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Załoga

PZPB im. Józefa Stalina

śle gorąee podziękowania:

Do Toworzysza Józefa Sta/;na
Moskwa-Kreml
Drogi Towarzyszu Stalinie!

ORGAN WK

iŁK

Ogólnopolski !{omitet Obchodu 70 Rocznicy Twoich
urodzin uwzględnił naszą gorącą i śmiałą prośbę, ucbwa
łając nadać naszym zakładom nazwę Zakładów Baweł
nianych im. Józefa Stalina.
Wielkie to wyróżnienie napawa nas niezwykłą radoś•
cią i dumą. Napawa dumą i radością całą robotniczą
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Łódź.
Twoj~ Imię, Drogi Towarzyszu Stalinie, będzie dla
nas bodźcem i zobowiązaniem do jeszcze lepszych wyników w pracy, do zwiększenia naszego wkładu w dzieło

W·rocznice Zjednoczenia
ru·c hu ·robotniczego w Polsce

....

Przyśpieszajmy śmiało
Wypowiedzi tow.

tempo marszu do Socjalizmu!

Bolesława

Bieruta i tow. Józefa Cyrankiewicza
Radzieckiego, w warunkach
dane dla „Trybuny Ludu"
mobilizacji
do walki o pokój
Jlośnie w Polsce nowy Człowiek I p RZESZLISMY
spory kawał zachłannemu imperializmowi anglo·
- wolny

Związku
D HISTORYCZNEGO Kongre
międzynarodowych
sił
su, który utrwalił jedność
postępu
prz~iw
polityczno
organizacyjną
klasy robotniczej, wyrosła niezrówąwiadomy zdolny do wiei
drogi od wielkich dni zjedno amerykańskiemu.
'•
d
· ' k. h
·
czenia polskiej klasy robotniczej.
w ten sposób narastające fakty
nanie jej rola i jej znaczenie - ja- kl h
c UC2Uc 1 0 wte1 ie czynow.
Działo się to zaledwie rok temu. jedności działania, zacieśnia.nie jeko siły przodującej w narodzie i
Rośnie w Polsce siła potężna,
A Partia. i klasa robotnicza. tna dnolitego frontu, w oparciu o re\vopaństwie.
zdolna do dźwignięcia. wzwyż dzie- niewspółmiernie do krótkości tego lucyjną PPR, w ogniu zaostrzają<>eJ
okresu ogromne osiągnięcia. ideolo- się walki klasowej przerosło rok te
Coraz szybciej I coraz wspanialej jów narodu, zdolna do twórczeco u giczne i organizacyjne.
l\lU w ORGANICZNĄ, rewolucyjną
rozwija polska klasa. robotnicza. swo działu w wielkim wyzwoleńczym
o czym to świadczy?
jedność klasy robotniczej.
Je siły twórcze. Pogłębia się jej pochodzie LudzkoścL
Jest to dowodem. że Kongres 7.jeZ przełomu tego powstała nasza
świadomość i odsłaniają się wyrai;-1 ,... •
.
dnoczeniowy sprzed roku był uko- PARTIĄ - przodowniczka ludu poi
nie dJ'noi, wiod<>ce w przyszłość jaL.rodJem tej siły Jest polski. lud ronowaniem całego długiego ok1·csu skiego w walce o Socjalizm.
..,.
„
j
kt'
odn k
walki o jedność, \valki z rozbijaczaRok, który minął, dowiódł, Jak osną l promienną.
pracu Ił.cy,
ore.go przew
icz ą mi jedności, coraz to lepszej reali- gromną siłę stanowi jedność klasy
Jest klasa robotnIC2&, a chorążym- zacji jedności działania, coraz to le- robotniczej i Jak ogromną nową eGwiazdą przewodn1ą Jest wielka !'Polska. ZJ·-""noczona.
Partia Robotni- piej funkcjonuJącego
•
· d nol"t
·
""'
Je
1 -ego nergię wyzwala w masach pracuJąidea Socjallzmu, wzorem przekuwa- • cza.
frontu, długiego procesu krysta.Uzo- cycb, budujących Socjalizm, Jak pod
nla jej w neczywistość jest zwycię- '
ł
wania. się w potężniejącej walec z nosi rolę f autorytet klasy robotni·
• ska Partia. Lenina f Stalina, Jest no- • ~spa.ret o >ę silę, "':2bogaceni do- prawicą i odchyleniem nacjonalisty czej.
we, twórcze i radosne życie uaro- sw1adczeniem I jasną ideą przewod- cznym rewolucyjnej platformy ;edDlatego zadaniem naszym jest w
· Iesz&j my sm1a
· · ł t
dalszym ciągu utrwalać i podnosić
dów Zwi„...zku SocJ·alistycmych Re- I n l ą - przysp
o em- ności.
•
O czym to świadczy?
na wyższy poziom świadolh11ścl republik Radzieckich.
t po naszego marszu!
Jest to dowodem, że jedność doj- wolucyjnej jedność klasy robotniczej. 1
Rok, który upłynął od bfstorycz-1 Mamy drorę otwartą I pewną! rzewała w walce klasy robotniczej o
Czerpiąc siłę naszej Partii z nautrwalenie władzy ludowej, w walce uk Lenina i Stalina, z doświad czeń
nego Kongresu Zjednoczenia - to Plan działania - sprawdzony i po- klasy robotniczej o przodownic!wo WKP(b), coraz bardziej przyśpie- 1
rok wie1kiewo przełomu yv myślach rywający!."
w narodzie, w uświadomieniu sobie szać będziemy nasz marsz do Socjał czynach, w dążeniach i osiągnie:·
przez klasę robo.tniczą rewolucyj- lizmu, służąc w ten sposób ~a~r1n!J
ciach, w ideologii 1 organizacji, w
Naprzód więc! Do Socjalizmu!
nych zadań socjalistycznego bm1o- narodowi 1 wspólnej, międzynarnda
wnlctwa, w warunkach oparcia na- wej walce o lepsze jutro całej ludzParlii i w masach pracujących.
szego budownictwa o siłę 1 pomoc 1kości.

O

I

I

BoleslaUJ Bierut

Józe# Cgran•leUJicz

Rallosny il.zii:n

załogi

Zakładów

im. JOZEFA
STALlllA
wielkie

wyróżnienie nakłada

obowiązki
Podniosła uroczystość z okazji przemianowania P Z P B Nr 1

Zaszczytne

·

Wiadon1ość

o

uzyskaniu przez
nazwy Zakła·
.Ców im. Stalina, podana w dniu wcz:>
rajszym przez. „Głos", obiegła lotem
błyskawicy wszystkie s:;.le produkcyjne, wywołując wśród całej załogi
uczucie radości i dumy. Już po kilh.-u
godzinach przybrano budynki czerv;onymi flagami. Jednocześnie prawie
zwołano nadzwyczajne zebranie zało
gi w Robotniczym Domu Kultury.
„Pod 11ztandarem Lenina, pod prze
wodem Stalina - naprzód do zwycię
11twa socjalizmu" głosił wielki
transparent umieszczony nad stołem
prezydialnym w sali Domu Kultury.

