eena 1mmero 3

Nowy uniform generała Bradleya

l~

Osta t nie wystąpi enie gen. Bradleya w Kongresie USA
- przypomniało żywcem ost a tnie występy osławionego mi(Z pr asy.)
n :stra Forres tala.
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Niemcy -Zachodnie - kofjśką ńeohitleryimu
Skutki imperialistycznej polityki zachodnich mocarstw okupacyjnych
Oświadczenie

rzecznika

rządu

WARSZAWA (PAP). W dniu 4 listopada 1949 r. na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; rzecznik MSZ minister
pełnomocny WiMor Grosz w odpowiedzi na zapytania kilku korespondentów oświadczył, co następuje:
by się przekonać, te sytuacja
jest wręcz odmienną, że sztucz·
nie oderwane od narodu nicmiec
kiego, t. zw. Niemcy Zachodnie,
są dzięki polityce zachodnich mo
carstw okupacyjnych kołyską no
we_go hitleryzmu. wylęgarnia, idei odwetowych w stosunku do

Na jedne; ze swoich konferencji
prasowych amerykańsk: sekretarz
stanu pan Acheson wypowiedział
s ię w sprawie not rządów państw
Europy Wschodniej, które protestowały przeciwko samowolnemu utwo
rzeniu t. zw. państwa zachodnioniemieckiego. Wśród tych rządów
znajdował s ię równ:eż rząd polski,
dlatego też wypowiedź pana Achesona n:e może u nas pozostać bez echa.
Pan Acheson usiłuje przeko·
nać

Polski i innych krajów Europy
Wschodniej.
Pomijam, ja.ko nie zasługujące na
odpowiedź, insynuacje pana Achesona co do motywów, które skłonił~·
rząd mój do protestowania. Nie ma
przecież ani jednego uczciwego Po·
laka w kraju czy na emigracji, któ
ry nie jednoezyłby się z rządem polskim w uczuciu zaniepokojenia z po
wodu oclrodzenia hitleryzmu w Niem
czech Zachodnich, który by nie rozumi!U całej wagi tego, że Demokra

Naród indonezyjski nie ~zna machinacji
prowadzonych przy „Okrągłym Stole"

0 pinię publiczną,

światową

RP ministra Wiktora Grosza

I

że polityka, którą on reprezen~OSKWA (PAP}. - Agencja Tass imperlalisl.ów. Działaj ąc w myśl in·
tuje, słuzy sprawie· demokratyzacji Niemiec. Wystarczy jed- donosi z Hagi, że - jak podają w strukc ji _impe. rialłstów.' podpisali oni
decyzje poroz~m!eme, urągaią~e eleme~ta.r·
nak przestudiować nawet arty- 1'.;i.łach dziennikarskich _
nym mteresom narodu mdonezyiskle
ł
Ok
·•
kuły z brytyjskfej lub francuk on f erenq 1 „
w go.
Stołu"
rąg ego
skiej prasy konserwatywnej, że
Z Batawii. Dżodżakarty i innych
sprawiE'. I~donezji w istocie rzeczy
nie ma1ą zadncgo znaczenia dla roz. miast i okolic Indonezji donoszą, że
naród irdonezyjski nie u znaj e machi
wiązania konfliktu Indonezyjskiego.
Na konf~rencji nie było ani jedne- nacji, prowadzonych przy ,,Okrągłym
go prawdziwego przedstawiciela na· Stole" Lud ność Indonezji z Narodo·
rodu indonezyjskiego, który by miał wym Fron tem Demokratycznym n a
prawo przemawiać w imieniu narodu. czele domaga się energicznie pełnej
Grupy indonezyjskie, uczestniczące niezawisłości Indonezji i odrzuca
w konferencji - z Hattą i Hamidem ś_wistkr papieru, podpisane w Hadze
na czele - !eprezentują Interesy an. na rozkaz imperialistów amerykańBERLIN (PAR). - Zarząd Główny 9lo·amerykansldch i holenderskich skich.
Socjalistycznej Partii Jedności (SED)
c•publikował hasła SED w związku z
obchodem 32 rocznicy Wielkiej Re·
woluCJi Październikowej. Hasła te
stoją pod znakiem zacieśniającej się
przyjaźni niemiecko-radzieckiej oraz'
w spólnej walki na rzecz pokoju. Jedno z ha~el stWierdu, :le gro.nica na
Odrze 1 Nysie jes! granicą pokoju.
w Łodzi

