

Tl'lWgutta 1

Codziennie o godz. 19.30, w nied-zje
le i święta o godz. 16 i 19,30 "KRAWIEC W ZAMKU". Ostatnie dn:.!

warszawskim

W międzynarodowym meczu pięściar
skim Praga-Warszawa, który jak wia
dom o zakończył się wysokim zwycięstwem Warszawy 12 :' 4, w drużY
nie warszawskiej walczył młody pivściarz łódzki Debisz.
Łodzianin zwyciężył
na punkty
Czechoslowaka Czernego, a piękną
swą walką zdobył sobie uznanie publiczności ' i prasy warszawskiej.
Na zdjęciu fragment Nalki Czer
ny--Debisz. (Debisz po prawej stro
nie).

Wszyscy

Piłkarze śląscy
Przyjaźni

w szereg'Jch Towarzystwa
Polsko RadziecKiej

Na ostatnim zebran:u zarządu SI.
OZPN zapadła jednogłośnie uchwała,
ie wszyscy piłkarze śląscy zgłaszają
akces do szeregów Towarzystwa
Przyjar.ni Polsko Radzieckiej.
W powziętej uchwale czytamy m.
in: "Przystępując do ,T PPR chcemy
zamanifestować swą jednOŚĆ ze spor
towcami narodów radzieckich, \Iwa
żając, że przyjaźń sportowców stano
wi ważne ogniwo, łącżące oba na
rody".
'"
r·

Walne zebranie
Wl.Z.K.S...Naprzód"
Zarząd WłZKS

"Naprz6d" zawiad&.
mOa, że dnia. 22 pa~dziernika 1049 r.
o godz. 14 w pierwszym terminie, a
o godz 14,30 w drngim terminie odbędzie się Walne Zebrani~
członków
klubu w świetlicy PZPB w Rudzie Pa.
bia:nickiej.
Obecnoś6 wszystkich członk6w o,bo
wiązkowa.
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tami. Bez przerwy trwały rozmowy, zapisywano cyfry,
zestawiano tabele', pl'zeka.zywano zarządzenia - jednym
słowem była to skarbnica wszelkich osiągnięć pracy,

oraz jej

niepowodzeń.

.. -

.

'

Greczkin w żaden sposób nie mógł znaleźć chwilki, ażeby porozmawiać z Aleksym.
- Za chwilę zwolnię się, - zapewniał chwytając obydwiema rękoma słuchawki telefonów, dzwoniących naraz różnymi głosami. Oczy jego stawały się okrągłe,
brwi podnosiły się, głos chrypł od wysiłku:
Dlaczego zaprzestaliście spawania? Co to znaczy,
źe nie ma elektrod·t: A na jakiego diabła milczeliście
wczoraj?
Aleksy uważnie przyglądał się ozdobnym słupkom ł
krzywym na tablicach i starał się na ich podstawie stworzyć sobie obraz każdego punktu.
Natychmiast jednak
jawiły się obrazy z trasy, spostrzegał niedokładność wykresów Greczkina i tracił wszelkie zainteresowanie nim.
Greczkin, odrywając się na chwilę od telefonu, odgadł
z twarzy Aleksego jego myśli i przyznawał:
- Trudno, mój drogi, nadą.żyć za żydem. Lepiej, aby
człowiek z trasy nawet nie oglądał tych tablic.
Nam są
jednakże bardzo pomocne. Wiemy' mniej więcej dokład
nie, co się dzieje w danym momencie - Gr6i!zkin z pewną próżnością dodał Nie darmo pisali o lIlojej dyżurce
w rllbieża{ls,kiei !lazecie! Nie czytałeś? Proszę! Dam ci
gazet~. ·
,

. (D. ' C. h.)