1>ZPB Nr 1 zaszczytnej

Łodzi tow. M. Minora, tow. Kubiaka tulacje robotnikom z okazji wleikie
- przewodniczącego Zau;ądu Głów go zaszczytu, którego dostąpili.
nego Zw. Włókniarzy, tow. Krzy•
ZAKŁADY MUSZĄ SI:Ę: STAć
wańskiego przewodniczącego Oh7Q
GODNE WIELKIEGO IMIENIA
gowej Rady Związków Zawodowych.
tow. Lewandowskiego - I sekreta~
Tow. Dworakowski oświadczył m.
i·za Dzielnicy Fa'Jrycznej. Obok nich in.:
zasiedli w pr<'zydium znani w fabry- Dzień dzisiejszy jest dniem
ce przodownicy pracy: Wrzesińs!ca,
nfozwyklym dla Waszej Załogi.
Samuel, Szklarek i Wo.źniak.
Ogólnokrajowy Komitet Obchodu
Entuzjastyczne okrzyki i długo
70 rocznicy urodzin Generalissitrwałe oklaski wielokrotnie przerymusa Józefa Stalina, postanowił
nadać 1.Tfaszej Fabryce Jego Wie!wają przemówienie tow. Dworakow-1
;kiego, sekretarza KŁ i KW PZPR,
kie Imię. Polska klasa robotnicza
składającego w imieniu Partii gra.razem ze wszystkimi narodami

~~~~~i~~t~1~~tfl~~ ~rorn~

łogę

I

świata kieruje swe uczucia i nadzieje do swojego Wodza, Józefa
Stalina. Trzeba wiedzieć, że nazwanie Waszych zakładów imieniem Józefa Stalina powinno być
Waszą dumą. Skończyły się czasy, gdy Wasze zakłady nazywały
' się Scheiblerowskimi.
Wasza fabryka posiada w historii ruchu robotniczego swoją
tradycję
i dlatego spotkało ją
wraz z trzema innymi zakładami
w kraju, ~o wielkie wyróżnienie.
Otrzymała hnię Wodza, który jest
(Dalszy ciąg na. str. 2-ej)

noie1ów, ~yweuantów i po~palauy
franm~il~
W

dla uczczenia historycznej dla
ł
zakładu i robotniczej Łodzi, chwili.
rozpOCZQ
Uaz po raz rozlegały się potężne
o~rzyki n3: cześć ~~n~ralissimusa I WARSZAWA (PAP) 16 bm.
Jo~efa. ~tahna, przYJazm .P?l~ko-ra- przed Rejonowym Sądem Wojskowym
dz1eckieJ. WKP(b), PZPR 1 JeJ prze- we Wrocławiu stanęli obywatt?le fran
wodniezącego Bolesława Bieruta.
cuscy Yvonne Bassaler, Bazyli
Sala wstrząsa się potężnym okrzy- Bukisow, Józef Feldeisen i Albert
kiem: ,Niech żyje Józef Stalin", gdy Ho:ff;nann, obywatel polski J~n Kuprzewddniczący rady zakładowej tow. bisiak oraz obywatel niemiecki W1lAugustyniak ogłasza przemianowanie hełm Hild - agenci i współprac:owni
zakładów. Ponad tysiąc robotników, cy zlikwidowanej w marcu br. przez
stojąc śpiewa „Międzynarodówkę".
'':ład~e b~pieczeństwa _publicznego
Następnie tow. Augustyniak powi- s1atln wywiadu francuskiego.
tal zebranych gości i zaprosił do preAkt o!!karienia stwierdza, że, ja~
zydium: I sekretarza KŁ i KW PZPR to w t?ku śledztwa ustalono, przedtow. Dworakowskiego, prezydenta m. stawiciele oficjalnych placówek dy-

Się WCZQrOj" We

ł
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budowy socjalizmu w Polsce. '
Zapewniamy Cię, Drogi Towarzyszu Stalinie, że za·
loga nasza nie zawiedzie polskiej klasy robotniczej, źe
zobowiązuje sic stać się czołowym zakładem przemysłu
bawełnianego Polski.
Załoga naszych zakładów, którym nadano Twoje Imię
okaże się godna Twego Imienia.
Przyrzekamy stac się wzorowym zakładem pod każ
dym względem.
Wykażemy czynem, że nie zawiedziemy zaufania, które nam okazano.
Wierni Twoim wskazaniom zbudujemy w Polsce socjalizm, wypełnimy do końca swój obowiązek wobec kła
sy robotniczej całego świata.
Żyj nam ukochany Towar.szu Stalinie, długie, dłu·
~ie Iata, · ku szczęściu wszystkich ludzi pracy na całym
świecie, którzy w Tobie widzą swego Wodza, Nauczyciela i Ojca, prowadzącego nas ku lepszej, szczęśliw·
szej przyszłości, ku socjalizmowi.

Do Prezydenta RP
Towarzysza Bolesława Bieruta
Przewodniczącego Ogólnopolskiego

Komitetu
Obchodu 70-lecia urodzin Józefa Stalina
Warszawa

Towarzyszu Prezydencie!
Niebywałą radością i dumą napawa nas fakt uwzględ
nienia naszej gorącej prośby i nadania naszym zakładom
nazwy im. Józefa Stalina, Wodza i Nauczyciela całej po·
stępowej ludzkości.
·
Zdajemy sobie sprawę, że wyróżnienie naszych zakładów i nadanie nam tego zaszczytnego miana nakłada
na naszą załogę szczególne obowiązki.
Przyrzekamy, że staniemy się wzorowym zakładem
I zajmiemy czołowe miejsce wśród wszystkich zakładów
przemysłu bawełnianego w Polsce.
Szczery entuzjazm, który ogarnął wszystkich naszych
robotników i pracowni.itów na wieść o zaszczycie, który
nas spotkał, oraz fakt wykonania w terminie podjętych
przez nas zobowiązań jest rękojmią, że za słowem na·
sz:vm pójdzie czyn.
Wierzcie, Towarzyszu Prezydencie, że nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania.
Niech nam żyje długie, długie lata Towarzysz Józef
Stalin, Wyzwoliciel narodu polskiego, ukochany Wódz
i Nauc~.cie1 klasy robotniczej świata i tałej postępowej
ludzkosc1.
Niech żyje po wszystkie czasy braterstwo narodu polslde~o i narodów Związku Radzieckiego!
Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Towarzysz Bolesław Bierut!
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Sprawiedliwy wyrok
na wrogów ludu bułgarskiego
Agenci Tita i anglosaskich imperialistów
przqhladnie ukarani
SOFIA (PAP)
W dniu 14 zowa, Iwanowskiego oraz Bojałce
bm. o godzinie 20 Sąd Najwyż- lijewa winnymi zdrady stanu i
szy Ęułgarskiej Republiki Ludo· · zbrodni szpiegostwa i postanowił
wej ogłosił wyrok w '6prawie Ko wymierzyć:
stowa i j ego wspólników. Sąd uz
Hadżi Panzowowi _ karę 15
nal następujących oskarżonych
lat więzienia,
winnymi zdrady stanu oraz zbrodni szpiegostwa i sabotażu, poIwanowskien;iu - karę 12 lat
stanawiając wymierzyć:
lat więzienia, oraz
Kostowowi - kare śmierci.
Bojałcelijewowi - karę 8 lat
Stefanowowi - karę dożywotwięzienia.
niego więzienia.
---~
Pawłowowi karę dożywotniego więzienia.
Naczewowi - karę dożywotnie· gościem demokratycznego
go więzienia,
Gewrenowowi karę doży·
rządu Niemiec
wotniego więzienia.
BERLIN (PAP) - W środę U
Tutewowi - karę dożywotnie- bm. przybył z Paryża do Berlina
go ·więzienia.
jako do stolicy Niemieckiej ReConczewowi - karę 15 lat wię publiki Demokrat1Cznej z pierw·
zienia oraz
szą
oficjalną wizytą
minister
Christowowi - karę 15 lat wię spraw zagranicznych ZSRR An•
zienia.
drzej Wyszyński, jako gość rządu
Poza tym Sąd uznał Hadżi Pan Republiki.

MIDf
' ·Ster wyszyns' k"I

plomatycznych Republiki F1·anc11Jednym z głównych zadań rezy.
skiej w Polsce, nadużywając swych clentury wywiaJu francuskiego w
praw i przywilejów, uprawiali z jaw· Polsce było opracowywanie i przygo•
nym pogwałceniem przepisów pra,rn towywanie aktów dywersyjno-sa'..otami ędzynarodowego szeroką
działał- towych w ważnych gałęziach gosponość sabotażowo-dywersyjną i szpie- darki narodowej, w celu podważenia
gowsk4, skierowaną przeciw r.ajży. potencjału przemysłowego Państwa
wotniejsz1m interesom państwa poi- Polskiego i obniżenia jego zd:>lności
skiego.
obronnej. W związku z tym, de Mere
Już w 1947 roku zastępca fran~u- i kon:;ul Monge, dawali oskarżonym
Bukisowowi, Peldeisenowi, Hildowi i
skie_go attache wojskowego, major Hoffmannowi odpowiednie wytyczne
Ht1mm, przy ambasadzie w Warszawie zorganizował siatkę dywersyjno- ~Óz\~~~%~~ ~~5::Yg~c~~n~;~ ~ z,~~tl~e~~~
szpiegowskt,1, opartą na etatowych otrzynrnnych instrnkcji w czyn.
pracownikach francuskich placóv:ek,
Równolegle z akcją sabotażowo-dy
manifestują swą radość
wdzięczność
werbując do niej b. członków partii f\·ersyjną, wymienieni przedstawiciele
W niedzielę, dnia 18 grudnia o godzinie 16
hitlerowskiej i zorodniczej organiza- francuskich placówek dyplomatyczKATOWICE (PAP). Uroczyste !Ze- twa towarzyszy w całej Polsce.
cji SS oraz pol~kie elementy reale- nych w Polsce uprawiali szpiegostwo branie załogi kopałn.1 „Sosnowiec"
w wielkiej Hali Sportowej W I M Y (Widzew)
NiemLlknące oklaski towarzyszyły
cyjne. Po opuszczeniu Polski przez przeciwko Państwu Polskiemu. Cn- odbyte w dniu 14 bm. z okazji prze
odczytaniu
wezwania do robotniodbędzie się
majora Humm funkcję jego, jako re- formacje szpiegowskie z dziedziny mianowąnia kopalni „Sosnowlec"
zydenta wywiadu, przejął sekretarz- wojskowej dotyczyły jednostek pol- na kopalnię „Im. Józefa Stalina" ..,.. ków polskich.
archiwista ambasady francusldej w skich sil zbrojnych, ze szczególnym przeistoczyło się w imponującą mau
Warszawie - Aymer de Brossin de uwzględnieniem lotnictwa. Informa- nifestację głębokiej radości, 'Il!ło
Mere. Działalność dywersyjno-sabotażową. i szpiegowską uprawiali: se- cje gospodarcze clotyczyły całokształ- ści i wdzięczności dla Wodza pos~ę
w Afryce Północnej
kretarz konsulatu francuskiego we tu obiektów przemysłowych a przede powej ludzkości - Józefa Stalina.
PARYŻ (PAPj Agencja F1·ance
Wrocławiu Witold Jałoszyński :iż do wszystkim górnictwa i metalurgii
Przewodniczący rady zakład :>wej
·
·
•
194
I f 1
·
·~
d0 t
ł·
· 1 ob. Kurdziel w imieniu całej zało- Presse donosi o niespotykanej fali
1
- wyJazdu z Polski w koncu
7 r., n ° ~macJe po i.yczne
yczy Y .sto· · W. oświadczył, iż załoga kopalni, r11a mrozów, jaka nawiedziła w tych
Yvonne Bassaler ..,.. sekretarka kon-J sun.kow wewnętrzn~ch w . part1a~h gnąc wyra~!ć. swoją '"'.dzięc~ność dniach .M:arokko, Alger i Oran.
Wllłep za okazaniem specjalneQo kuponu. ~amieszczo- § sulatp, francuskiego we Wrocławiu pohtycznych oraz mstytucJach ~ au. dla .Generahs.sm:msa St~lma postaW Marokku s11adł śnieg, pokrywanego w jutrzejszym numerze „Głosu
~ oraz konsul franeuśki we Wrocławiu stwowych.
dno~ła20szczegdol!11e wy~~Jndą .P~acą w jąc warstwą kilkunastu centymetrów
"" ł
mu
gru ma ucre1c z1en .Tego szereg miast. śniegi spadłY równie:i
1 """". . .„„.„...„.„....„.. „_,....
~
„„.„„•••""'„„„•••„„~...
Guy :O.rvn~
{Cial? dalszy na str. 21
urodzin i wezwać do naśladownic- w Algerze i Oranie.
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Impreza Artystyczne „Głosu Robotniczego
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Górnicy kopalni im. Józefa Stalina
i

Mróz i

dla ,uczczenia 70-ej rocznicy. urodzin

JOZEFA STALINA

I

§I

śnieżyce

/
,... ~: • ..!

:VZRU.SZA)ĄCE DOWODY
MIŁOSCI i PRZYWIĄZANIA
~':o~!~:~:1.! :0~:~:; ~.l.g,„„„„g.!.g„ę.r..,g.U~„~1M.Y„~.g. „...~lg..J.Iu.„g
0

W dniu 13-y~ grudnia b. r. ~została w Muuum Narodowym w Wa1·s:i;aw1e wysta.wa podark.ow od. społeczeńs.twa polskiego
dla General:issnnusa Stalina z okazji 70-leei„ Jego urodzin.
W pięciu b.iałych, jasnych od świ;l rę martenowskich !Pieców, górnicy
ł.,

teł salach Muzeum Narodow ego P- · lk"
· k"iegoś w1e
· a t mosf era Ja
n uie
· iego
oiepła, jakiejś bliskości - atrnosfera, jaką stworzyć może tylko pra.wdzlwe uczucie.
\VSzystko, co w salach tych
zgromadzone, to wszystko, co
oglądamy w szklanych gablotach, na
stolach :i ścianach - żRODŁO SWE
MIAŁO W CZCI I MlLOSCI, jaką
naród p olski otacza Wodza mas pra
cujących. obrońcę pokoju i :przyjaWIELKIEGO
Polski
ciela
STALINA. Bo z czcią i miłością spra
cowane robotnicze i chlops~ie rę
ce i nieporadne jeszcze 111·i ekiedy
palce młodzieży trudziły się wiele,
wiele gQdzin - by Wyzwolicielowi mas pracujących okazać w dniu
Jego 70-tych urodzin s wą WDZIĘCZ
Bo

też

zostało

NOSć I

PRZYWIĄZANIE.

nadesłali przekroje kopalń i chodni
ków całkowicie wykonane w węi!lu,
~
robotnicy krośnieńskiego kopalnietwa naftowego - model wiertniczej
wieży, „Pafawag" _ maleńki wagun. Pracownicy :;.:póklzielni ..Las"
w Słu.i: sku pomysłowo wykonali
godło radzieokie, załogi huty Stalowa Wola oraz. fabryka wyrobów
precyzyjnych im. gen. Swierczewskiego w Warszawie ofiarowały
precyzyjne narzędzia pracy. „DMgi
Wodzu i Nauczycie-lu - Towarzyszu
. ze StaloStalinie - piszą robot nicv
wej Woli - na drodze do socjalizwierni naukom
pracujemy
mu
Twoilll1 i Wielkiego Len ina. życzymy Ci wiele lat żyeia i zdrowia dla
dobra mas praoujących całego świa
ta ".
Robotnicy wydziału elektrycznego
MZK w Warszawie zaopatrzyli swój
dar w na:pis: „Najlepszemu obrońcy
nowego
budowniczemu
pokoju,
świata". Państwowe Zakłady · Przemy.słu Lnianego w Gnaszynie o.fiarowały ostatni mebr tkaniny, kończące-j plan a~letni.

Z całej Polski napłynęły dary
dla GeneraUssimusa Stalina. z
W7.dłuż ścian rzeźby, płaskorzeźcałej Polski. k1-0ra dzięki Nie- by. obrazy o bliskiej robotniczemu
mu, Jego żołnierzom i pmyja.ź sercu treści: dymią na nich kominy
fabryczne, dudnią krosna, czernią
ni na.rodów ZSRR tętni potęż
nym, wąaniałym l'y<tmem odbudowy, która Jest cor~ pięk
niejsza. i w kt6rej coraz radoś
dziecięcy
rozbr.zmiewa
niej
wszys.tkie te dzieła sntuki stworzo-

Wolno obraca się glob ziemski opa
sany srebrnymi literami n~pisu:
„Proletariusze wszystkich krajów · łączcie się". Czerwone ś·wiatła wytyczają granice dwóch światów świa
ta post""'U i pokoJ·u 1. świata 'kani...,...
-.~
ucisku, świata podi::etalistycznego
gaczy WOJ ennych. Centrum świata
pokoju jest Moskwa, siedziba Wlelkiego Stalina. Na globusie wyko1'anym przez b y tom::k :ch uczniów,
Mo.o;;kwę oznacza duży, świetlisty
punld. Płyną stącl piękne dźwięki
l<rcmlowskich kurantów.
Ze ścian spoglądają porlrety Gcnera.lls~imusa. Stalina. L:cwe. najróżnorodn iejsze ~ortrety. N'E>które
. k
.
. J
orygma ne l pomysłowe 1a n. p.
dzieło pewnego krawca z W rocła
Osiek pow. Oława - życzę Wam wia, który t ak wycien iował i uło
drogi Towarzyszu Stalinie, żeby To- żył słowa Konstytucji Stalinow.v.rarzysz pracował szczęśliwie i był skie j. że po\l\rstał z tych słów wi zenadal ojcem wszystkich biednych runek Wodza obozu pokoJ·u. .Jest i
mdzi na świecie".
portret wykonany w podobny sipoModel latarni mor.skiej, wykona- sób z życiorysu Stalina. . Są płasko
ny rz; _bursz!yn_u - to dar mło~zieży rzeźby w węglti i cukrze, portret y
z WOJ. gdans~ieg<;>. Po :"'łącz.emu kon ułożone z drewnianej mozaiki, por
taktu zap~laJą się świa~ła _sygnało:- trety malowane... Najróżnorod11:e.i
we, tak, ;ak w pra"\\o-dziweJ latarni. sze portrety - świad-c-.i:ąee jedna.k
Uczniowie pracowni rob?t ręc~n_Ych wszystkie o tym, jak bliski jest serz Zakopanego . odtworzyh w mrn1a~u I! cu Polaków W6dz światowego oborz~ model domu,.~ którym Lemn zu poltoju i postępu ,obrońca t wyzwolfciel wszystkich uciśnionych lu
m1eszkał w Pororurue.
Niezwykle pomysłowy jest . dar dzl pracy, Generalis6imns StaJln.
Bgr.
uczniów Technicu.m Bytomskiego.
w pow. łowickim przesłali ręcmie
rzeźbioną skrzynię z łowickimi, reglonalnym strojami. Związek Samopomocy Chło~iej w Olsztynie ofia
rował pol'tret Stalina z misternie
wykonanej m_ozaiki drze.wnej, która
ob :azuj e &OJUSZ. robotmc.zo - chłopsk1.
Oprócz napisów ipod darami
oglądamy też tysią.ce listów, jakie
ludzie pracy z całej Polski nadsyłają Towarz.yszowi Stalinowi. Są i
dziecięce laurki, takie właśnie laurki, jakie składa się najbliższym, na.i
droższym.. . Dzieci polskie obiecują
Towarzyszowi Stalinowi, że z myślą
0 Nim będa się lepiej ucz yć. „KoStalinie
Towarzyszu
chany chłopka
Regina Mazur ze wsi
p'-ze

§i~i.~~~

Na jednym z kongresów pokoju ekonomiczna, nie licząca się z :iddny·
powiedziano, że sam. fa~t mi ludzkimi względami 1 obliczona na
istnienia ZSRR do gruntu zm1ema wygłodzenie ludności - to znane,
społeczno - polityczne procesy całego .;rodki, jakie ·kapitalistyczni wladcy
wobec
zastosowali po rewolucji
świata.
zamiarze
Związek Radziecki z Józefem Sta- Zwiazku Radzieckiego, w
linem na czele stał się podstawową niedÓ}>uszczenia do realizacji socjasiłą w s\rukturze całego świata wspól lizmu.
Jest wreszcie jeszcze jeden moczesnego i w tym charakterze potlstawowef siły stal się równid ośrocl. ment, kt6ry zasługuje na szczególnit
klem światowego ruchu pokoju. Przo- uwagę polskiej nauki. Ten momentdująca rola ZSRR i historyczny fakt, to podstawowe miejsce, jakie w soże Stalin jest obecnie dominuj~c~ P.o- cjalistycznym budownictwie Związku
stacią historyczną w całym sw1e~1e, Radzieckiego zajmuje naulca radziec•
sprawiają, że w związku ' z rocznicą ka. Nauka jest istotnym elementem
urodzin Generalissimusa Stallna w lenłnowsko - stalinowskiej koncepcJi
całym świecie odbywają się manife- socjalistycznego narodu. Wysunięcie
stacje, które są zadokumento,~anlem rozwoju nauki na naczelne "niejsce
walce o pokoj i w w programie budownictwa •ocjalisolidarności w
walce o nowe oblicze cywilizacji styczne!lo, to uderrnjący rys stalino~
. skiej politv ld kulturclnej. Wielkosc
ludzkiej.
rozmach w
Dążymy do socjalizmu, jako do ·wyz budże tu o,;wii!towego i
szej formy ustroju spolec:mego, od- rozbmlowie insty tucji i rozwoju banowoczesnej tecllnlce. dań n<JUkowych wyróżnia Zwi ąz ek
powiadającej
Dążymy do przekształcenia w duchu ~o :!zieckl w~ró:l krajów świata .
Pod wzqli;rlem społecznym nauka
~ocjalhłycznym całej ludzkiej cywilizacji. I w drodze do socjalizmu ko- rartzlecka nie ma pierwowzorów w
rzystamy z bogatego dośw1adcLenla historii. Nie było b lWiem ł nie ma
poza ZSRR hrne!JO kraju, - którego
ZSRR.
mó wią, na uka I sztuka tak ści ' le i w lak oDoświadczenia radzieckie