Pokojowe hasła SED-u

w.32· rocznicę
Wielkiej Rewolucji

I•

rocznicę Wiellciej

,

Rewolucii

Urączystości przy Pomniku Wdzięczności

W poniedziałek dnia 7 listopada b.r. w Rocznicę Wielkiej
Październikowej Rewolucji Socjalistycznej, odbędz'.e się uroczystość połączona ze złożeniem wieńców pod pomnikiem żoł

Ambasador Chin Ludowych
wręczył

W 32

na Kre1Qlu

nierzy Armii Radzieckiej w Parku Poniatowskiego.
Wzywamy wszystkie organizacje polityczne, społeczne, związ
kowe, młodzieżowe, zakłady pracy i instytucje do wysłania na
uroczystość swoich delegacji, oraz pocztów sztandarowych.
Zbiórka delegacji - na placu przed pomnikiem o godz. 17.

'listy uwierzytelniające
.MOSt{WA (P.AP) - 3 listop11da
przewodniczący Prezydium Rady Naj
wyż3 zej ZSHR, Szwernik, przyjął na
Kremlu ambas adom Chińskiej Repu·
Wanghliki Ludowej \V ZSRR
Czia-Si11na, który wręczył swe listy
przewodniczący PrezyNajwyŻBzej, Szwernik,

Rady
z ambasadorem Chin Ludo- \
wych rozmowę, podczas której obec·
ny był również zastępca ministra
spraw zagranicznych, Lawrcntiew.

dium

o:lbył

.

„

BERLIN (PAP) - „Hamburger
Abendblatt" donosi, że w Niemczech
Zachodnich co tydzień odbywa się
werbunek około 700 młodych Niemców do francuskiej Legii Cudzoziem
skiej. l\lają oni przelewać krew w
Vietnamie w imię interesów koloni·
zatorów francuskich.

Wolnej

Związku

Młodzieży

Niemieckiej

w Moskwie
MOSKWA (PAP) - 3 listopada
na zaproszenie Antyfaszystowskiego
l{omitetu Młodzieży Radzieckiej tu delegacja młodzie;(;y
przybyła
Niemfockiej Republiki Demokratycznej. Na czele delegacji stoi sekretarz
Rady Cent ralnej '.lwiązków Wolnej
Horst
Niemieckiej
Młodzieży
Brasch.

'Dziś

zcslały

gałęzie

przemy~lu, jak przemysł leśny, papierowy
itd.
Wraz ze wszys tkimi narodami
Związku Radzieckiego przygoto wują
się do obchodów 32 rocznicy Rewolu
cji Październikowej masy pra cujące
KIRGIZJI. Rozwij aj ąc tradycje narodów radzieckich , przygo towały one·
wspaniałe podarnnki ś wiąteczne dla
swojej wielkiej ojczyzny . W bogatych i ur odzajnych dolinach Kirgizji
p rzedświąteczny
ożyw io ny
panuje
ru ch.
W e wszy s tkich zakątkach RADZIE
CKIEJ I.ITWY rozwija się współża·
wodnictwo o godne uczcze nie 32 roczn icy Rewolucji Pa ździ ernikowej.
Za łogi fa br yk , k olchoźni cy i stacje
masz ynm-:o-trak1o rowe wykonały sze
reg doda1 kowych prac dla u czczenia
radosnego święta . Czwarty rok planu
pięcioletni ego upłynął w Litewskiej
Republice pod znakiem socjalistycz·
nej przebudowy gospodarki wiejskiej.
W k raju istni?.je już dzisia j ponad
5.300 kołchozów. ·
wane

takie

Przed otwarciem

urocz)1sta

włókniarzy, - 111 wystawy gazetek>ściennych
akademia
z
·
Już na schodach domu przy ~l.

Włókniarz

d

l

P iotrkowskiej 76 s łyszymy s tukan:e
młotków. Przygotowania do otwarcia trzeciej wystawy gazetek ściennych są w pełnym toku.
Na piewszym piętrze przy we jśc:u
do świetlicy Centrali Teksty lnej
(gdzie mieśc:ć się będz:e w ystaw a)
naszym oczom ~rzedstaw!a s:ę .t~ki
obrazek: gazetki, .gazetki na scianacb, na stołach, Krzesłach... a między n: mi uwijaja się zaaferowani
dekoratorzy,.

Związ~k . a~o„owY tł
przy~om~na, ze zis 0 Vf!0 z. 18·30 0 b~dz1 e ~ię Wk h_~li ' imy .uro~zysta
roczmcy ewoaKa?em1~ z. o ~ZJl
lucj1 Pazdziermkowej. _ .
A więc wszyscy wł?km~rze-~~zotlownicy pracy spotykają się dz1s w
.
.
hali Wimy.
Zar.z:ąd Zw.iazku przypomina, ze w
c7.ęśd artystycznej wystąpi zespół leatru „Osa", który wystawi sztukę
nt. .. Wzvw;i was Taim.fr".

1

32

Między gazetk am: w idzim y b~r-

d zo udane egzemplarze, zmuszaJące po p rostu do zatrzymania się dłużej i uważnego obejrzenia. Zw raca
uwagę piękna gazetka ście nna fabryki :m. S trzelcz yka , „Głos Uczn ia" - dzieło XV G:mn. i Lic.
W niedzie lę o god z. 12-ej nastąpi
uroczyste ot:v~rcie ~ystaw"'. i .'":tedy
będz :emy m 1eh okazJę podztw:ac fab ryczne i szkol ne gazetki ścienne wy
d ane k u czci 32 rócznicy Wielkie j
Rewo lu cji Październikowe i.

Dnia 2
NOWY JORK (PAP) bm . Komisja Polit yczr.a ONZ wy sł u
chała oświad c zenia 'dceminist ra spr.
zagranicznyh Albanii - Priftina na
t emat tzw. sprawy greckiej .
Przedstawiciel Al banii zaprotestował w imieniu swego rządu prl!eciwko r ezol ucji p rzyjętej pr zez blok anglo-a m erykań ski n a posiedzenie K o·
misji dnia 31 października. Stwierdził on, że z grun tu fałszywe są wywody t ej rezolucji, jakoby „obserwa·t or " K omisji Bałkai1skiej zo stał os trzelany z tery tor ium albańskiego.
Przedst r.wiciel Wielkiej Brytanii Mac N eil s fabrykował ten zarzut w
c:;lu wywarcia presji na Komisję

ba nydtom monarcho - faszysto wskim, tłumaczą się faktem, że
Albania z jej bogatymi zasobami
naturalnymi zajmuje ważną pozycję strategiczną nad Adriaty·
kiem i Morzem śródziemnym.
sprowokowania
Właśnie w celu
monat·cho·
wojny z Albanią.
faszyści greccy, za któryc~ ple·

,

11 członków, r eprezentujących różne
wstępnej

każdy m

w
kraje. Sel ek cji
d okonywać może jur y krajoIkraju
we, utw orzone w po rozu mieniu ze
sta.łym

Komite tem

ś wiatowego

O b rońców Pokoju .
Dzieła wysu n ięte na konkurs
ny być przecls tawicme j ur y
stycznia każd ego rok u .

Kon-

gresu

w lndo 1

greckim bandytom

cami s toją Stany Zjednoczone i
Wielka Brytania, dokonują wci ąż
- za przykładem met od s tosowanych ongiś prz.e z Hitlera i Musprowokacyjnych nasoliniego padó'v na terytorium albańsk ie,
gwałcąc s uwerenność Alba nii.
W ostatnich czas ach napaści m onarcho-faszystów ~ reckic h na Albanię pr•ybieraj:! j uż wręcz charakter
wielkich dział-eń wojennych, którymi kieru.i;J. amerykańscy ge!lerałewie
i oficerowie z ·gen. ,·an Fleetem na
czele.
'l'ak więc, dnia 2 s iet·pnia s kierowa no pr zeciwko Albanii, pod dowództ wem van F leeta, 7 greckich
dywizji monar cho - fa szystowskich,
wspier anych p rzez 178 samok tów,
kt óre p rzeniknęły na 13 km w głąb
terytorium albańskiego. Artyleria
grecka wystrzeliła wt edy przeszło 5
tysięcy pocisków.
A lbanii
Kończąc, przedstawiciel
zarzucił Komisji Bałkańskiej, że za jmowała się ona nie wyjaśnieniem sytuacji w Grecji i na granicy greckoalbańskiej, lecz zbier:miem informacji szpiegowskich dla armii i wywia du USA. P r zedstawiciel Albanii podkreślił, że jedynie przyjęcie propozy ..
cji radzieckich przyczyni się do efek
tywncgo rozstrzygnięcia spraw y gre~
kiej.