że socjallzmu n1e rea!lzujc stę w opar qromnej skali wią!al-..bv się z potrzeciu o zasady towarzyskiej zabawy, bami. problemami i ideałami życia
lecz w ci~żklej walce z kapltalii.tycz- prosleqo czlowlel<a pracy. Z tego
nymi klasami i kapitalistycznymi p~ń wzgli;llu okres s lalin ~ w skich piQcioslwarni. Państwa kapitalistyczne od la~ek ·- to w dziejach kultury ludzpoczątku i konseltwentule zmierzają lde j proces przełomowy i nieodwra•
do zniszczenia Związku Radzieckiego, całny. To je ~t historyczny tytuł Stajako ośrodka, dokoła którego krysta- tinowskiP.i Epoki do szacunku ze
a przelizują !'ię nowe społeczne siły naszej strony całeqo świi1 ta nauki de w5zystki m nauki polskiej, l\tóra
epoki.
Wiemy z doświadczeń radzieckich, chce być twórczym czynnikiem w
a obecnie również i z 0 .ts1.ych wła ieallzacjf idei s~cf allsty cznyC"h naro·
snych, że w realizacji socjalizmu nie du pol~ !d e90, zwlą z aneąo węzłami
111.ożemy liczyć na techniczną i eko· braterstwa z narodami 7 iązku Ra- ·
nomiczną pomoc krajów kapltallstycz dzleckieqo.
nych. Dywersja wewnętrzna, lb•ojna
(-) Prof. JÓZEF CHAL ASlNSKl
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
lnl.e rwencfa i wojna domowa, presja
słusznie

francuskich
podpalaczy
i
wersantów
Proces szpiegów,I d_
•
I
•W
•
•
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SI~

~ozpoczą

ne.~ostałyrękamisamouków,którzy

śmiech.

0

Ro1a nau~i
w Stalinowskiej .t:'poce

dias, w Polsce Ludowej mogą na(DokońC?Jenie ze str. 1)
resz.de ksetałcić się i pogłębi.ać swe
. raporty
k
zamiłowania i zdoJiności.
prze ·azywa1I
Oskarżeni
•
Wiele darow pochodzie Gd cbło- I wywiadowcze przez konsulat francup6w. Bogate regionalne stroje, barw ski we Wrocławiu do ambasady frannie malowane skrzynie i piękna ce- cuskiej w Warszawie, początkowo na
ramika, 'maleńkie pługi i traktory - r"ce majora Humm, a potem - de
są dowodem przywiązania i wdzięcz Mere.
noścl polskich chłopów dla Wodza
W wyniku likwidacji przez władze
mas pracujących, d:la Tego, który
marca
stworzył ~łanki ich wyzwolenia bezpieczeństwa w połowie
spod ucisku obs.zarników i bogaczy 1949 r. siatki wywiadu francuskiego,
wiejskich. Chłopi z gminy Bielawy działaln<lś~ szpiegowska oskarżonych

W·CZOra•3 we

roc· a Will

została przerwana, a nkcja dywersyj-

nadchodzących z P()Jski. W 1947 r., I Rezydenci francu:ikiej siee1 ctywer- •
jako sekretarka w konsulac:ie francu- syjno-szpiegowskiej szczególnie chęt11kim we V·,•roclawiu, przejęła od Wi- nie opierali się w swej pracy przeWIN-owcy i AK-owcy
tolda J ałos ?.yń«lci ego k ierownictwo ciwko P olioce na elementach hit!e.
zorg~ni zowan~j j uż ~prz~d.nio siatl\:i rowskir h. Agentnm t ego p ok roju był
na usługach obcego
wydaJ ąC Je; c7.łonko m obywatel francu ·ki narod-:;woś.:i niewyv.'ladowczeJ,
wywiadu
instrukcje i poleeen_ia oraz ~"l"Otnadz~c mieckiej, osk ." J ózef Feldeisen, któ~
dźwigali z ruin .i ~enia, by na
Jednym 1. wybitniejszych 11gentów dostarczane matenały szp 1eg-owsk1e. ry u zyskiwa ł i u:rzekazywał centra li
dwa miesiące przed terminem zakoń
francuskiej siatki wywiadowczej by- W swej działalności szpiegowskiej wywiadu .francu~kie"'o wiadomoś(:i o
crzyć Plan Trzy.Ietn:!.
~rnczeniu dla &ła Yvonne Bassaler, która w kwiet- ~assalcr po~lugiwata się osobnikami, pierwszorzędny m
niu 1946 i·oku prowadziła w Paryżu uprawiafocymi już_ przed - zwerbowa- prf?!?_itOś~i pa ństwa pol~kiego.
Załoga huty „Pokój" :l'lłoż}ia .w
ewidencj~ nrateri:rtó'w- S?:piegowskid1 m~m do -~ raćy w_.Y~1adow~tc}, wrog'ą
W po1owie paźaziernikil. ub. rok u
darze Józefowi. Stalinowi miniatudz:ałalnosc p rzcc iw,.;o Pan.:stw~ Pol- FeldeiQen na polecenie de M.e1·~ kazał
sk~emu .w szere_g:.ch or.g~~·1 ?-a-::~1 k?n- zwerbowanemu przez siebie ~złonko
so1rac~J1,1Y,cli, Ja~ „~iN I mnF~· wi da wne.i partii h itlerowskiej, Rn·~gen~1 JCJ,. np. 0" ~°:1 zony Ja.n .Kub~- dolfowi }{;J<;cherowi. zniszczyć hutę
s i_ak I Man.a Kub1 s1.a k, !1alezeh naJ- szkła w 'Kunka~h, w J)1>w. żary. ktc>li!erw do _melegalneJ A:K, a następ- re to z.imierzenia zo,;taly również
! pokrzyżowane pr zez władze bt:zpien!e do W1N w Przemy:;lu. _
Osk. Jan Kubisiak został zwerb o- czeństwn.
wany do pracy na rzecz wywi<>.du i
Sabotaże
wskazań, jak rozkazów, które dzając nas spod jarzma hitlerow- francuskiego za wynagrodzeniem pic
zakładów, Jako stary KPP-owiec
(Dokoócunle ze str. 1-ej)
w lowym
górnictwie
w
prowndzą } iapro,~· ad7.ę całą kin· skiego. J emu :mwtlzii,;czać nulei y, i e nię7.nym prz~z Jal ~azy1is!:ie~~ i u i~·drżącym ze w:nuin:e
on
mówi
_
synonimem epok i r.mierzchu ka2". Kub1s1 k pr o- 1
się dzif. go- wał pseudonunu
c:mje
robotnicza
klasa
Ja·
soc
do
świata
r~~otn1czą
~ę
że
jestem,
dumny
głosem
nia
pitalizmu, otrzymała najwspanialwadził ożywioną działalność wywia- Innyl'l! czynnym hitlerowcem osolizmu
dzi"s1'eJ'szego, wiel·
mogłem doz'..yc~
spodarzem na dnżej części kuli ziem. .
,
·
,
.
sze imię świata. Trzeba, aby zadowczą, a także zwerbował do siatki bi:;ci e kontaktL.jqt·rm się z de l\Iere,
. .
słow tow. WoźniaKa i:;a •k " . J
Koncowych
ja,
jak
tak
który
na
dnia,
kiego
łoga dowiodła, że nie zawiedzia
ego 1m1ę winno nam przy- .izpiegowskiej szei·eg osób, które d•l· był Wii ielm Hild, któren11.: za 11tlzieczekało tysiące robociarzy łódz- la wysłuchuje stojąc, po czym rozle- „ J.eJ.
że
pokładanych w niej nadziei,
maszerujących ~ latach ga się potężny okrzyk: „Niech żyje świf.'CaĆ w walce o utrwalenie pokoju starczały mu ważnych informacji. lanie wimh mosci, stanowiącyth t a..
kich
Zanazwę
godna jest nosić
międzywojennych ulicami Łodzi i Józef Stalin _ Wódz międzynarodo- i postępu na świecie. Będę wyrazi- : 'K;nbisiak za _p1:acę szpiegowską łącz- jeJ?nicę iJl.' listw l·'.'.'a, obiecan? francukładów imienia Stalina.
', sla pa!!7port. F.-td zdobył 1 przektl·
me otrzvmar 600.000 zł.
ł
. . .
.
.
.
r 1 ta ·atu" Skando "any 0
~-znA0ząc''Ch okrzyki: ,Siech ży
zał de Mere różne dane o wałbrzyb .
1· B k' - .
0 ' k B.
- życzę zakładom, które będą
- ctelem całeJ załogi, Jesh zawo am
'•
.
wego I> o e r 1
„ ""' ,
.
.
li l~OW, zwer ~wany
azyl
.
r
St
lk'
w·
.
.
h
N"
rówwita
Sta-lin"
„Stn-lin,
krzyk:
Związek
żyje
Niech
Stalin!",
je
no siły imię Wielkiego Wodza, aby
3
in 1 prowa- . '~' ma ju ub. r oku w K r akowie przez ;;kino. :r.n ~łęlnu węglowym i Inne.
ie 1
!PI'ZOdov.'llic pracy: " i.ee zyJe
przernów!enia
nież
Rad!"
Republik
Socjalistycznych
wy:;oko niosły sztandar prz odują
Bili na!I granatowi policjanci, Kocias:i:owej, Józefy Seweryniak ornt dzi nas do Zwycięstwa". Huczne ; mjr. Humm, '1porządz ał raporty wy- / PrzP.\a-;;c.ł on ta kże próbkę J;opalicych zakładów w kraju, przyezywyrzućali nas na bruk ka.pita.li~ci. Michalskiej, które dla uczczenia wiei okrzyki i bm~h we oklaski były jcd- J w!adowcze i. plany obiektów na tere- 1ny, m:i_.iące; waż!ie znaczenie dla obr.>
niając się do zwycięstwa socjalizLecz dziś widzimy, że trud nasz, k iego dnia składają zobowiązania wy nomyślna odpowiedzią zebranych na I n ie ' Yoj. krakowski~o, . kieleckie- i ny p;m:.t_wa . Konsul francus~ i "!e
mu w całym świecie.
·go, sląsko-d~browskiego i wrncław- Wrorław111, Guv Monge zlecH W1l·
nasza walka prowadzona w myśl dajniejszej niż dotychczas pracy, peł .
Przemówienie I sekretarza KŁ i
I s kiego i systematycznie przeknzyv;ał h elmo•vi B.ilde di>konywanie przy po·
wskazań i pod przewodnictwem nieni a d:ni stalinowskiej pracy od izucone hasło.
KW PZPR przyjęte zo stało żywioło
W imieniu zebranych wysłane zo:ita je do de Mer c, podpisując je pseudo· mocy gruny zorge nizowanej przez te-Józe.fa Stalina, nie poszła na 19 - 21 bm. oraz wzywają wszystwymi oklaskami i odśpiewaniem „Mię
goż '1 ':ikarżonegc, systema tycmego
marne. Dz1ś dane jest nam prze kich robotników zakładów do socjali- ły depesze · do Towarzysza Józefa nimem „Mar tin".
dzynarodówki".
w listopa dzie ub. roku Buki">ow zo- 8abotaiu w kopa lni~ch węgla .• Polecił
Stalina 1 d-0 Prezydenta tow. Boleżywać ten dzień, kiedy -nasza fa- stycznego współzawodnictwa.
stał przyjęty na posadę woźnego w mu m .. 1r uszkadzac urządzema wenbryka, z której przepędziliśmy
NIE LADA ZASZCZYT
konsulacie f1·ancuski111 we Wrocła- tylacyJnr, , w celu systematycznego
sława Bierut.a.
ZAKf,ADY NASZE
Scheiblerów, Grohmanów i sana·
Następnie przemawiał prezydent
Tekst depesz został pr zez zebra- wiu. De Mere w połowie stycznia br. zatruwan·a pracujących górników ga· cyjnych dyrektorów, ma zaszczyt OBECNIE MUSZĄ PRZODOWAĆ
m. Łodzi, tow. Minor.
polecił mu wyjechać do zachodnicn zami •r„ ·~cymi. Re~lizacji. zleco_nych
nych jednomyślnie zaaprobowany.
•
nosb! imi~ naszego kochan~go,
- Dziś gdy klasa robotnicza całego
_ N iech żyje Towarzysz Stalin! powiatów województwa wrocławskie- !flU ak ~ ·~v. dywersyJny~h z~p-0b1egła.
Następnie głos zabrał I sekretarz
Wiłlkiego Wodza i Nauczyciela
świata przygotowuje się do uczim. Stalina! go, w c~lu ,ustalenia poloże~ia waż- mterwm>c Ja władz bezp1eczenst wa.
Zakład
Dzielnicy Fabrycznej, tow. Lewan- Niech ż .
_ Józefa Stalina.
<:zenia 70-lecia urodzin Wielkiego
nych ob1ektow i sporządzema odpo.
. .Y.
. ~Ją
.
Przyrzekamy Ci, niezwyciężo· dowski.
Podpalacze
- Od dziś zakłady nasze będą no- Niech zy3e P ZPR l JeJ przewodmcZlł· wiednich planów.
ny Wodzu - mówi tow. Woźniak
Człowieka, Józefa Stalina, Wasze
i s zkodnicy przy pracy
zakłady spotkał nie lada zaszczyt
-: że b~di:iemy stać wie.rnie i siły nazwę Imienia Józefa Stalina. cy - tow. Bolesław Bierut! Niech
którym nie kazdy zakład może się
Informacje szl~ do Anglii Ob. fr::n:c·uski narodowości niemiecm~ustępbw~e • w. '!alceł 0 idea.ły • Towarzysz Stalin _ to największy żyje przyjaźń ze Związkiem Radziec. b .
.
Wasz zakład praktorym poswięc11es ca e swe zy.
poszczycić. kiej, Albert Hoffmann z Bielawy
De .M~re zadani.e to ot~·zymał ~d (pow. ·hiP.rżoniowski) ud ziel ał za wy
me Y·
radosnym
okrzykom
-;-kim!
który
t1racu.jące~o,
ludu
przyjaciel
Przyrzeka·
siły.
wszystkie
i
eie
cy nosić będzie Imię Wielkiego
.
wywiadowczyca
organow
brytyJsk1ch
konca.
ło
dał wyraz swej przyJaźm, oswobaTwych
będziemy
słuchać
że
my,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · W l>ierwszych dniach marca. br. Ru- na~rod <.fn i em ró:i.nych infor macji woj
_
Stalina.
skow yc•~~ i p-ospodarczych. H offmann
Dzięki genialnej strat~~ii J6zef~
lkisow otrzymał od „sekretnr~a-archi·
Stalina kraje demokrac31 l~doweJ
! wisty" ambasady francuskiej p olece- pod.i~ł ~1~ również dokonywania akdywenyjnego sabotażu w Pań
zostały wyzwolone spod J~rzma
1nie zwerbowan ia ok. 10 agentów li o- tów
faszystowskicgl1. Na czele sił po1kolie Wałbrzycha , w celu zo~·gani?.o stwowych Zahł. Przemyslu Bawełni8"
•
. •
koju stoi wielki wódz, nasz ukowania sieci dywersyj na-sabotażowej, ncgo N :· J " ' Bielawie.
K ons„i. ;llong-e w szc7.ególności poę
chany przez wszystkich Towarzysz
która przez systematyczM uszkadzanie ma-;:zyn i zasypywanie chodników l eci ł nn. poopah\ć mu~azyny z goto·
Józef Stalin, który prowadzi nas
uczestni ÓW ze ronio wysy O
do pełnego zwycięstwa w marszu
miała :r.iszczyć icopalnie w ałbrzyskie wą p r,>i ukrj~ i &urow~ami oraz zni'1'Jejscową elektrownię.
Onegdaj h ala sportowa Wimy na I nia i miłości do Wielkiego Przywód zobowiąza.niaoh podjętych w związ go okręgu węglowego. Ar esztowanie szczyć
do socjalizmu.
\V .1nl-r1ńr:zeniu :.\kt O'l ka r żenia preStalina
Tow.
urodzin
ykow
w
rocznicą
z
ku
Bukisowowl
przeszkodziło
.
rol;>otni~j.
klasy
cy
potężW dniu t ej uroczystości J?rzY- Widzewie s·tała się widownią
naniu zleconych mu czynów. Za :·yzuie w in~ po;;nzevólnrch o<ikaf'i·>Tysiące listów I rezolucji. maso- I życzenia dla Niego.
.
..
.
rzekamy, że walczyć będziemy
nych, po:Jl' jąc k walifikację µraw n'ł
z kapitalizmem w imię wielki~j neJ manifestacJ~ !tu c~i W.o dz'J. Pi o- Wl' zobowiązania produkcyjne I staSztafety te przybyłe z Zarządu swą pracę n a rżecz wywi '.: du otrzy- ith czf 'l1)w.
idei, któr ej od wielu lat . słUzy letaria tu T o.w. J_ozefa Stalm~ ..W. h a linowskie dni pracy są widomym Wojewód zkiego I l:.ód;:!dt'go ZMP mał on łącznie 1.100.000 .zł.
l~ zgromadziło się ~nad d~i~ięc _t y świadectwem hołdu, .i•ki łódzka kła przej~ły
i przewodzi Towarzysz Stalin.
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s1ęcy ~MP-owców 1 m~odziezy !ne~ sa robotnica składa Geniuszowi Re przez około ~.(1110 biegaczy z najdal·
zor~amzoW1;\nej z łódzkich .fabrv k .1 woluc.Sl.
kolei przemawiał tow. Kubiak n a~T.CffO woj!• wcłd1. 
krań.0 .ów
Po przemówlen iu tow. Grudi.iń szych
p1·zewodniczący Zarządu , ~łównego ~z~oł na g1gan_tYC'Ll'.Ym wie~. P,O~
w:· z;\· i~ k leb k : l z:-viP w t.oze
i
twa
swi~conym 70 i_oci.n1oy urodz.'? T~,'\i: skiego dłu i&ze pr zemówienie wyP,ło- dzi. Mr lt'1mki i ~.yrzenia zos 1ały
Zwiazku Zawodowego Włokmarzy.
MÓwca w serdecznych słowach pod Stalina.. Na w 1e_c . przybyły r.ów„:P~ sił przew odnicz1icy Zarządu ;:,ódz.- t)rzez Prez~·diu m wi'-;u µrzck,u:ine
kreślił znaczenie przemianowania za- de}egac3e mlod~ezy z terenu wo;e kiego ZMP tow . Bolesbw Kopel'l1k1. Za.rządowi Głównfm l.l Z :'.!P w War·
Mówca w sw oim p1-lernÓ'J.'! 0~ n· u .$l:!." ie.
kładów PZPB Nr 1 n a Zakłady imie wództwa łód7l1:1ego.
Wiec zagaił przewodniczący Za- podkrei;!ił i zobrazował wkład Tow.
nia Józefa Stalina. Z t ego wielkiego
s ą char:i l~tl"rystyczm:m przeNa zakońc ~en:e c1t:.:.ci d1c j~ 1nl']
PARYŻ (PAP), Biuro Konfederal- ml wydar zenia cieszy się ni~ tylko za- rządu Wojewódzkiego ZMP w t,,1dzi Stalina w dzieło pogłębienia mar- zebrana na wiecu 1 ;tcdi' eż ;\·.,rod
tej p olityki. Wysiedleni na jawem
breki
na~ępuJr+cej
ło
ogłosi
CGT
ne
· ob. Feliks Starzec. Następnie w i- k sizmu -leniniz.mu i twórczego ;e~go burzliwych okla~ ków i entuzja5tvczło,a, ale cala Łódź.
przez faz11.stęp1>wani są
uczyciele
Konfederalne
„Biuro
komunika·t:
u
szczególną
zwracając
rozw'lnięc!a.
olskiej
P
Łódzkiego
omi.ltetu
K
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PRZ YRZEKAMY.„
nych owac.ii uchwaliła wysła nie
Robotniczej wagę na nauki, jakie czerpać po win LISTU OD Mf,ODZIEŻY LODZ- CGT piętnuje prowokacje rządu szyst6w.
Zjednoczonej Parna
Entuzjazm sięga szczytu, gdy na pmemówil sekretarz KŁ tow. Jan na młodzież polsk a z dz.i!M Stali.na, KIEJ DO TOW STALINA (t,eks.t francuskiego w stosunku do Polski,
Biuro Kon.federalne CGT wzyw a.
mównice wchodzi jeden z. najstar• Grudzlóski, podkreślaj ąc uroczys.tą który niejedną pracę swą .xiśw,ęcił listu podajemy w dzisiejszej „Tryorganizacje z.wi ązkowe do
wszystkie
agre
jego
przejawów
z
Jeden
jako
szych robotników Zakładów, uczest- atm09ferę dll.li popru.edzających rocz sprawie rozwoju ruchu T'lłodzieżowe bunie Młodych").
sywnej polityki. Wysiedlenia. nauczy W%1Jlożenia akcji protestacyjnej pne
nik walk 1905 r., członek SDKPiL, ni<:ę urodzin Tow. Stalina, dm w go.
Wiec .zakotlczyła bogata i uro7JlllaPo przemówieniu row. Koperskieciwko t ym pr.owok acj Gm".
nast~pnie KPP, przodownik pracy których łódzka klasa robotnicza, a
icona część artystyczna w wykona- cieli polskich z Francji wbrew ukła
ZMP-ow
sztafety
wbiegły
salę
na
go
młodzież
równie'Ż
zeregach
s
jej
w
wykończalni tow. Woźniak.
rząda.obu
międ'Zy
zawartym
dom
niu zeS!POłów młodzieżowych•
• • J~ jako stary p1aco~nik tJ.ch daje dowody iłębokiego przywiąza- skie, kt6re przyniosły meldunki o

Więc posyłają POLSCY ROBOTNI
CY TOWARzyszoWI STALiiNOWI
miniaturowe modele swych fabryk
i kopalń, dźwigi, wagony i semafory - to wszystko, co w trudzie

no-sabotażowa

udaremniona.
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Nr 345

WIE·LKI ·_NAUCZYCIEL
MAS PRACUJĄCYCH S·WIA TA

Znaczenie nieśmiertelnych dziel Tow. STALINA
Co zaczerpnęli z nich aktywiści partyjni PZPB Nr
Nie znamy obecnie nikogo, kto by potrafił równie czujnie,
wiernie i wytrwale stać na straży
czystości oraz rewolucyjności ruchu robotniczego, jak to czyni Towarzysz Stalin. Nauki, !Płynące
z 'książek i przemówień Tow. Stal~na, uczą nas jednak tej nietlomnej postawy bojownika o socja·
lizm, uczą rewolucyjnej czujności
i wierności wobec ideoilogil Partii.

miary.

też staram się od Tow. Starlina nauczyć.
-Towarzys z Stalin powiedział k ie
dyś, że z małych r zeczy tworzą się
oświadcza t ow. Włady·
w~ elkie sław Suchodolski, sekretarz organ izacji partyjnej przy PZPB Nr 7.
Zdanie t o jest d la mnie drogowskazem w m ej p racy sekre tarza
organizacji p ar t yjnej. Stałem się
bardziej wnikliwy, bardziej spo-

Tego

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

·oobrze"zasłużona
wyróżnione

Odwiedzamy

radość

nagrodami

zespoły

najwyższej jakości
Dobrałvśmy się

wszystkie, jak
uczciwą ro
i to jest cała tajemnicą nabotę szego powodzenia - opowiada tow.