Walka o życie
greckich działaczy
demokra,tvcznvch trwa

skazanych przez
szyst owski oraz
wyr oków.

sąd

monarcho-fas kasowaniu t ych

PJ zewodniczący Zj?'romadze(lia komur,ikuje, że- nawiązał kontakt z
pr.r.f>dstawicielem rządu g 1·eckiego,
i, tóry oznajmił, że punkt widzenh
rz"!dU greckie go w tej m at erii n ie
uległ z mianie.
Po odczytaniu tego listu przc,vodni, 1ący K omisji chciał zamk•;~~ pos;e·'.llenie, lecz 'lzt:f '1E'~O.;.'aCji r.ulzie<
kitj, minister Vi'yszyńs!:i , • zabrał
g~r i: i stwierd iił, że ,•u1l':racja ZSU R
zastrzega sobie prawo ponownego
poruszenia k west ii wstrzymania i
skasowania wspomnian ych wyroków,
albow·em odpowiedź rządu g reckiego
j est zuj>cłnie niezadowalająca.
stwierdził
D elegacja radziecka min ister Wyszy11ski - dąży jedyn ie
do tego, by wyroki śmierci zostały
jak
wstrży.mane i skasowane, co jest również prag nieniem
sądzę całej K omisji Politycznej.
Po oświadczen iu ministra Wyszyń
skicgo przewodniczący z amknął pos iedzenie.
-

Haniebne wystąpienie
,delegata Jugosławii
w sprawie przyjęcia
nowych członków
do ONZ

L AKE SU CCESS (P A P) - W to
ku dy;skusji nad przyjęciem nowych
członków do ONZ, delegat Jugosła
za atakował Buł
N a tymże posiedzeniu Komisji po wii - Djerdja przedst a wiciela Alba- garię, . Węgry, Rumunię i Albanię,
oświadczeni u
nii, przewodniczący K om i\ ji Pearson wysunął przeciwko nim oszczercze
( Kanada) odczy tał list przewodnicz ą. zarzuty. i, idąc w ślad za blokiem
cego Zgr omadzenia, Romulo. List anglo -ame1·ykański111, przeciwstawił
ten zawiera odpowied ź na pytanie się przyjęciu ich do ONZ.
Stanowisko delegata Jugosławii
s zefa delegacji radzieckiej, co przedsięwziął przewodniczący Zgrom:> dze- zostało na posiedzen iu K omitet u Ponia, b y nadać bieg r fzolucji K omisji litycznego nap i ętnowane przez przed
P olitycznej z dnia 27 października sta wiciela Polski, dr:i Suchego. Dt!o wstrzymaniu wyk on ania w nokó w kgat polski określił wy stąpienie
jugosłowiańskiegJ
śmierci w stosunku do 9 działaczy przedstawiciela
g r eckiego r uchu demokra tyczneg), jako prowokację, zmierzając& do
zmnie jszenia prestiżu krajów demokracji ludowej. Dr Suchy podkreśli ł,
wypełnia .,instrukcje
że Jugosławia
zwycięży!
bloku anglo -amerykańskiego, prowadzące kampanię oszczerstw wobec
krajów demokracji ludowej,
Dyskusja„ trwa.

Radziec.ka klasa robotnicza, milio·
nowe rzesze kołchoźników, pracowni·
cy nauki, J;;ultury i sztuki i szerokie
warst wy mas pracujących Związku
Radzieckiego witają to wielkie I ra.
closne Święto nowymi sukcesami pro
clukcyjnymi i przedterminowym wy konaniem podjątych zobowiązań.
Stolica Związku Rad,zieckiego Moskwa, stolice wszystkich republik
związkowych , mias ta i wsie, ośrodki
iabry czne i zakłady przemysłowe,
okrc:ty radzieckiej floty rzecznej, han
rllowcj 1 morskiej ~ przyl;Jierają.
świąteczną szatę.