na swe
spoglądając
Galantowa,
współpracownice, tow. tow. Pluskotę
i Cieślakową. Czwarta członkini na·
grodzonego zespołu z PZPB Nr 3, tow.
Kosmala jest chora i nie mogła
przybyć do pracy.
-

„w korcu maku". Lubimy

nagrody po
zdobyły
Balcerzaka
150.QOO zŁ Wieść obiegła lotem bły
skawicy wszystkie oddziały produk·
cyjne.
- Słyszan_e to rzeczy przed wojną,
żeby robotnik otrzymywał jakieś nagrody? A teraz - 150.000 złl Taka
suma ! - dziwią się prządki i tkacze.
A członkowie ze:;."P<Jłów tow . tow. Kow

7

gdyż zrozumiałem,
że z małych b raków i niedoci ąg
nięć w fabryce może urosnąć groź

strzegawczy,

ba w ielkiego

niebezpieczeństwa.

Równ~eśnie uświadomiłem sob ie że na pozór n i c nie znacz ąca

r ozmow a z towar zys zem czy bezpa r tyjny m może w s wych s kutKach wzni ecić wspaniały poryw
entu zjazmu dla n a szej sprawy.
P rzytaczam przykład t ego j e d ·
n ego t ylko zdania, aby podkreślić,
że należy uważnie i bacznie studio
wać wypowiedzi Tow. Stalina. W
Jego zdani.u kryje się
każdym

wielka,

nieśmiertelna

prawd<1.
Kar.

·••••••••nw11•11•••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tito szuk a instruktorów

Jak podaje berliński dziennik - „Z eit am Abend", titowska m isja u·ojskcnt\(1 w Berlinie zajęła się gorliwie werbunkiem b. oficerów hitlerowskic h do służby w armii ju~osłowiań.~kiej. Poszukiwani sq przede ws:ystk im „svecjaliici" - i11ży11ierou·ie, l otn icy i chemicy. .,Ochotnicy" niemiecry są zcwpatry1w11i w odpowiednie d okumenty i pieniądze, :::aś policja
berl ińsl.:a tl'ykreś/,a ich ze spisów lud11ościowych, jako „os1>by :::agi11ione" ( !).
ff' t~·ch tran sak cjach 110.fred11icz<1 czło11 ko1de szpiegow.skiego „Biura Wschod·
niego". kt1lre jest pr=ybud1>1t•lcq partii schmmłcheroirsl.·iej.
IT'iadomo.\ć ta. skądinąd internsu jqca, 11ie mc>i;e być jednak rewelacją
elfa tych . 1.·tórzy orie11111jq się w dzisiejszych sto.m11lwch w ]11gosłau·ii i z11a·
i<J „osoblirrości" titorl'skie!!o reżim u. Sk oro życie gospodarcze ]11gosł.a1cii
opc111ou·c11ie je.~t - u-.11..•11tek zdrady 'l"ito - pr::ez busin essmanów angloS(1skich, tlfaczc,!!ói.by w armii jugoslou;imi,~kiej nie m ieli r::q<lzić instruktorzy hitlerowsćy?. . . IFszystlw to logicznie u:upeł11ia się nawzajem.
Jedynie do 110/icji 11ic potrzebuje. Tito sprom1dwć „s11ecjulistów" • za·
gran icy. T,·c/1 - dosyć jest na miejscu„ tam R ankowic:: starczy przecież
za dziesięciu wytrauvrych gestapowców... Tak toczq się sprawy w ujarz·
m icmej prze:::

jugosłowimi.ski

I

iitowsh~l klilrę ]11gosł<twii. Toc:::ą się aż do c:oasu, gdy na. r.u.· d•••••
zabierze głos i od podłych zdrajców zużącla rctehunku.

B. D.
ll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••

Najwspanialszy dar
dla To~arzysza Stalina
Zobowiązania łódzkiej klasy robotniczej
pomnożą siły i dorobek Polski Ludowe;
- Cała załoga naszej wykończalni
uczestniczy już we współzawodni 
ctwie - piszą t owarzysze PZPB :Sr 8.
Wykonywanie zobowiązań produkcyjnych przebiega pomyślnie. W tbl
ni do dnia 21 bm. zostanie w-yi<onany
plan ilościowy i jakościowy ze znacz•
Wb

nadwyżką.

Załoga „Strzelczyka" wykańcza juł
sporządzanie przyrządów do płyt t o-

karkowych oraz do wiercenia otworów w słupkach wiertarek. W tych
dniach zostaną ukończone dwie t.okarki, nieobjęte planem.
Meldunek robot ników z PZPJG Nr
8 brzmi, jak następuje:
- Ukończyliśmy przed terminem
budowę szkoły przemysłowej naszych
zakładów. Liga Kobiet zorganizowała kółko studiujących iyciorys Towar zysza Stalina i dnia 17 bm. uruchomi świetlicę dla swych członkiń.

przewijarka

Iłowa
na

dzień

Brygada

PZPW

remontowa

kitóra zobowjązała :ię dla uczczen ia
'70-lecia urodzin Wielkiego Stalina
uruchomić nową przewijarkę. Maszyna ta była bard~o potrzebna zakładom. Tow. Barabąs pierwszy ,pod
sunął myśl s·zukania jej ,~. złom:e,

0
~~ ~~~~y~a:~~=
~~:;~~n~~t,~·~-~~
rni trzeba Je>
wało

było

zastąpic

lat.

s· wypełnia

trudne zobowiązania

nia. -

remontowa w PZPW Nr S pod kierunkiem montera, tow. Barabąsa,

od kllku

Nr.

Tow. Barabąs odpowiada głęboko
Zmontowanie tej maszyny ze
złomu stano'llJi. całkowitą zasługę wzruszony:
- Tak _ -tak, 'towanz.ysz.ko, to łtud
tow. Barabąsa - ·oświadcza sekreno wyrazić słowami. - A rz jego
tarz organizacji podstawowej.
Nie chcemy dłużej przeszkadzać W spojrzenia widać. że ten monter p1·acy tow. Barabąsowi, ale na za- racjonalizator. darzy prawdziwym,
kończenie pytamy. czy cieszy się, że szczerym ucauciem Wodza między
zdąży ze swym podarunkiem na narodowego proletariatu.
M. S,
czas.
-------------------------------------------------

są eaję<:i pracą, ż.e l!lic więcej
wokoło siebie nie widzą . To brygada

leżała

gotowa

urodzin Towarzysza Stalina ·

Tak

zd2.ie podobno

będzie

zobowiązania StaIinowsk•1e w PZPDz Nr. 1
·

nymi, które na1e;h1to wy.,zukiwać w
maszyn
złomie, dob !erać z innych
lub też dorab:ać nowe. Zda1•zało się,
że przy montowaniu ~owej prz~:vijarki brygada natrafiała n~ rozne
trudności. ale tow. Barabąs Jest także racjonalizatorem i to pomogło rr.u
setnie przy pokonywaniu tych trud-

,

.lahość

na pierUJ!!iZf.Jl.U p l ani e

Chocia7. cały oddzfał ' o-;no,,· >WY w j :;tawowa, Rada ?#iklailowa i d~·rekcja
P;t,14Pz. Nr l uczestniczy! we ~,·spół- zdają. sobie snrnwi:, że zespoly _tl'.
zawoclnictwie, nie utworzon? .1c1.hnk przynio:;:,i. znac7ny " zro4 1akost1
, 'ikomu z produkcji. Iilateg-o postanowiono otoze.~po łó" • jako:;dowych.
, Jeciynl<i Dziewiar·ldej" nie Pl'':~·~zło czyć je sząególnti opiekę. Klasyfika/ukos do g-lowy, aby takie zespo ły cja dzianin b~dzie sił,! odby;1· ·~ pod
zorganizować, po prostn wyil:.iwa\O' okiem faehowc:a, dzi<.'\\·iurza, któreg<>
naści.
Wyrażano już wątpliwo~cl, cz.y ze się, że ""łat!nie tak, jak jest, jest do- uo tej p<ll')" nit> było. Fac!10wiec ten,
jako brakarz będzie miał możność
względu na brak niektórych czę~ci brze.
Ale nadc h odziła 70-letnia rocznica przekazywania. swych doświadczeń
da się w ogóle puśdć w ruch m:ł.:jzy
nę. Tymczasem zupeli:i'.l :iiespo<lzic- urodzin Towarzysza Stalina. W „Je- zespołom na,iwyższej jakości.
Tuż przy wejściu na salę, na pierw
wpnie iow. Barabąs ZJavi.'la się w se dynce Dziewiarskiej" _zawrzało. Ca~a
ia'etariacie i oświadcza z dumą. że załoga zdawal'a sobie sprawę, ze szych dwóch maszynach dz!ewiar.na urodziny Towarzysza Józefa Sta- winna podjąć zobowiązania, i że . to skich, pracuje tow. Gabriel Goliński,
lina, maszyna na pewno będzie go- nie może byf rzecz bla.ha. Z?bow~ą- który jeden z pierwszych zgłosił się
znnie to swym znaczeniem 1 zasię- do ze~połu jakościowego.
towa.
. , .
. ..
Prosimy itow. Barabąsa. aby nam giem urnsi licow:ić z powaga drogie~ powiedział o swej. prac~. · ~n go lmienin. na którego cze~ć ma zo 1 ~-: P~dp1 sah;;m~· . ~ob.owiąza.me
sam je!'t pełen >:kromnosci i me mo- ·ta(: pod,ięte. Wreszcie, po gruntow- oi,;wiadcza tow.~ (,olmskt :-: 1 m~~ą
v..i o swych zasługach. Wraz ze. swą nej naradzie 'la ogó~nym .r.ebraniu, or_az ~ale~? ~c~pol~ . am?tcJ~. będzrn
~gadą, tow. tow. Zubrzyckim i postanowiono zorgan1zow ac Lespoły p1~du_kowac J,tk na.1w1ęceJ I „atunku
Zbrożkiem. wykonają swe z<>bowią- naj n yższej. jakości w dzie,~· iarni , w dzi~mny..A i>rz~~·zek~~1y to /llat~g~
zanie iu·ż na 18 grudnia. Starają oddziale o-;nowowym, jako, ze ~tano- 8!>~ g0d!1 1e .uczu.c nasze)?o ''~elkie~
si~ jak mogą, aby pracą swą oka- wi on jeden z podstawow:vch oddtia- Nau.czyc1ela, ktoren1u tak wiele za.
zać serdeczne uCU>Cia dla Towal.'2y- łów produkcyjnych. ·Jak to bylo po- wdzięczamy.
Tow. Jan Michalak mówi, !e trzetrzebne świadczy fakt, że na zebra.
na Stalina.
Choci.aż tow. Barabąs pomija m1J niu zgłosiło się 6 zesp->łów po 3 ogo- ba bardzo pilnie uważać, aby _.wata"'
J'.!r~c~jąc~eh na 3 zmia?y, ~ obee- nie dost;."lła się do oczek, bo wtedy w
tzeniem swe wysilki, jednak organi
~j.a PQdstawowa ie~t ±nnego . Z:?a.:_.p}~ •.I!:~ ich Jest 9. Orgamzac;ra pod- dzianinie robią się l:>łęd~ a\e przy

I

Ihr•

odpowiednim \\·y.;:ilku dziewiarz motemu zapobif'c:.
Tow. '.\liclialak również należy do
.if- ,,połu juko~ciowego i ciei;zy się, że
w ten sposób przyc;;yni się .:Io uczczenia 'W ielkiej Rocznicy i :!o pod·
nies:eni:1 jakości produkcji w swoich
że

zakładach prac~··

Zo1·ganizowali>imy zespoły jakow tvm celu - mówi tow. Ed·
ward Sznjbler - aby wytwarzać towar zupełnie dobry. A 7.e będzie tak
na pewno, świaJczą nasze zobowiąza.
nia, których nie rzucamy na wiatr.
W::;zyscy, którzy przystąpili do ze.
społów najwyższej jakości, zapuwniają o możliwości podnie~ienia jakości
produkcji. Chociaż w o;:;tatnim miewyl'ażala się cyfrą 90
s!ącu jakość
procent, to obecni<.', dzięki ze;ipołom
najwyższej jakości, ulegnie ona dalszemu udo!'lkonaleniu.
,,J.edynka Dziewiarska" po1j<1la jeszcze wiele innych zobowiązań,, ale
sp1·awę podniesienia jakości wysunę·
ła. na pierwszy plan. Wierzy:11;i;, .i:e
zobowiązania Stalinowskie na pewno
podniosą. jakość w ,.Jedy:lCe Dzie-

ściowe

wiarski.el.....

380 tys.

a fabryki pasty

w magazynach

skarżą się

na ich brak

W jednym a: listopadowych nu- intenvenc•je pozostają bez echa. Pumerów ,.Trybuny Wolności", uka- dełka zaś zapełniają nam magazyny
zał się artykuł p. t.: „Wołanie o pu- i sprawiają wiele kłopotów z kontego dowiadu- scrwacją.
dełka". Z artykułu
jemy się. że fabryka pasty do obu- Załoga naszych zakładów była prze
wia „Dobrol!n" boryka się z wiel- świadczona, że ta trudność w usukimi trudnościami wobec braku pu nięC'iu pudełek wypływa z nadmlaAutor ru tego wyrobu, tymczasem notatdełek do wyrabianej pasty.
notaiki podaje, że grozi to fabryce ka w „Tr,ybunie Wolności" otwozarwaniem planu produkcyjnego. a myła nam oczy nie tylko na fakt ycz
widoki na otrzymanie no\vych pu- ny stan. ale i na działalność niektr>delek są - ze względu na b. póż- rych central oraz instytucji, wywone upaństwowienie fabryki i tym łujqc wśród nas słuszne oburz2111e.
Kiedy z jednej strony brcicia nu:;amym nie uwzględnienie jej pobar si. robotnicy ;1: fabryki ..Dobrolin·'
państwowym planie trzeb
dzo słabe. Tymczasem w zakładach wołają o pudełka, których im brak.
naszych, Wytwórni Sprzętu Mecha- z drugiej strony my wołamy już od
niemego Nr 4. posiadamy zamaga- przeszło d·wóch lat również o puzynowanych 380.000 pudelek do pa- delka, ale aby je od nas zabrano,
sty do obuwia. Od pru>szło d\vóch centrale nasze piszą pisma i p:lat kierownictwo naszych zakładów semka, czekając chyba, aż fabryka
czyni starania, aby Centrala Wyro- ,,Dobrolin" stanie a będące u nas
bów Blaszanych w Bytomiu. do któ pudełka przeżre rdza.
J . Boryna
rej pudełka te należą, usunę-la je i
korespondent ·fabryczny „,Głosu"
dostarczyła tam. gdzie należy. Jed- 1
z W. S. M. Nr 4.
nak nasze upomnienia :L wszelkie

w

Robotnicy Księżego Młyna ·
biorą udział w

St alinowskich Dniach P racy

VI/ 70 rocznicę urodzin Ukochanego Utrzymają oni wzorową czystość oraz

\o\/odza Międzynarodowego Proletaria- porządek. na salach i zwiększą znacztu, Wielkiego Przyjaciela i Oswobo- rie wvdajność swej pracy. .
Oddział Przędzalni „Księży Młyn"
dticicla l':arodu Polskiego, Towarzysza Józefa Stalina, załoga przędzalni jest pnodującyrn oddziałem PZPB
,Księ.i:y Młyn" podjęła zobowiązania I Nr 1. Będziemy się starać utrzymać
produkcy1ne, o których pisaliśmy już . nddal naszą dobrą sławę, aby okazać
Śpieszymy jednak donieś.':, że prócz narodom radzieckim, że godni jestetych zobowiązań 75 osób spośród na- śmy, aby fabryka nasza nosiła wiel·
szej załogi zobowiązało się w dniach kie imię Józefa Stalina.
Wład'f$ław Jóźwiak
od 19 do 21 grudnia pełnić i>rzy
korespondent „Głosu'!
swych warsztatach warty honorowe.

)

•

pudełek leży

•
- 'Nr 345
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. A"Młodzież

wzn1ożoną pracą

łódzka

§klada

Wodzowi post1:;powe1
Przyrzeczenia wliście do Tow. STALINA
W ubiegłą środę dn. 14 b. m. w hali Wimy odbyła się
Towarzysza Józefa
potężna manifestacja młodzieży na cześć
tysięcy
Stalina. W manifestacji wzięło udział kilkanaście
ZMP-owców z fabryk i szkół łótlzkich.
Zebrana młodzież z entuzjazmem przyjęła i uchwaliła
. wysłanie listu: do Towarzysz a Stalina z okazji 70 rocznicy
Jego urodzin.
A oto treść listu:
„My, młodzież robotniczej Ło
dzi i województwa łódzkiego,
zebrana na Wiecu w Hali Wimy B.nia 14 grudnia 1949 r. przesyłamy Ci, Towarzyszu Stalinie,
młodzieńcze
najserdeczniejsze,
życzenia dług.ich lat życia i pracy dla dobra międzynarodowego
proletariatu, postępu i pokoju.
Wasze święto-70 rocznicę uro
dzin obchodzą nie tylko narody
Związku Radzieckiego. Obchodzą
je wszyscy ludzie pracy na świe
cie, obchodzi szczególnie uroczyt;
cie naród polski.
Wasze zasługi dla naszego pań
stwa są szczególnie wielkie. Dwu
kr-0tnie w naszej historii uzyskaliĄmy niepodległość dzięki Związ

kowi Radzieckiemu i jego przywódcom - Wdelkiemu Leninowi
i dzięki Wam, Towarzyszu Stalinie.
Wielka Socjalistyczna Rewolucja Paździ~rnikowa, której Wy
Jcoc

<

:

~

:cco::o : ;nec :ooo oc:ci::ioocc

współtwórcą,
byliśc;c
uznała prawa naszego

pienvsza
narodu d<;
samostanowien:a o sobie.
Gdy faszyzm niemiecki zalał
nasza na
nasżą ziemię, jedyna
dzieja była w Armii Racłlieckiej,
którą Wy dowodziliście.
Wojska radzieckie, przez Was
kierowane, wygnały hitlerowców
z naszego· kraju i przyniosły nam
wolność. W okresie bezpośrednio
po wyzwoleniu, gdy kraj nasz
borykał się z ogromnymi trudnościami gospodarczymi, do Polski
osobistej trosce,
dzięki Waszej
przybyły ze z,viązku Radzieckiego setki wagonów bawełny, zbosurowców przemysłowych,
ża,
aby uchronić nasz kraj od głodu,
a nasze fabryki od postojów.
Nigdy nie zapomnimy Wam,
Towarzyszu Stalinie, że występo
waliście zawsze na arenie mię·
dzynarodowej w obronie naszych
w
najżywotniejszych interesów,
obronie naszych odwiecznych

oc·~ooo'Clc:c

: : o: ::o: : ::

:

ludzkości

Młodzież polska wita z wielradością ukazanie się nakła
dem „l(siążki i Wiedzy'• zbiorku

ka

Dzięki Waszej słusznej pokojowej polityce graniczymy obecnie
na zachodzie z miłującą pokój
DemokraNiemiecką Republiką
Związkowi RaDzięki
tyczną.
dzieck:emu, na którego czele Wy
sto;cie, jesteśmy dziś państwem
ludowo-demokratycznym, a jutro będziemy socjalistycznym. Na
sza pozycja na are!'l!e międzyna
rodowej wzrosh wydatnie przede
wszystkim dzięk: pokojowej polityce Związku Radzieckiego.
Przed kilkoma tygodniami z

dumą

i

radością

powitaliśmy

fakt mianowania Marszałka Rokossowskiego Ministrem Obrony
Narodowe; Rzeczypospolitej Polskiej. Ten. fakt, że jeden z najwybitniejszych Waszych uczniów
- uczeń Stalinowskie; Szkoły
Dowódców, jest Dowódcą Ludowego Wojska Polskiego stanowi
dalszy poważny krok ku umocnieniu naszych gran:c na Odrze
i Nysie, ku powiększeniu sil obozu pokoju.
Dla nas, młodzieży polskiej,
wspaniałym wzorem walki i pra
cy jest Leninowsko-Stalinowski
Komsomoł. Swe wspaniałe zwycięstwa

Komsomoł

zawdzięcza

przede wszystkim Waszej pomocy, Waszemu kierovvnictwu, nau
kom i wskazaniom. My czerpiemy

coooocooooo =o :::c:i:r:: n:
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przemówień do młodzieży

listów 1 przemówień Józefa Stalina do młodzieży.•) W zbiorku
tym znajdujemy międ•zy innymi
przemówienie Stalina na VIII
Zjeźizie Komsomołu, w którym
Stalin określa zadania młodzie
ży radzieckiej w budownictwie
socjaligtycznym. W tym okresie
niezbędne jest podniesienie gotowoś.ci bojowej klasy robotniczej i jej młodzieży przeciwko
wrogom klasowym. Towarzysz
Stalin, omawiaJąc os4)gnięc~a
pięciu lat poko1owe~o rozwo1u
ZSRR. mówi:
„W ciągu tych pięciu 1at
kroczyliśmy naprzód gładko,
jak po szynach. W związku z
tym wielu naszych działaczy
opanował nastrój, że wszystko pójdzie jak po maśle, że
siedzimy nieomal w pociągu
pośpiesznym i posuwamy się
po szynach wprost, bez przesiadki ku socjalizmowi".
I dalej: ;,Na czym polega
niebezpieczeństwo takich na·
strojów? Na tym, że zaprószają one oczy klasie· robotniczej, nie pozwalają jej dojrzeć swoich wrogów, usypia·
ją ją chełpliwymi opowiadaniami o słabości naszych wro
gów i podważają jej gotowość bojową".

J akże na czasie są dzisiaj te

słowa!

ważnym I z~daDalszym. · 1r
,omsomo u Jest :
i
niem p ar t 1i
„bezlitosna walka .z biurokratyz
mem organizowanie masowej
krytyki od dol u, uwzględnianie
tej krytyki w praktycznych de- I
cyzJ·ach dotyczących likwidacji.
'
naszych braków". Dla organizacji ZMP-owskiej słowa te na
obecnym etapie są niezwykłe
aktualne. Trzeba walczyć z biurokratyzmem i ,,kacykostw~n:t"•
"
ł d
k d
' ·
gayz sz 0 zą one m 0 ziezJ'
uniemoiliwiaj ą jej korzystanie
z przy~ługujących praw i przywi
lejów. Trzeba bardziej, niż dotychczas, stosować metodę zdro I
wej krytyki i szczerej samokry-1