Naród francuski

.w sprawie

plac
Interpelacja
w parlamencie francuskim

Straiki we Francji

PISMO CGT DO PREMIERA
PARYŻ (PAP}. - W czwartek Bl· 1
BIDAULT
dault przedstawił człon)l:ów swego ga
PARYŻ (P AP). St rajk r obot n:ków
binetu Zgwmadzeniu Narodowemu.
Sekretarz gene· przemysł u włókienni czego okręg-..i
PARYŻ (P AP), Calai s . Roubaix i T ourcoing t rwa
Deputowany komunistyczny Krie- ralny CGT przesłał w jej imieniu list nadal. Obejmu je on przeszło 30 t ys.
że
twierdza,
s
którym
w
premiera,
do
gP.1-Va.l.i.:imond interp elował rząd w
decyzje rządowe w sprawie płac wy robot ników bez względu na przyna le żność związkową.
wołały żywe poruszenie wśród pra·
Z wią zki z awodowe CGT : chrze§ci
cujących.
decyzja Rady
przemyList wymienia znane żądania CGT, j ańsk:e związki zawodowe prowadzą
Ministrów nie tozwiązuje tego pro· podkreślając, że w pełni je podtrzy . słu elektro technicznego
'.vspólną akcję, domagaj ąc s ię podblemu. Żądania pracujących mogą muje.
wyżk i płac .
by~ zaspokojone, jeśf( rząd położy
List znaznacza , że CGT zgadza się
k res swej poli1yce wojenne j, pochła·
omówi(; z prem ierem wysunię te żą.
Na str. 2 dokończenie artykułu
l'iaj'!Cej miliardowe sumy , , .
c!ania oraz środki, pozwalające na
t
Jestem przekonany - osw1adczy l ich realizację.
o pracy Józefa Stalina
deputowany - że nacisk mas ludo·
Broniąc pracuj ących przed nędzą i
1
wych może wpłynąć na zmianę poli- niesprawiedliwością, CGT wykorzyl kl F 11 · 1. R d 1
1 1
· Y . ~~ :1 ' zą n e. pow n en za- sta wszy stkie uprawnienia i środki
pommac, ze w walce między narodem zagwarantowane konstytucja. - głosi
pióra A. Aziz/ana
zakończenie listu.
a BastvliCł zwycięża zawsze naród.

sp~:~:ap~~~ierdził, że

„Kwestia narodowa
a leninizm"

I

/

utw ory, p r zedsta wione przez organizacje sp ołeczne, p oszczególne osoby i
p r zez samych autorów.
Nagrodę pokoju przyznawać będzie
sta ły K omitet Swiat owcgo K ongresu
Ob rońców Pokoju. K omitet ust ana·
Wia jury, k t óre opracuje odpowied·
nie zlecen ie. W skład jur y wchodzi

albańskie
Przedstawiciel Albanii·demaskuje ·z-radzieckie me~ody Anglosasów wONZ

'

00000~~~,.coooooooo

nagroda pokoju

wich prowokacyjnych napadach na terytorium

I
l

MOSK'1-'A. - Ze wszystklcl1 stron
olbrzymiego kr~ju radzieckiego napływają meldunki o przygotowaniach
do uroczystości 32 rocznicy Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
Nowymi sukcesami produkcyjnymi
wita wielkie święto RADZIECKA
MOŁDAWIA. D.ziesiątki fabryk i zamelduje o
kładów przemysłowych
przedterminowym zakończeniu prac.
Trwają prace przy zakończeniu PU·
dowy wielkich zakładów cukrowniczych i kombinatu młynarskiego.
Setki tysięcy gospodarstw wiejski ch
w całej Republice jednoczy się w kol
cho7ach i wstępuje na drogę socja·
listycznego rozwoju.
Ponad tysiąc st~chanowców REPUlll.IKI KARELO-FINSKIEJ uczciło nad
chodzące święto wykonaniem zadań
produkcyjnych. Realizując stalinowski plan odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej, klasa robotnicza
Karelo ·fińskiej SRR notuje suk cesy
możliwe do osiągnięcia ty lko w kraju zwycięskiego socjalizmu. Rozbudo