tyk( które ulepszają„ udoskonalaią pracę. W obliczu ogromnych

-:r~TTmt!!!~~~R~~f!l I zadań

!il

przebudowy gospodarki
o aktywie komsomolskim na
wsi. o roli i zadaniach prasy
mło:łzieżowej.

Komsomoł

,,potrafił

spełnić

swe zadania dlatego, że prowadził swą działalność pod kierownictwem Partii, że umiał w swej

naukę w
łączyć
działalności
ogóle, naukę leninowską zaś · w

z codzienną pracą
praklycrna, że umiał wycho\H·
wać młode pokolenie robotników i robotnic, chłopów i chło
pek w duchu internacjonalizmu,
że umiał znaleźć ·wspólny język
dla starych i młodych leninowców, dla starej i mło;iej gwarÓ'ii, że umiał całą swą działal
intereność podporządkować
som dyktatury proletariatu i
zwycięstwa budownictwa socjalistycznego".

szcz('gólności

•
,,

A. N.

•)

J 6zef

„Ksiąźk&

narodowej Związku Ra:t:zieckiego wobec konieczności stworze
ni~ nowych kadr budownictwa
socjalistyczne~o. Towarzysz Sta
lin. zwracając się do młodzieży,
mówi:

czerpać będziemy z tych samych
źródeł, z których Komsomoł czer
pie swą siłę.

praw do granic· na Odrze1 Nysie i

i Bałtyku.

H'skazania ·Stalina
Zbiór listów

hold

Stalin:
i Wiedza"

Do
1949.

młodzieży

str. 4.81

PRZYRZEKAMY Cl, TO·
WARZYSZU STALINIE, że w
naszej codziennej walce, nauce, pracy, starać się będzie·
my osiągać takie wynikł, jakie uzyskuje kierowany przez
WKP (b) i przez Was Kom·
:iomoł.

My, młodzi robotni~y. PRZY
:;tZEKAMY CI, TOW ARZYSZU STALINIE w przededniu Waszego święta, że stale
i systematycznie podno9ić bedziemy wydajność naszej pro
Tworzyć będziemy
dukcji.
najlepmłodzieżowe zespoły
szej jakości, taśmy młodzieżo
we, aby w ten sposób przyczy
nić się do zwiększenra wydaj·
naści naszych fabryk.
My, młodzi chłopi, PRZYRZEKAMY CI TOWARZYSZU STALINIE, że w swej
pracy w spółdzielniach produkcyjnych, w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych nie
pozostaniemy w tyle za mło
dzieżą robotntezą, :ł:e stale ;
systematycznie podnosić bę·
dziemy Wydajność naszej pra·
c;y I zwiększymy nasze wysił
ki nad podniesieniem kulturalnym wsi przez zakładanie
domów ludowych, świetlłc,
Ludowych Zespołów Sporto·
wych.
My, uczniowie, PRZYRZEKAMY CI, TOWARZYSZU
STALINIE, że wzorując się
na młodzieży radzieckiei pod·
nosić będziemy poziom, treść i
wyniki nauczania w szkołach.
My, Zl\IP·o\vcy, harcerze. ł
przyrzekamy, 1
SP
junacy
że w swej pracy organizacyj
nej j . ideowo-wychowawczej
czerpać będziemy z bogatych

STALIN
Historia lat $iedemd:.iesięciu
w telegraficznym skrócie: - ST A.LIN
Batumskie demon$łracje...„
r_;niwersytet. ··········•
JJ" kraju wielki ogień. się pali
Rewolucja!
Skrót ten rozwiniesz - będzie epopeja .s!ltromowa.
W kraj11 Rewolucja sif pali,
W Peter~burgu dala ha~o
,,Aurorau•••- ••••
LENIN I LENIN l STALINl
Wra&ta słowo w epokę,
Romie alowt:1 se stali,
W dzie$ięci-Olecia ro.fnie słowo,
W dziesU:ciolecia rolnie ipiew:
,,Zbudujemy fwiai na nrnvo"/
StALIN! STALIN I STAUN I
Potem lata: czterdziesty pierwssy,
drugi, trzeci, er.warty i piqty,
świat targa/.y burze s:atvrotnlJ
Krew..••••
y„.„.
P. nqce lonty.
W lepiance gdzieś na 1V krainie
Uzbrojeni lud:ńe słuchali:
„UWAGA! TU MóWI MOSKWA!
PRZEMAWIA. TOWARZYSZ STALIN"
Bojownicy wulczqcy o wolność,
iol.nierze ruchu ·oporu,
gómicy, tkacze, kowale
słuchali tajnej radio$tacji:
,.SŁUCHAJCIE! MóWI STALIN!"
Słcw1•<>: STAl.lN ::nar:ylo - ZWYCl.f:STWO.
Słowo: STALIN - znac:ylo NADZIEJA.
A potem ruszyło ze wscTtodu zwycię&two
runęła.
Potęga najeidźcy Prowadził Stalin.
Słuchajcie proletariusze lwiala!
Słowa takie jak: WOLNOSt i SZCZĘSCIE
SPRAWIEDLIWOSC, ZAPAŁ i RADOSt,
Rewolucja, co płomieniem pali
Wolna pieśń n „Sztandarze N<nzym• /lloina zamknqć w jednym slou:ie:
STALIN!
Robert Gluth
członek ZMP

l

doświadczeń

Komsomołu

i

I
I

Pioniera.
PRZYRZEKAMY te wszyst
kiio zobowiąT.ania ~ • pełni wy·
konać. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że swoją pracą w fabrykach, na wsi, w urzędach.
swą nauką w szkołach i na
uniwersytetach przyczyniamy
słę do umocnienia Swiatowego Obozu Postępu i Pokoju,
na którego czele Wy, TOWARZYSZU STALINIE stodcie.
W wypełnieniu wszystkich
źadań
stojących przed nami
nam PRZYKŁAD
pomoże
WASZEGO, TOWARZYSZU
STALINIE ŹYCIA, WASZEJ
WALKI I PRACY.

Uchwały

.
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Ili Pl enum CRZZ

w sprawie pracy Związków Zawodowych wśród młodzieży

Jedną z ważniejszych uchwał
jętych przez III Plenum CRZZ,

podjest
,,Aby budować, trzeba mieć uchwała o rozwiązaniu Sekcji Mfowiedzę, trzeba posiąść naukę. dzieżowych Związków Zawodowych
t b i skoordynowaniu pracy Związkó>v
Aby zaś mieć wiedzę, rze a Zawodowych w zakresie za~adnień
się uczyć. Uczyć się wytrwale, młodzieżowych ze Związkiem Młodzie
cierpliwie. Uczyć się od wszys ży Polskiej.
Z początkiem 1946 r. zosta-1y utwotkich - i od wrogów, i od
rzone we wszystkich zakładach praprzy jaciół, zwłaszcza od, wro- cy odrębne związkowe ogniwa c.rgaSekcje
gów. Uczyć się, zacisnąwszy nizacyjue dla młodzieży zęby, nie bojąc.się, że wrogo- Młodzieżowe Związków Zawodowych.
Jakie były główne zadania i cel u, · Ii z nas, z na
wie będ<'·i się sm1e
tworzenia sekcji? Zadaniem sekcji
szej ignorancji, z naszego za- było zespolenie organizacyjne całej
cofania. Mamy przed sobą mfodzieży pracującej i wy"'11}wanie
twierdzę. Twierdza ta naz.ywa tej młodzieży w duchu twórczej pracy dla Polski Ludowej, w duchu sosię nauką z jej licznymi gałę- lidarności z młodzieżą pracuhcą caziami wiedzy, Twierdzę tę mu łego świata, a w szczególności z młodzieżą ZSRR. Sekcje mobilizowały
simy zdobyć za wszelką cenę. całą młodzież pracującą do zadań od·
Twierd zę tę musi zdobyć mło budowy kraju, do podniesienia dyscydzież, J·eżeli chce zostać praw pliny pracy wśród młodzieży, do
zwiększenia wydajności "!)racy. Udziwym następcą starej gwar- chwała III Plenum CRZZ stwierdza,
że kierownicza rola Sekcji Mlod~iedii".
żowych Zw. Zaw. w organizowaniu
ruchu współzawodnictwa prary wśród
_ W pozosta!ych listach i prze- młodzieży, najpierw w ramach l\Iło
mówieniach, zamieszcz9nych w clzieżowego Wyścigu Pracy, a później
zbiorku, Tow. Stalin mowi o za w Młodzieżowych Sekcjach Współza
daniach kom.somolskiej or~ani- ":odnictwa P~acy _„w poważnrm ~top
zacji na wyzszych uczelniach. _nm przyczyniła się do przed.ermmo·

wego wykonania trzyletniego planu cjalistycznego stosunku do pracy i do
własności społecznej. Poprzez swoją
gospodarczego".
Sekcje Młodzieżowe otaczały stałą działalność organizacyjną wśród mło
troską młodzież pracującą, przestrir.e- dzieży robotniczej dba o ciągłe podjej kwalifikacji zawod&gały uprawnień młodzieży wynikają noszenie
cych z ustaw<":lawstwa układów zbio- wych.
III Plenum CRZZ, dokonując analirowYch, przyczyniły się do realizacji
wysuwa!lych Z'f i oceny dotychczasowej pracy pro·
postulatów
szeregu
przez młodzież pracującą w zakresie wadzonej przez Zw. Zaw. na odci~u
szkolenia zawodowego, samokształce młodzieży pracującej -i uwzględniając
nia, organizowania wczasów. 'Vychc- rozwój, jaki dokonał się na odcinku
wały w swyeh szeregach kadry przy- młodzieży w Polsce Ludowej, stw:erclziło w swojej uchwale: „powstanie
szłych d ziałaczy związkowych.
W okresie przed zjednocze11iem Związku Młodzieży Polskiej, jako kieorganizacji ideowo- rownika całej młodzieży, a w tym ;
młodzieżowyc1t
wychowawczych Sekcje Młodiieżowe młodzieży należącej do Zw. ZawodoZw. Zaw., skupiając w swych s:..ere- wych, wzrost jego autorytetu w ma·
gach całą młodzież pracującą, w swej sach. młodzieży - stwarza dla Rad
codziennej i praktycznej dzialalności Zakładowych i oddziałów Zw. Zaw.
realizowały i • cementowały jej jed- możliwości bardziej wszechstronne·
go rozwijania całokształtu pracv
ność.
Zjednoczenie młodzieżowyrh orga- wśród młodzieży w oparciu o ZMP.
nizacji ideowo-wychowawczych i po- W tych warunkach dalsze istnienie
wołanie do życia jednolitej organiza- Sekcji Młodzieżowej Zw. Zaw., !ako
Związku Młodzieży Polskiej, od~ębnych ogniw organizacyjnych '\\o
cji było punktem zwrotnym w życiu ca- zakładach pracy, staje się niecelowe".
Uchwała III Plenum CRZZ wzywa
a s zczególnie
łej naszej młodzieży,
młodzieży pracującej. Od chwili zjed wszystkie ogniwa związkowe do okanoczenia Związek Młodzieży Polskiej zania pomocy Związkowi Młodzieży
w zakładach pracy i przedsiębior Polskiej w realizacji całokształtu jestwach stał się przodującym oddzia- go roli i zadań. Uchwała kładzie nacisk, by wszystkie iastancje związ
łem młodzieży pracującej.
ZMP mobilizuje młodzież pracują kowe wzmogły opiekę i zal·nteresoc~ do wzmo.::enia wydajności ptncy, wanie młodzieżą pracu!ącą, zapewniwychowuje młodzież w du'chu ~wiado ły młodzieży nieodzowne warunki nie
mej dyscypliny pracy, w duchu l'iO· zbędne dh stałego podwyższania kwa

lifikacji produkcyjno • technicznych,
przy organizowaniu deei
szkół i kursów fachowych, podnosiły
poziom nauczania młodych robotni·
ków i okazywały pomoc młodzieży wopanowaniu techniki 'i przodujących
metod pracy.
Uchwała wzywa ogniwa zwillzko·
we, by dopilnowały ze swej strony,
aby organa gospodarcze przestrzeustawodawstwa pracy, a w
gały
szczególności przepisów o ochronie
pracy młodzieży; do śmielszego wy·
suwania nowego aktywu związkowe·
go spośród młodzieży pracującej.
Uchwała zaleca wprowadzenie do
wszystkich instancji związkowych
łącznie z radami zakładowymi przed·
'
stawicieli ZMP.
By za pewnić wykonanie tych za·
~ań i koordynację pracy Związków
Zawodowych ze Związkiem Młodzieży
Polskiej, utrzymane zostają w dal·
szym ciągu istniejące przy wszyst·
kich instancjach związkowych wy•
działy i referaty młodzieżowe.
przez III Plenum CRZZ
Podjęta
nchwała w sprawie pracy Związków
Zawodowych wśród młodzieży podno·
si autorytet ZMP w zakładach pr'l.cy i przedsiębiorstwach, przyczyni
się do jeszcze ściślejszego roztocze.
nia opieki ze strony Związkó'v Zawo·
dowych nad młodzieżą pracującą,
która jest dum11 i J)rzyszłością klasr
if. P.
robotrucze.i.

dopomogły
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. ADRES REDAKCJI:

·'.R. $. W. ·.;Pra~a", Plac Koś·

~'ij.S~ki· 16~ t~l. · 2-50,'
Ptzj7jęć 10 __., l~.

godziny

f;Jwa.qa~

: :· r~nciści i emervcl!
l

z~~;ią?,ek . Ęmerylów j

Renciszawia

tów~.w··:ro·rną.szowie . Maz.

darnia ~woich czl<:mków. że se~
wydaje od
k~<!'taria.t ·Zw iązku
dnia · 15 urudnfa wl,h1dki do · Ie
Po
git;tfoacjP · cztonko\VSkich.
odbiór -:-.czl.onkowie 'f!inni zgla
szać ·się- \\ •.godz.lnach mz~dowa
nfa . z Jcgihmącjami. ' · ·
Powiadąrnia sie również człon

T ow rz
W sali Robotniczego Domu Kul
tury odbył się wielki wiec młodzie
żowy z udziałem około 550 człon
ków ZMP. Wiec tan był manifesta
cją młodzieży, która w ten spoaób
uczucie
po<;ikreśliła swe głębokie
miłości do Generalissim„..;a Stalina i swą całkowitą solidarność z
wszystkich narodów,
dążeniami
miłujących pokój.
rozpoczęto odegrani~m
W;iec
prz0z orkiestrc hymnów Związku
Jładzieckiego i Po.l~ki, po aym
zebranie zagaił członek Zar:q-lu
Głów1rcgo z:MP .....,, kol. Goździk.
\V krótkich słowach powitał en
zebrj:l.ną młodzież, a następnie flo
prezydium zaprosi!: przerlstavn..:'e
ia KM PZPR - toi.v. Du11zvńskie
go, prv~dstawkie1a ZM ZMP kol.
M~rka, przedstawiciola Kcrmendy
Miejskiej SP - · kol. .Jaksonia.

ków ..:._'" 1eńcistó\v ZUS, "którzy
złożyli pQdaniC! o- zapomogi, iż orą.z przeivodniczących Zarzą_d0w
winni się z~łosić do sekretariatu Zakładowych i Szkolnych ZMP.
Referat. obrazujący życie i tl<.jr,
z lcgit)'maciami i odcinkiem
PKO. sh\1 iedza jąc)'mi ostatnio łalność Towarzysza Józefa. StaLna. wygłosił II sekretarz KM
·
otrzymaną rentę'.
tow. Duszyński. który
Równocześnie czujemy się w PZPR obo\Vi:)zku sprostowa~ błąd', ja- między innymi pmviedział: .. C:\ły
ki do t\·tu!u komunikatu Zwiaz- świat czci 70 rocznieę urodzin
ku wkradł sic w one!:[da jszvm ('złowielrn, który całe swe życ'le
n.umcrzc. przez nieuwagę korC.k-1 poświęcił sprawie wyzwolenia naty. Jak wynikało z tekstu - ko· rodowego i społf'C?;net>;f' 'lwcgo nn
munikat dotyczył rencistów, a nie rodu i całej lud?:kośd. Syn rol1otnika, dzi~ki swym niepospolitym
rezerv„·istów.

i y do
Komenda Miejska Powszechnel
Organiz;acji „Służba Polsce" w Tomaszowie - Maz. zawiadamia, że
w dalszym ciągu przyjmuje kandydatów do Szkół Przysposobienia
P.rz.emysłowego na dział w~glowy.
Kandydaci w wieku od 17-20 lat
!nieprzekroczone 20. lat), wlnni złożyć: pod;mie. życforys, świadectwo
urodzenia. świadectwo szkolne, zo'
bowiązanle.
. Jednocześnie przyjmuje się kandydatów(tki) do Koedukacyjnych
Szkól Rolniczych Praktyków Specja
li,;:f:ów, ~zkolących kadry na poziotjie praktyka - s.pecjalisfy (C?:e adn1ka) w ki1kunastu specjal~ch
z . dziedziny rolnictwa.
, W dziedzinie hodowli: kier. hodowli trzody chlewnej, drobiu. rybaków. sanitariuszy weterynaryjnych.
·w drletlzinie rolnictwa: polowych,
brygadierów, upraw polowych i rośJin przemysłowych.

. Wystawa

na roczpicą urodzin Wielkiego Wodza i Nauczyciela·-

•

,WĄŻNIEJSZE TELEFONY -

4 -

TOMASZOWSi(!

za Józefa

zdolnościom i
święcaniu się

-

pocałkowitemu
ludzkości

dla d<>hra

stał się człowiekiem,

którego

imię z czcią wypowiadają ludzie

w najdalszych zakątkach świata".

zania do Wielkiego Wodza, Towa
rzysza Stalina i bohaterskiego na
rodu radzieckiego.
Niech żyje Wielki Wódz Socjalizmu.
Niech żyje bratnia organizacja
- Leninowski KolllS()moł".
Na<>t~pnie składa meldunek dele
gacja modzieży z PZPW Nr 29, z
którego dowiadujemy się o dotych
czasowych osiągnięciach· ZMP w
tych zakładach. Powstało tu 9 C\1ło
Brygad Produkcyjdzieżowy('h
r.ych. Nn o~ólną. ilość zatrudnionej tu młodzieży ponad 70 prccen~ l;lcr;-.c udział we wspózawodni
ctw:e. Przeszkolono na kursach po
Jitvcznvch 40 członków ZMP. zor
~a.11izo~vano ::;zereg imprez arty.stycznych n<i. wsiach, wzrosły sze
:::egi orgamzrrdi.
Do dnia 10 stycznia ZMP-ow;'Y
z PZPW Nr 29 zobowiązują si';.l
zorganizować: kurs polityczny dla
40 członków ZMP, kółko samo··

delegacja
Na salę przybyła
Z:MP-ow.ska z PFSJ.
Przewodniczący ZarzEdu Zakładowego ZMP - kol. Żelewski odczvtuje meldunek o zobowiąz;iniach. podjęt:'>'Ch przez młodziPż
Wilanowa:
•• M_v czfonkowie organizacji z•_;kładowej ziiP przy PFSJ Nr 1 w
zwiazku :-; 70-lecicm Waszych liru
rlz~n· po~tairnwiamv:
, ··
.
Zorgamzowac kursy początko.ve
ói?ko!enia politycznego.
Zorgm1izować pięć zespołów stu
diowania Waszego życiorysu.
Zorganizować pięć ze~połów Mło
dz:iei'.owego Wzorowego Warsztatu
Pracy, ·
Zdwoić wysiłki w celu zwerbowania dalszych członków do nakształceniowe, dwie młodzieżowe
'
szej otganizacji.
współzawodnictwo brygady jakościowe, kółko sporto
R(.17.szerzyć
młodrieżowe w naszych zakładach we.
Meldunek ze Szkoły OgólnoZorganizo,vać Wieczorowy Kurs
kształcącej odczytuje kol. TramII stoprn a.
.ski. l'IIlodzież tamtejsza zobowią
Zobowitizania t~ niech będą. "''Y- zuje się zapoznać dokładnie z ży
razem nasugo gorącego przywią ciem i działalnością Towarzysza
Stalina, wYdać okolicznościow!l
gazetkę ścienną, zorganizować a.ka
demię i masowo przystąpić do
TPPR.
Zobowiązania młodzieży z PZPW
synowie i córki bezrolnych, mało Nr 27 mówią o zorganizowaniu
rolnych, średniorolnych chłopów lub .kursu ideo1ogicznrgo, masowym
dzieci robotników. Wiek 18-30
lat (me>7.liwe są odchylenia poniżej i wstę-powaniu do TPPR i uczczeposiadający umiejętność niu dnia 21 grudnia wzorową pra
powyżej},
.
czytania i pisania, oraz rachunko- cą.
w~~ct conajmniej na poziomie 4 klas
Młodzież harcerska zobowiązuje
s:zk. 'po.d ·ltnvowci. dla rachunkowoś się zlikwidować spóźnienia i ocl 7 klas s1koły pow.;z.. mogący się
wylegitymować przynajmn!ej dwulet puszczania lekcji. przy • ażdej dru
nią praktyką w zawodzie rolnic-~ym. żynie założyć kółko sa.mokształee
do
Kandydaci zgłaszający się
szkół winni złożyć wraz z podaniem
niżej wymienione załączniki: 1. me- ,,
·
trykę 1.trodttan'.-:I '.oti~)~· t.7.glGdnie do

I

i zych i SPP
lV dziedzinie wodno - rneJioracyjnej: nadzorców melioracyjnych.
W dzit>dzinie rachunkowości po-

mocników

k;::lę~owych
Go~po<larstw Rolnych

dla

Państw.

i Gminnych

Spóld7.ielni „Samopomoc Chłopska".
W dzied"Zinie mechaniki rolnej:
mechaników war.-<zta.towych. .
W dziedzinie ogrodnictwa: pslczeJarzy, sadowników i prod.ucantów
warzywnych.
W dziedzinie handlu rolnkzegp: o
brót ziemiopłodami, nabiałem, warzywami i owocami oraz żywcem.
zaopatrzenia rolnictwa.
. W g!if'tlz}ni~ mleczarstwa: pomoc
ik'('ł* 'feehrticz!1~·cl1.
Kadry w tych szkołach przeszkolo
ne' zatrudnione będą w u,;,połeczni.o
nym sektorze produkcji rolniczej.
Do Koedukacyjnych Szkól Roln.
Praktyków Specjal'stów mogą być
przyjęci kan<lydaci(tki} ktorzy odpoI wiadają niżej podanym warunkom:

Zespoły najwyższej ;akości

wPZPW Hr 21

Je d' ynk a"

1

~~~:i:ś:~~ :;:.::~::. ;a!~:~:~::: ~
2

2

złożeniu podania 'o wydanie świadcctwa lojalności, 3. ostatnie śwladcctwo• szkolne (odpis), 4. zaświadczenie · z praktyki (o ile kandydat(tka) praktykował(a), 5. zaświadczeni-e o stanie zdrowia, 6. "pinia z
Partii, ZMP lub ZSCh„ (o ile są
czlonkami). 7. zaświadczenie o stanie majątkowym własnym i rodziny,
8. 2 fotografie do legitymac.ji, 9. zo-

1• •

.rea IZUJe

talina

radiofonizuje

Komunikat

Kronika Ujazdu :.

p- JQ e·

W związku ze zbliżającą się
rocznicą urodzin Generalissiinnymiędzy
Stalina
musa
mi zobowiązaniami, załoga Fabryki Sztucznego Jedwabiu zobowiązała się do podniesienia
liczby uczesttiików wsp6łz::i.wod
·
n'ctwa pracy, które by obejmowa
ło 50 procent załogi.
Zobowiązanie to zostało już

trwa

Wojewó:lzka wystawa dmoD..
ku młodzieżowego zoq~anizo"'
wana przez Zwiazek Młodzieżl1
Polskiej przy współudziale ZHP.
i SP i otwarta w pomieszcze •
niowe, zwięks:i;yć stan liczebny o niach Robotniczego Domu Kul
25 procent oraz w ramach akcji tury - trwa w dalszym ciągu.
pomocy dla sierot po poległych
Ci wszyscy, którzy nie mieli
bojownikach 0 WÓlność i Demo- możności zapoznać się z ni~
krację rozprowadzić wśród naj- winni to uczynić w najbliższyc~
biedniejszych 250 paczek żywno dniach, bo już 20 bm. nastą-pl
ściowych.
je i zamkniecie.
ZMP-owcy z PZPJG Nr 3 zobo
Wstęp bezpłatny.
wiązują się do podniesienia dyscy
\
pliny pracy i punktualnego jej
rozpoczynania oraz nawiązania li- Okręgowy Zarząd SKR• ·
stownego kontaktu z młodzieżą
świetlict
komsomolską .
Następnn. delegacją są przeds!a
pocztowców
wicicle Liceum Pedagogicznego.
Zarz::id Okręgowy Społecznt!lł
Przyszli nauczyciele w uchwalone)
rezo lncji przyrzekają. nie szczędzić go Komitetu Radiofonizacji Kr•
wysiłków w nauce, aby móc po- j;u, na specjalnym pos)ied-zeni)J
lem wychowywać nowego człow:e w dniu 13 grudnia br„ poświęcd
ka, obvw:::.tela Państwa Socjali- ny uczczeniu roctznicy urodClid
Genera!hsimusa Józefa Stalina,
stycznego.
powziął następująca uchwalę;
Delegacja Fabryki Filców Tech
„W związku z najlepszym wy
nicznych w imieniu całej młodzie,.
Urząd
ży swego zakładu odczytuje mel· wi~Jzywaniem się przez
dunek: stworzyć kółka, studiują Pocztowy w Tomaszowie Maz.
ce życiorys Towarzysza Stalina, z prac S. K. R. K. - Zarzą.d
stworzyć grupę jakościową, produ Okręgowy S. K. R. K. zradiofo.
kującą najlepszy asortyment to- nizu je bezpłatnie świetlicę prawaru oraz w pracy swej brać przy cowni.ków pocztowych w Toma.
kłnd z bohaterskiej młodzieży ra- szowie Maz.
dzieckiej.
Młodzież z Gimnazjum Przemy„W
słowego PZPW postanowiła:
Za1 zą:f Tomaszowskiego O<ł.
70 rocznicę Urodzin Towarzysza
Stalina podejmujemy się dokła d'ziału Związku Bojowników o
dnie poznać życie, pracę "i walkę Wolność i Demokrację - prosi
tego wielkiego człowieka. Na przy członków Związku - inwalidów
s~
kładzie pracy Towarzysza Stalina wojennych o przybycie do
(Plac Koś•
będziemy uczyć się rewolucyjnego kretariatu Związku
hartu i czujności, oraz nieust(('pli ciuszki 1) - celem rejestracji~
Sprawę prosimy traktować ja
wej walki z wrogami ludu pracującego. My, młodzież ZMP-o\wka ko b. pilną.
przyrzekamy być gorlhvymi krzewicielami idei Stalinowskiej, prodo socjaliwadzącej .hasz kraj
zmu".
OSRODEK MASZYNOWY
Wiec zakończono odśpiewaniem
wiosnę przyszł-ego roku ZOol
Na
hymnu Młodzieży Demokratyczuru<:homivnv w Ujeździł!
stanie
(so)
nej,
ośrodek maszynowy, z którego
korzystać będą mało i średnioroi
ni chłopi qminy Łazisko. OśrC>dek
maęzynowy zostanie wy;posażon;y.
w maszyny i narzędzia. rolnicza.
P'fij_"'
Otrzyma on 15 siewników, jedną

d• t '•

70

dorobku młodzieżowego

•
•
O.·. 1ązan1a

5 w•

·~O

O.hecnie

„J etlynka"

posiada

ogółem 532 zespoły. vV tym 3a
zespoły młodzieżo\•/e. 322 osoby
- współzavtodniczą indywidualnie. Większość biorąc-yc:h uwspółzawodnictwie sta
dział
nowią kobiety.

we

Przedterminowe
z obowiąz ania

dopełnienie

~

młockarnię,

jedną

żniwiark~

siewników została już fiPl'•
wadzona.
Obecnie zarząd Spółdzielni „Sa
prowadzi
mopomoc Chłopska"
budowie 00.powied„
pracę przy
nich pomieszczeń , w których z~
wszystkie ·
zqromadzone
staną
przydzielone maszyny i narze,dzia
rolnicze.
/-~ .
Część