RZYM (PAP). Stały Komitet Swia
towego Kongresu Obro11ców Pokoj u
przyjął ogólne zasad y dotyczące ustanowienia Międzynarodowej Nagrody Pok()ju.
Przyjęta w związku z tym uchwala głosi m. in„ że ustanawia się 3
międzynarodowe nagrody po 5 milionów franków każda, przyznawane c1>rocznie pcd egi dą. Sw!atowego
Kongresu Obrońców P okoj u.
Nagrody te przyznaw ane będą. za
najlepsze dzieła sztuki - (ks iążki,
filmy,_ rzeźby itd.), najbardziej przy czyniające się do uh'walenia pok oju
między narodami.
1 Do konkur!!u zgłaszane mogą by ć

pomagają

USA

· łem
· lk.1m Sw1ę
· k•1przedwie
· I<Ra dz1ec
Zw1qze

Werbunek
· ··c
d . k. .
- do! egn u zoz1ems •1eJ
•·
WNiemczech Zachodnich

Delegacja

Grodzki Zarząd
Tow. Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej

świadczeniem.

Międzynarodowa

Przedstawiciel Albanii oświad
że upor czywe' dążenia kól
czył,
rządzących USA w kierunku zli kwidowania Ąlba nii Demokratycznej, a przyjścia z pomocą greckim

uwierzytelniające.

Następnie

nicy.
Fakt. że w Niemczech Wschodnich
odradza się demokracja, że liczne
rzesze Niemców uznają tam naszą
zachodnią i pragną na tej
granicę
podstawie pokojowego współżycia,
to tylko jeden z wielu przykładów,
które dowodzą w sposób konkretn:v,
jaka droga rozwiązania sprawy nie
mieckiej służy interesom wszystkich
narodów, w tej liczbie i narodu JJiemieckicgo, służy interesom pokoju,
i demokracji i dzięki temu ma
wszelkie wHunki pomyślnego rozwoju.
Tego faktu pan Acheson nie zdoła
przekreślić żadnym gołosłownym o-

••..........••o•••••••••............„ ..............,.............................~,.........„„

Polityczną.

Komitet Łódzki
Polskiej Zjednoc:;i:onej
Partii ~ :; h -;tn: czcj

Okręgowa Rada
Zw. Zawodowych

,,Kaftanik a la Forresta I"

tyc:me.łliemcy uznają nową granicę
podczas, gdy w
1>olsko-niemiecką,
Niemczech Zachodnich prowadzi się
jawną kam11anię przeciwko tej gra-