najdobitniej
bowiązanie.
świadczy o przywiązaniu i czci
10 TYS. ZL. NA SPORT
.
Termin składania podań upływa z wykon~ne !
proletariatu polskiego do Wow Ujeździe Ludowy
Istniejący
W p1erwszyc!1 dmac~ tygoddniem 20. XII. 49 r. Bliższych informacji udz'.ela Komenda Miejska nia liczba wspołzawodmczących dza walczących o pokój i spra- Zespół Sportowy rozwija się do„
łów, mimo, iż niektóre z nieb od PO „SP" w Tomaszowie - Maz. (Za- podniosła się do 51,6 procent wiedliwość społeczną ::_ Towa- brze. Obecnie zespół ten liczy
nie rząd Miejski, II piętro, pokój Nr 23). I stanu załogi.
dały obok primy i ekstrę r zysza Józefa Stalina.
kilka drużyn, z 'których druriyna
gdyż
klasyfikować,
możemy
siatkówki cieszy się największą
wszystkie wyprodukowały pewne
na tuitejsz.ym 'tepopularnością
0
renie. W rozqrywkach finałowych
drugie:
drużyna ta pokonała ostatnio dwu
lcrotnie drużynę siatkówki z Brze
zin.
zestawienia zes
w
Ponieważ zaszła konieczność z~
(;Iii
.
,
większej ilości sprzętu
kupienia
będzie
.
·
b
·
współzawodniczących tkaczy niosłe znaczenie współzawo sportowe~v,
Spółdzielni
zarząd
Wyniki podsumować
~a, ostatnim ze r?-n.m ptacosześciu w plerwszej dekadzie pro
dnictwa pracy dla dobra Pań „Samo-pomoc Chłopska'', który o•
dukowało wyłącznie ekst.ra·p.rl- \w:vnn11_ko~ztaołmogaaszopwosskta1enJowel1~łkatrow- można po 31 grudnia 1950 r.
stwa Ludowego - wzywam piekuje się sportem ludowym.;
Na tym samym zebraniu obok
z
s t c ł Bk
niniejszym do współzawodnic przekazał z€.społow1 na ten ceł
ciągu kontynuować wezwania do współzawodnictwa
mę. ą ołu: zessawf ~ up· 1 • J~- dalszym
. k' .
k
,
te. an1a ierscm- I "rspółz~:wodn1'ctwo m1'ędzyzakła- p racow
flo zespo indY'vidualnego na rok 10 tysięcy złotych.
twa
i zg1ers IeJ, rzucone zo~
"
z zespołu. M 11czark a. - K a- dO"'e,
k
WZY'"aJ·ąc tym i·azem do
s la.K
1950, wszystkich szoferów
stało jeszcze jedno wezwanie do
.„
"
k Józe f cw1kł a. o. raz \Vspo'lzawodni'ctwa
placo'wkę
1
rawczy
ro
Podokręg-u Nr 4 ,..,, Łodzi".
wsoółzawodnictwa indywidualwo1c1ech zgierską
łu R
Z ŻYCIA ZMP·
ob.
neao. Rzucił .ie szofer asztara z zespo
Oba wezwania - 1 zbiorowe
Na terenie gminy Łazis!fo znaj
"'
·
'
Chylewski f Jerzy Kisiołek.
W wyniku zebrania wysłano Bociański Franciszek podpisu- i indywidualne dają dobitne świa du je się kilka kół ZMP, z których'.
dectwo świadomej i twórczej po· koło ZMP w U,ieździe je4t n·a jbax
do załogi te.i placówki pismo na jąc list następującej treści:
- „Ja, Rzofer placówki To stawy załogi naszej tomamow• dziej aktywne. Członkowie tego
maszów Maz., rozumiejąc do- skiej placów'ki.
stępującej treści:
koła biorą czynny udział w pra ...
„Do Z.E.O.L. Podokręg Nr 4
cach, jakie µrowad?.i istniejąca
· Placówka w Zgierzu.
przy zarządzie gminy, komisja
Pracownicy placówki Tokulturalno-oświatowa. Organizują
maszów Maz. rozumiejąc doły rezerwy „Ogniwa" w stosun·
imprezy, 7. których dochód prze·
niosłe znaczenie szlachetnego
ku 7:2. Punkty zdobyli Lis i Tom
znaczany jest bąd ź na cele kultu
pracy,
współzawodnictwa
czyk po 3 - Sipak - 1.
ralno-oświatowe. bądź też na odprzez które podnosimy gosekcja
budowę Stolicy.
"' •
z okazji święcone j w dniu Kierownik ruchu - ob. Drze- dramatvczna tego Obecnie
spodarkę Państwa i przyśpie
koła przyqotoW meczu o mistrzostwo kl. ,,B"
szamy dobrobyt mas pracu- wczora jszym pierwszej rocznicy wowski, zobowiązał się zbadać wuje się do akademii, jaka zosta
„Energetyka" pokonała „Ogniwo"
wzywają tamtej- z jednocz~nia poiskiego ruchu ro wszystkie silniki elektryczne, a nie zorQanizowana w świetlicy
jących 5:4 zdobywając punkty przez Mo
do współzawod botnicz~go, przedstawiciele zało wszelkie braki i uszkodzenia uzu w Uj <.>ździe, w dniu rocznicy ·uro
placówkę
szą
rawskiego i P :etruszczaka po 2
gi PZPW Nr. 29 podjęli szereg• pełnić i naprawić.
nictwa pracy na rok 1950.
i Sztajnerta - 1. Dla „0$1iwa"
rlzin Generalissimusa Stalina.
tow.
Majstrowa skręcalni
•
Pracownicy placówki To- zobO\"'.i~zat1:.
- Kocik i Iwanow zdobyli po 2
o.b. Maria Więcław, zobowiązała sfę ·~-~:~QllJ~„„~...,~·~·~·!!!~W~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma1srrowa .c~rowa lni maszów apelują równoczepunkty.
śnie do placówki w Zgierzu, Anna Kołodziejczyk w imieniu na swym oddziale zmniejszyć do
Ogłoszenia
aby ta wezwała do współza rohotn.lc teg-o od~zlału zobowią· minimum odpadki.
M~str7ostwa
wóctnictwa placówkę w Piotr zala s1~ wyk?nac prace, związa
Ob. Bathelt - kierownik far· ·IT.NIE poszukuję domku jednoGimnazjum Ogólnoksztołcqcf'go
kowie, co umo*liwi współza n~ ~ usuni!!c1em wsze!ki~h błę- biarni, zobowiązał się oczyścić codzinnego er. ogrórlkiem. Oferty
wodniczenie systemem trój- dow w sztu~ach materrnłow e~s na tym oddziale kanały odpły. .pod ,J0''. Lódź , ,Prasa", ~iotr
W tych dniach odbyły się mi.,
kowym.
portowych, Jakie zakład przy.iął wowe i studzienki
. crzostwa Męskie Gimn. Ogólna·
12944-g
kowska 55.
•
wykonania z PZPW Nr. 3 w
do
przedstazebrania·
Termin
stołowym:
tenisie
w
kształcącego
wicieli placówek w celu opra- Łodzi. Prace te wykonane zoKolejność miejsc przedstawia się
La:t ™ l : Z !
W
, f eJ• ==~-~„ -;-,· ~--~,
• wczesn
":.:~~..::::::.S~it'~;=..~......
·
regulaminu współ s t aną o d wa f ygo dnie
cowania
pkt„
5
następująco: Bykowski
· ----~-· - -----~
ni ż to przewidywał plan.
proponujemy
zawodnictwa
Rutkowski - 4 punkty, Iwaniak
mechanicz
warsztatu
Majster
na dzień 16 grudnia godz. 10
- 2 punkty, Musiał - 1 punkt,
w Podokrę~u Nr 4 w Lodzi. nego, popularny racjonalizator,
Korbacz - 1 punkt, Gór,a O WO.
zobowiązał się
Podkreślić należy, że w bie tow. Górski W odbytych ostatnio mistrzoelektrownia to- uzupełnić wszelkie braki parku l~owae.GbniqioJI
żącym roki
stwach tenisa stołowego drużyny
współzaiwodniczy maszynowego t naprawić · Uszko-·
maszowska
·ZHP Nr 5 - I miejsce zajął Iwa·
'„
elektr-ownlą . piotrko.wsq. dzone nęścl masz.v.n.
~
„k.P~.zed Płacbe.clQ:ro )i K9cikiem.

~ pierwszej dekadzie grudnia

z

czternastu zespołów najwyż~
szej jakości, jakie z dniem 1 gru
do konkurs
przystąpiły
dn.ia
w Państwowych Zakładach Prze1
1
0

I

•
z
•
d
1
•
.
d
aserz
n1ctwa·
zawo
wspo
o
zywa
w
·
uzupełnieniu
fń~~!~~pny~;ioóJuko:ałn~1YP~~~~ k~!~uć.~e~:a~i:l~ ~~:~Xzfe~~~
~atu:ku.

~y~~s;:;:: as~:q z~~J ; ~!1~~ ności
Szynler, który dał 34,7 proc. ekBtry
i 65,3 proc. primy.

primy i 16 procent ekstry.
Zespół Franciszka Andrzejew·
skieqo oddał ekstry - 10 procent
t
90
·
•
J
1 pnmy - d procen ·
aniny
Poza tym wa zespoły:
"k
"
i Leokadii S1 ory
Daniszewsk1ej
·
·
- w ciągu pierwszych 10
li dni
produkowały iwył~cznie p mę.
Pozostalych dziew.ięciu zesµo-

-Ze.Wyniki· spotkań
·s fl!J,Ortu

. W meczu o mistrzostwo kl. .,B"
„Or.ator·um" w Łodzi pokonało
wysoko osłabi<lną drużynę „Związ
kowca" w stos. 7:2. Punkty dla

„zw· ązkowca"

zdobył Kobyłecki.

W drugim spotkaniu tej samej
klasy „Solidarność" z Łodzi wy·
grała z „Wló-kn:a1'zem" w stos.
7:2. Dwa pu;ikt"v zdob'ył Pacak.

*

* • ..

W Łodzi „Wlókti;;;:;.n" przesrał
z , ŁKS „Wliikn~urzcm" 4.:5. Punkty uzyskali: l?a'.:ak 2, P:ctrzykow
ski i ·Pietras k P" 1.

*

•

*

„zw:ązkow:ec" w rezerwowym
składzie roz!rn1,1'0ny został w Ło

dz.i przez „0.-,rni~•ko" w stos. 9:0.
•
•
•
W spotkaniu o mistrzostwo kl.
„C" Podokręg u Tomaszowskiego
w tenisie stołowym „Włókn'axz"
I:II pokonał wysoko rea,erwy
,1Związkowca" (Piotrków) w stos.
8:1. Punkty 2Jdobyli: Kniajski j
ł}tando po 3 i Gaciąg - .2.
~r,Y?Y. „Ener~tyki!' . l>Olion!l"'

tenisa stołowego
•

Załoga

tomaszowskiej Elektrowni

PZPW Nr 29

w rocznicę ·zjednoczenia
I

I

drobne

-=-=
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Str. 8

Nr 345

Dary

ZE SPORTIJ
H'

/

~
Co

niedzielę

o aodz. 'IB·ei

płgmackie

derhg
pisała prasa łódzka 16 grudnia 1929 r.

dla

Kto zdobędzie puchar przechodni dyrektora WU KF?
rówmez klu):>ów
dnia 18 bm., odbędą żynowy wicemist~z Polski), mistrza T6 samo
W niedzielę,
„Ogniwo" zgierskich, to jest
warszawskiego
„Ogniska" zana

gnezowe choroba raka prawie nie
okręgu
pływalni
się
gdy pleni si ę
występuje, podczas
Aresztowany w Chebie szofer ona w okolicach ubogich w te sole. wody pływackie z udziałem dwóch (dwukrotnie), poznal1ską „Wartę" no
najsilniejszych drużyn łódzkich - i wreszcie słabszego już „Związkow
Meyer - jak się okazało - nie ma
65 NARZECZONYCH
„Z"iązkowca - Zrywu" i LKS-Włók- ca" (Wrocław).
nic wspólnego rz morderstwami poJÓZEFA KARRERA
ł,KS-Włókniarz może się p.Jszczyniarza:-- Mecz ten wzbudza zrozumiP.pemionymi w DuesseJdorfie. Jest to
Wiedniu aresztowano niejakie- łe zainteresowanie, jeśli weźmiemy cić wysoką wygraną z plywakami
„upiór rz iDuesseldorfu", goWJózefa
już setny
Karrera, który udając learesztowany w ostatnim czasie na karza - zaręczył się z 65 kobieta- pod uwagQ fakt, że obie drużyny na- „Ogniwa-Cracovii" oraz nie:m&czm1
najsilniejszych w przegraną róimicą 1 pkt. z „ Wal'tą".
rzędu
leżą do
podstawie lekkomyślnych zarzutów.
mi i to prawie równocześnie. Od Polsce.
. Na tę ostatnią porażkę wpłynęła niekażdej ze swych ofiar Karrer zdą
na roz. obecność niedysponowanej Sobcza„Związkowiec-Zryw" ma
NOWY „SRODEK" PRZECIW
grube zaliczki na kładzie szereg czołowych drnżyn pol- kówny. Gdyby zawodniczka ta poplyżył wyciągnąć
CHOROBIE RAKA
posagu.
skich, jak: „Stal" (Katowice) (dru· nęła w niedzielę 100 m styl. dow.,
„nepublika" drukuje wynurzenia konto
szE-lę zwycięstwa
t.11,1i:1·1·1n:111111,111·r1:1.1.:1.11 l'lrm.1.11::1-1:·1,1111·111:11.u.1 I przechyliłaby ona
ZAMACH SAMOBOJCZY
niejakiego doktora Delbet, który
'na stronę LKS-Włókniarza. W obu
BEZROBOTNEGO
twierdzi, że codzienny dodatek soli
zespołach pływają zawodnicy zakwaW mieszkaniu własnym przy ul.
magnezowych do pożywJenia uchro
lifikowani Jo kadry okręgowej, wśród
/POpelnić
nić . może ludzkość przed chorobą· ra Marysińskiej 8, usiłował
nich czołowi zawodnicy-rekordziś'!i,
na samobójstwo 34-letni Wincenty Mat 11 WIQZ OWCastwierdził
ka'.~ Doktor iDelbet
KS „Związkowiec-Zryw" zawlada- mistrzowie i wicemistrzowie Polski.
poastawie rozlicznych badań, że w czaik. Denata w stanie ciężkim odOstatnie w dobiegającym końca romia wszystkich członków sekcji lekokolicach, obfitujących w sole ma- wieziono do szpitala.
•••••••••••••••••••••••••„•••••••••••••••••••••• koatletycznej, że w dniu 18 grudnia ku 1949 zawody pływackie zgrorua•••••••••••••••••••••••••••••
1949 r. o godz. 10.30 odbędzie się ze· dzą na starcie w ramach spotksnia
branie sekcji lekkoatletycznej w ha- tylko dwóch klubów łódzkich, i,:l)r.ad
li sportowej przy ul. Pogonowskiego 50 zawodników wyczynowych. Będzie
to przegląd całorocznej pracy, podNr 82.
sumowanie wyników i wskaźnik umaObecność obowiązkowa.
sowienia wyczynowego sportu płyu
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) wackiego na terenie naszego okręgu.
n UC
„Konik Garbusek" godz. 16, 18, 20
Przy tej okazji życzyć sobie tylko naPA.N:.'S'l'WOWY TEATR
„Od·
BAŁTYK (Narutowicza 20) w niedzielę, dnia 18 bm. o goclz. leży, aby pozostałe kluby łódzkie, tj.
IM. STEFANA JARACZA
dl!iał Z-8" . gódz. 17, 19, 21
14 w sali „Ogniska" odbędzie się tur· „Chemia" i AZS, wykazały podobne
(ul. Jaracza 27)
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Na
sportu
Dziś o godz. 18 dramat J. Słowac nieij AZS-ów przy SGPS (Warszawa) zrozumienie dla umasowienia
rzeczona z Turkmenii" godz. 18, '.?O
pływackiego w tym stopniu, jak to
a SGPS (Łódź) o „Puchar Rektora''.
nowe,i
w
Stuart",
„Maria
pt.
kiego
GDYNIA (Daszyńskiego 1) - „ProW programie siatkówka męska i u::zyniły „Związkowiec-Zryw" i ŁKS
gram aktualności krajowych i za- inscenizacji i reżyserii I wo Galla.
żeńska (szóstki i trójki), oraz koszy- Włókniarz. l\:Iamy wszelkie dane ku
Wszystkie bilety wyprzedane.
godz. 11,
granicznych Nr 53" temu że praca w tych klubach będzie
kówka męska,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
coraz żywsza i sprawniejsza, a wyHEL - dla młodz. (Legionów 2-4)
niki jej będą uzależnione od stabiliY
~
IYI.
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
Il-ga seria „Młoda Gwardia" organizacyjnej tych sekcji oraz
zacji
„Brygapunktualnie
19.15
godz.
O
gpdz. 16, 18, 20
od pracy trenerów klubowych.
MUZA (Pabianicka 173) - „Wilcze da szlifierza Karhana".
na uwadze fakt, że Z.•rząd
Mając
:'o
hali
W
wł.),
MOSKWA (ob~ł.
Zniżki dla studentów i członków
doły" godz. 18, 20
kolo trenerów i inorgani:z;uje
LOZP
w
Sowiet.Jw"
„Skrzydła
warzyszen;u
ważne.
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Bit- Związków Zawodowych
Moskwie rozpo<:zęly sil) dwudniowe struktorów, wydaje się pewnym, że
PAŃSTWOWY
wa o Stalingrad" godz. 17, 19, 21
mistrzostwa l\fo:::kwy w gimnastyce. przy ścislym kontakcie wszys~kich
TEATR POWSZECHNY
PRZ~DWIOśNIE (Żeromskiego 76)
zawodach bierze t~d:;:iał. ponad instruktcrów, zrodzi się wzajemna
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
Kino nieczynne z powodu remontu
u?-c1u czolo~ych zawocln1kow 1 zaw:ocl pomoc i współpraca, co niewątpliwie
Dziś o godz. 15.30 i 19.15 „Rozbitl'tOBOTNIK (Kilińskiego 187) - Ki~lc~ck, z nnstrzaml ZSRR Urbanomcz odbije się dodatnio na poziomie slabki", komedia w 4 aktach Józefa Bli- 1 T1moszeocm na czele.
no nieczynne z powodu remontu
szych w tej chwili sekcji pływackich.
z udziałem A. Dymszy,
zińskiego,
ROMA (Rzgowska 84) - „Arinka"
P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Waltegodz. 16, 18, 20
REKORD (Rzgowska. 2) - „Goal" ra, W. Ziembińskiego i innych.
Przedstawienie zamknięte. .Passadla młodzieży godz. 16, „Skarb"
partout nieważne.
godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Sp:;t„LUTNIA"
kanie nad Łabą" - gad:.:. 18, 20
Dziś i codziennie o godz. 19.15
wyprzedzają
śWIT (Bałucki Rynek 2) - „Sąd ho- „Ptasznik z Tyrolu" , operetka w 3
hokejowy Włókniarz (Zgierz)
mecz
Dziś
norowy" godz. 18, 20
aktach K. Zellera.
TĘCZA (Piotrkowska 108) - „BogaTEATR LALEK TPD „PINOKIO"
Boruta (Zgierz) .
ty plon" godz. 17, 19, 21
oprócz poniedział
Codziennie TATRY (Sienkiewicza 40) „Wscho- ków
przypuszczał, wym, gdyż to lefy 'w zamierzeniach
nie
zapewne
by
Nikt
- „Wilk, koza i koźlęta" Gradnie zaloty" godz. 16, 18, 20
otwarcie sezonu hokejowego w naszych. włókniarzy, A na co oni zaże
bowskiego.
„OdWISŁA (Daszyńskiego .1) Pclsce nastąpi nie na „Torkacie''. gną parol, to „umarł w butach", muTEATR „OSA"
dział Z-8" godz. 16.30, 18.30, 20.30
katowickim, lecz w.„ Łodzi, a jednak szą dopiąć celu. O ty'm mieliśmy moż
(Traugutta 1)
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Bit
właśnie Łódź otworzy . sezon sportów ność przekonać się już niejednokrot
Z powodu "l".'yjazdu na konkurs zimowych w Polsce.
godz. 16.30,
wa o Stalingrad" nie.
sztuk radzieckich w ·warszawi~ ł;eatr
18.30, 20.30
Mało zapewne wiedziało, że już od
Dzisiejszy mecz pomiędzy drużyna.
nieczynny.
WOLNOść (Napiórkowskiego 16)
W sobotę, dnia 17 bm., premiera: h7ech dni mieliśmy lód pod bokiem mi zgierskimi Włókniarzem a Boru„Bogaty plon" - godz. 16, 18, 20
w Zgierzu i że już od 3 dni hokeiści
„Ulica „Romans z wodewilu" z go ścinnym \·Vlókniarza zgierskiego trenowali do tą ściągn~ niewątpliwie wszystkich
ZACHĘTA (Zgierska 26) miłośni';:ów hokeja, toteż komunikujtrnniczna" - godz. 16, 18.30, 21 występem T. \';eso!owskiego.
pierw3zego meczu hokcfowego w- Pol jemy, że tramwaje podmiejskie do
ser, jii~· i 10zeg1ają dzisiaj w Zgierzu Zgierza odchodzą co 20 minut i podróż trwa wszystkiego 33 minuty. Po·
z tutejszą Borutą.
radio~
usłyszymy
Wiadomość ta zaskoczyła i nas czątek zawodów o god:r.. 18.
h .
d.
16.50 (Ł) „Z dziedziny ra JOtec m- Jakto, rtęć w termometrze spadła za~
PIĄTEK 16 GRUDNIA
11.55 (Ł) Sygnał - chwila muzy- ki": 17.00 Koncert dla przodowni~ów JE.dwie dwie, trzy kreski poniżej zeki. 12.04 Dziennik południowy. 12.~5 świata pracy. 17.45 „Kongres ZJe·l- ra, a tu już włókniarze chcą grać w
n
lf
·
Przerwa. 13.20 (Ł) Chwila muzyki. noczeniowy" - audycja „SP". 18.00 hokeja?
b
t
13.25 Program rinia. 13.30 Muzyka „Z kraju i ze świata". 18.15 „Melodie
ego.rocznyc
W
Zapomnieliśmy jednak, że włóknia
rozry'\vkowa. 14.00 Radiokronika. 14.1~ świata". 18.40 „Wszechnica Ra~iow~··
(Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Antom kurs I - wykład z cyklu: „Historia rze jdk. coś ,robią, to z myślą i nie
Dworzak - Koncert wiolonczelowy. Polski". 19.00 Audycja problemowa. puszcz~Ją slow na wiatr, zapomnieli·
(obsł. wł.) _ Na
WARSZAWA
14.55 Zapowiedź słuchowiska. 15.00 19.15 Koncert symfoniczny. 20.:lO smy, . ze w roku ubiegłym wlaśnie
„Mówią książki". 15.10 ~udycja ~la, Dziennik wieczorny. 2!).~0 ,Muzj~a wło~marze wpadli na pomysł zbudo· podstawie sprawozdań, otrzy'llli\Ilych
szkół popołudniowych: „Jozef Stalm' rozrywkowa. 21.00 „40 w1ekow poe- wa~na ~odowiska na. płycie betono- z Wojewódzkich Urzędów KF, \Vy- audycja poświęcona ro~znicy nro- zji". 21.2~ Muzy~a t~n~czna. ~2.00 WeJ, .ktore, jak najlepiej dziś może- dział Imprez Masowych Głównego Udzin Generalissimusa Stalina. 15.30 (Ł) „Stalm w tworczosc1 ludoweJ na- my się o tym przekonać, zdało w stu rzędu Kultury Fizycznej zestawia I
opracowuje obecnie sprawozdania cy
Audycja. dla świetlic dziecięcych. rodów ZSRR". 22.10 (L) Kalendarzyk pr~centach egzamin.
zięki naszym włókniarzom Łódż frowe z marszów jesiennych w roku
15.50 Muzyka rozrywkowa. 16.00 imprez sportowych. 22.13 (Ł) ProDziennik popołudniowy. 16.20 (L) gram lokalny na jutro. 22.15 Ko:i.cert będzi~ pierwszym miastem w Polsce, 1949. z dotychczasowych obliczeń
Aktualności łódzkie. 16.25 (Ł) „Je- rozrywkowy - transmisja z Buda- w ktorym potoczy się w tym sezonie wynika, że udział uczestników w tedziemy na wczasy". 16.30 (Ł) „ź~ó- pesztu. 23.00 Os~atnie wiadomości. kauczuko"':'y krążek i ,będzie zapew- gorocznych marszach przewyższy cy
dło współzawodnictwa pracy w Związ ,23.10 Program na Jutro. 23.15 Utwo- re tym miastem, w ktorym hokej sta f1ę 800 tys„ co stanowić będzie przeku Radzieckim". 16.40 (Ł) Melodie ry Kamila Saint-Saensa. 24.00 Za- nie się wkrótce jednym z najbardziej kroczenie zeszłorocznej liczby uczest
popularnych sportów w sezonie zimo r.ików 0 160 proc.
rosYjBkie grajq. soliści radzieccy. kończenie audycji i Hymn.
STO UPIORÓW
Z DUESSELDORFU

UWaga Iekkoatlecl•
· k Z "

z

rywu

.......

0 P har Rektora

UISfrZOStWa "lffiflaSf CZne
Moskwy
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I

Włókniarże łódzcy
„Torkat"

przez

Co

Eodzi

800 tys·IACY uczestn1'ko'111

marszach 1·es1·ennych

doty~zy

„Włókniarza"

i „Boruty" oraz i·owych sekcji pły
wackich znajdujących się w stadium
organizacji.
Należy życzyć ply'\\'akom łó:!zkim,
zawodami
się
zbliżającymi
aby
ŁKS-Włóknia1·z

„Związkowiec"

godnie bieżący rok pracy
oraz, aby w przyszłym roku wyniki
ich byly jeszcze lepsze.
Zawody pomiędzy „Związkowcem
Zrywem" a LKS-Włókniarzem rozegrane zostaną o puchar przechodni,
ofiarowany przez dyrektora WUKF,
ntgra Nonasa. Puchar zdobędzie na
własność ta drużyna, która rozstrzygnie dwukrotnie kolejno spotkanie na
swoją korzyść, lub trzykrotnie niekolejno.
zamknęli

Władze

sportu

Generalissimusa Stalina
od sportowców polskich
WARSZAWA (obsł. wł.)
Do Muzeum Narodowego, gdzie
wystawfone są dary dla Genera·
lissimusa Stalina z okazji 70 rocznicy Jego urodzin, napływają co·
raz to nowe podarki.
W środę, jako pierwszy ze
złożył
sportowych,
związków
upominek Polski Związek Lekkoatletyczny. Jest to marmurowy
przycisk na biurko z odżnaką
PZL.
Z innych podarków na uwagę
upominek Polskiego
zasługuje
Związku Hotocyklowego, w postaci płyty marmurowej z dużą
odznaką PZM, wykonaną odręcz
nie przez jednego z członków
Związku.

I

Napby umieszczone na upominkach świadczą o serdecznych
uczuciach sportowców polsb.-ich
dla Wodza międzynarodowego
proletariatu - Józefa Stalina.

czechosłowackiego

prz-y bywaią dzisiaj do Polski
WARSZAWA (obsł. wł.) W dniu jslovenska Obec Sokolska); E. Pen16 grudnia br. przybywa do folslti lninger - naczelnik COS; L. Peskova
z Czechosłowacji 6-osobowa delega- - z-ca gen. sekretr.rza COS; J. MacJa . złożona z czołowych przedstawi- ,tiejka - przewodniczący Komisji Mię
cieli władz sportowych CSR. vV skład dzynarodowej COS; M. Bonedik Naczelnictwa Słowackiegc>
członek
delegacji Y.'chodzą:
W. Pokorny - kierownik Państwo- COS.
Przyjazd delegacji ma na. celu za\'l"eiro Urzędu Kultury Fizycznej, J.
Sp1rk - gen. sekretarz COS (Cesko- poznanie się ze strukturą i organizacją kultury fizycznej i sportu w Pol·
.......„ ....„.•-••·...- - · - - sce,
omówienie i ustalenie form dalszej współpracy sportowej między
ZOBOWIĄZANIA
Czechosłowacją i Polską oraz wymia
nę doświadczeń w dziedzinie kultury
.
fizycznej i sportu.
Delegacja czechosłowacka pn;ybę
z okazji urodzin
dzie do 'Varszawy samolotem w godzinach popołudniowych. W czasie
pobytu gości przewidziana jest w Gł.
arząd Główny AZS dla uc11czenia Urzędzie Kultury Fizycznej
konfe70 rocznicy urodzin Generalissi- :rencja prasowa z udziałem członków
musa Stalina podjął zobowiązanie delegacji.
jeszcze silniejszego, niż dotąd, zaktywizowania całej organizacji do prac
na odcinku umasowienia sportu almGLOI
demickiego przez utworzenie do koń
Organ L6dzldego Komitetu 1 WoJeca lutego 1950 roku kół sportowych
wódzklego Komlt.ttu Pol!kleJ ZJednoczoneJ Partit Bobołalczej
Zrzeszenia na każdym z wydziałów
Red ar;n le:
wyższych uczelni w Polsce oraz do
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
zmobilizowania do udziału w wioTeleron;r:
sennych, narodowych biegach na
2111-14
Redaktor naczeln7
przełaj 20 tysięcy studentów.
211-23
Zasti:pca red. naczelr!ego
2111-05
Sekretarz odpowiedzialny
iłkarze warszawscy, zrzeszeni "V
254·2~
Dział partyjny
,WOZP,N. pqs.tanowili dla llCZcze' >Wewm· JO
·rob„tGeneralissi.kore•pondenf6w
urodzin
Dział
nia 70 rocznicy
niceych l cbłopaldch «1ru.
musą Stalina ofia.ro,;vać sprzęt sporredak~r6w guetek łclentowy dwum podstawowym szkołom
llł..f2
nycb
2%1-ff
warszawskim Nr 62 i 23.
Dział mutacji
m-21
Dział mlejsld f 1porto11'7
Jednocześnie postanowiono wysłać
wewn. I 111
do Generalissimusa Stalina
depeszę
211-11
Dział ekonomlc:m„
o dołożeniu wszelkich
zapewniającą
219-tt i
Dział falnycmy
25ł-2l
rolny
Di.lal
srormłodzież
stai:ań, aby wychować
wewn. •
tową w duchu walki o pokój i socja172-31
Redakcja noco:>
lizm.
•
Kolportal.
teL 2tt-!2
Łódt. Piotrkowska 70,
ajstars7.:> nasz pię~ciarz re:;>rezen-

naszych sportowców

Generahssimusa Sta Una

Z

P
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tncyjny · ·- Franei~zek Szymura
złożył zobowiązanie, że starsi zawodnicy przekażą młodzieży swe cloświad
czenia sportowe i służyć będą radą
i pomocą fachową.
Ponadto pięściarze nasi wysłali do
depeszę
Stalina
Generalissimusa

250-łl
Administracja
Dział ogloueil: t.odt, ptotrkOW•
aka 15, teL 111-so l 11ł-7S
Wydawca asw „Prasa"
Al!r. Bed.1 L6dt. Plolrkowska li,

m-cle

Druk.
ł.6dt.

Zakł.

piętro.

Graf, RSW „Pn11&•

ul. 2wld<l 17, &eL 206•&

z wyrazami czci i holdu.
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Delhi -

starożytna stolica Indii.

Tu, za wysokimi, ciemnoczerwonymi murami we wspania·
łym pałacu dożywał swych lat bezsi111y starzec, Bahadur-Szach
ostatni wła.dca z dynastii potomków Timura. Starszy syn Bahadu;„

-.

R o z d z i a
DELHI -

ł

S~acha umarł i Wschodnia-Indyjska Kompania Handl-Owa zabro·
ni.fa szacho':"i .mianować sw?im następcą drugiego syna. ~ada kupoow londynskich postanowiła zakończyć panowanie starożytnej
dynastii wraz ze śmiercią. Bahadur-Szacha. Szach Delhi umierał
t~<iy nie zostawiając następcy tronu i angielski rezydent doczeka
się momentu, w którym będzie mógł nareszcie przenieść się ze
swym biurem handlowym do królewskiego pałacu.

IX.

SERCE INDII.

Ośmiuset konnych sowarów i dwa tysiące piech~rów, w M_irucie czeka w :pogotowiu bojowym na rozkazy.. Alhgurze ludzie
są uprzedzeni. W Agrze szykują się. Nana-sah1b, zbuntowan~ ;a·
dża bitchurski, gromadzi siły w Gwalior~e. Pomoc dla sahibow
nie nadejdzie z południa ani północy, ian1 z e wschodu.
A Delhi - serce Indii? - „Do D elhi daleko" - mówi prz y·
słowie hinduskie.
Do Delhi było blisko.
Las rozstąpił się i Insur znalazł się n a polanie. Dwie znajome palmy splecione wierzchołkami, oznaczały początek przepra.
.
.
wy rzecznej. Insur wszedł na wzgó~ze.
Jasna i bystra Dżamna, roztlzielała się tu na d~ie odnogi'.
Pływający most, 2'JIDOntowany na łódkach! rprowadztł n'.1 drugą
stronę. Na przeciwnym brzegu rysowały się zwały kamiennych,
czerwonych murów, _wystających wysoko z wody. Był to pałac s ta·
rego szacha, władcy D elhi. Za pałacem stały białe gm a chy e;iro.pejskich r ezydencji, a dal e j - domy, k'.łnały, meczet muzułmansk1,
ciasne uliczki bazaru, kramy hinduskie i z nowu - domy.
Ogromne miasto leżało na równinie po drugiej str~n~e .rzeki.
Mmy opasywały miasto, k3:rm~~mn.ą podkową, ~ł~gosc1. ~iedem
mil, !Podkową z głębokimi wycięciami bra:n w p1~ciu mJeJ.scach.
Brama Kaszmirska Lahorska, Kabulska, A3mer s ka l Południowa„.
Di:og1 do Kaszmir~, Kabulu, • Lahor~ , '":: na półno~, poludn!e;
:wschód i zachód ~ ":wsw.tkie droin Ai.Jl SrodkoweJ prowadtjly
przez_.<@mi.as~. _,..

w

Stąpali po kamieniach tego miasta Aurang-Zeb, Nadir-szach,
okrutni zdobywcy Azji. Przeszli przez nie Persowie, Afgańczycy,
Machratowie. Delhi nazywało się niegdyś „Indra-putra" od imie·
n.ia groźnego Indry i było dumą Hindusów, potem zostało nazwane Szechanabadem i stało się bastionem Islamu. Arabscy i tureccy budowniczowie stawiali w nim meczety. Plan swego wspania·
fogo pałacu nakreślił sam szach Dźechan.
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«to to jest?

1'upon Nr. 7

Miasto fo istniało i było sławne 1uz wówczas, gdy nie było
Rysunek Nr. 7 przedstawia osobę.......·-·······-···-··············--·jeszc7,e na świecie LondylUI, a Paryż był kupką nędznych, glinia11ych chałup na brzegu bezimiennej rzeki.
Po Afgańczykach, Persach i Machratach przyszli Brytyjczycy. Miasto przyczaiło się. Brytyjczycy byli skąpi w słowach, za to
Imię ;i nazwisko czytelnika .................................................„ .....hojni, jeśli chodzi o wyroki śmierci. Miasto stało !!ię ponure.
i miejsce pracy .„ . ... .... ....... „ ..„ •. „ .. „ . . . „ . . . ... „ „ „ „ „ „ „ „ ..••„ „•.
:Zawód
Ucichł zgiełk jego krzykliwych, ulicznych .P rocesji, zubożały sklea
„ .......................................... .
.............................................................................................
Adres
py na bazarach. Szechanabad i lndraputra przeszły do historii.
_,~~~~~~~~~~..:
'i\rielkic miasto musiało znosić brytyjskiego policjanta, postawione- UW AGA, CZYTELNICY!
go .Pod murami meczetu i bryiyjskiego rezydenta w murach paKolejne ltJ kuponów - wypdnionych CZ}1elnie należy odesłać w dniu 20
łacu.
grudnia 1919 r. na adres: Redakcja „Głosu", tóJ ź - Piotrkowska 86, 111 pię
Pomimo wszystko miasto imponowało nadal swym ogromem. rro. front - dla d ziała „Hozrywki umysłowe",
Kryło w sobie jakąś potężną siłę.
W.SRóD CZYTELNIKóW, KTó.RZY NADEśLĄ , KUPONY ZAWIEROZL080WANE ZOSTANĄ
Insur długo stał na w zgórzu i patrzył. Strzelnice, baszty, ka· RAJ .~CE TRAFNE ROZWIĄ~ANIA
mienne przedmurza, występy b~nące od basticmu do bastionu1 CENNE NAGRODY: WIECZNE PióRA, KSIĄŻKI, ZEGAREK KIESZONKOWY, ZEGAREK NA RĘ;K:Ę, SERWIS DO KAWY NA 12 OSóB
spadziste załomy, fosy ...
D-il2359
J WIELE INNYCH NAGRóD.
d. c. n.
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