TWIERDZA POKOJU
6

W krajach kolonialnych \Urna·
W "~·niku zwycięskiej wojny z fagil się ruch narodowo-wyzwoleil.w ten _sposob rozum1e3ą szrzmem pokojowa polityka Związku
juz dz1_s wsparuał~, konsekwent. Radzieckiego stała sit jeszcze bar- czy przeciwko imperialistom.
Państwo radzieckie, wzirastaJ"•ca
nRą P!>ht~kę pokoJ_ową_ . Z'Yiązku j dziej zdeeydowaną, jeszcze bardziej
„
adzieck1ego setki md1onow lu- !ltanowczą.
stale potęga, jest twierdzą pokoju,
dzi na świecie miłujące postęo
Nazajutrz bowle~ po zakończeniu na której opierają swe nadzieje isetki
'
pokój i wolność.
wojny wyst11piły znów na arenie mię- n1ilionów ludzi miłujących postęp,
~a jakich. podstawll-Ch opiera 11ię dzynarodowej siły, które nie zaprze- pokl)j i wolność. Realistycma, kon·
polityka nuędzynarodowa Związku stały zresztą swej działalności pod- sekwentna, pokoiowa polityka ZSN.R
Rndziecl;iego? Sfor!'1ułował ją towa· czaj wojny, a po wojnie jawnie po- oimrta jest na niewzruszonych zasarzy.sz Jozef Stalin WJ'raźnie w refe· częły miteić współpracę między na- dach ustalonych od samego poczitku
rWatach na 17-tym i 18-tym zjeździe r~dami i podżegać do nowej wojny. istnienia państwa radzieckiego. U·
~Iłami tymi rządzi kapitał rnonopo- zbrojone w niezawodny oręż marksiz
KP(b).
warunkach przedwojenne- hstyczny~ p;zede wszystkim. kap!tał mu-leninizmu, prowadzone przez g,.
go szału, który ogarnął szere"' I amerykansk1, który prowadzi po}!ty· nialnego W.)dZa towarzysza Stalina,
~rajów _ mówił towarzysz Sta': · ~ę imperialisfyc~~· ~ol!tykę zd,ża- państwo radzieckie jest czujne wo·
bee awanturniczyck planów imperia·
bn _ 26 stycznia 19 34 roku _ Jącą do zawładnięcia swiatem.
~
Jistycznych.
ZSRR w eią~u ty.eh lat t_rw~ł daTe siły postanowiły uczynić z ONZ
lej !11oeno 1 • n1ezachw1~me na narzędzie polityld imperialistycznej, fakt posiadania przez Związek Ra·
najnowocześniejszych
dziecki
swoich pozyc3_ach poko3.owych, a gdy zdecydowana polityka Zwiazwa!cząc z mebezp1eczenstwem ku Radzieckiego i krajów demokracji środków technicznych, jakie daje
WOJtt!• ~alcząc o zachowanie ludowej stanęła w poprzek ich l)la· i!ziś nauka, z energią atomow11 włocz
poko1u, idąc na rękę tym kra- nom, rozpoczęli politykę deptania i nie, krzyżuje plany mperialistów
j~m, które w ten cz! inny spo- gwałcenia postanowień Karty paro- pragnących uczynić z bomby atomoJeśli chodzi o sławetnlł lon1110~ są za ut~zymame!" pokoju, dów 7,j(ldnoczonych, podważania au- wej narzędzie szantnżu politycznego.
dyńak4 rozgłośnit radiową, tzw.
Generał Proee,Jłko, który w najcięi
dernaskuJ~c 1 zrywając _maskr torytetu ONZ i montowania bloków
BBC - niejedno już słys~eliś
z tyc~, któ~zy .przygotowu1ą, pro agre<1ji. Na linii tei polityki leżało szych dniach Stalingradu myślał o
my. że 'vy~!-~ wiadomości z nie
torrt down nie wniosków radzieckich konieczności czujnego działania, aby
wokusą WOJnę' •
zawsze czystego palca. że nie
.W pięć .lat później', dnia 10 marca 1 ~ SJ>rnwie potfpi~nia podżegaczy wo I u~ici:iożl_i~1·i.ć W) buc~ nowej wojny,
tyle „buja w eterze", ile buja
193!.l r., a więc na kilka miesięcy iennych, w spr11·~·1; _za~{azu używania I~\ 1dz1 dz1s Jasno _politykę ~we~~ kraradiosłuchaczy. że bawi, oducza
/
p;:zed wybuchern nowej wojny, towa- bomb,r aton~oW«?j 1 srodków masowi:;- su. _To s~m~ _wi~zą 11etk1 - :Qnhonów
(pP&wdy) i de.prawuje. że z11.otuchą
z
dlatego
1
sw1ec1e
na
lndz1
międzynasprawie
w
niszi;zenia,
~o
mówił:
Stalin
rzysz
kłóca atmosferę międzynarodorodowei kontroli energii atomowej i wiarą kieruj~ swój wzrok w st.ronę
•
.
, .
wą ...
Stolil-y Pokoju.
„I obt~ka. zag~amc~na Z_wup1- rerlnkcjj zhrojcń itd. Na tej linii rów~ l\fo5kwy Tak, to wszy;;tko już słysz<>·.
ku ~adz.1eck1ego Jest Jasna 1 zro- nkż leżnio deptanie ukłaclu poczl!emy i o ·tym wszystkich dobrze
damskiego w spraw!e :Niemiec i t1nr
zunuała.
w!C'my. Jak się jednak okazuje,
to wsz~-stko to jesz.cze nie wszyJe~teś!ł'Y zwolennikami po- , r~eni.~ kadlub~"·e.i:o pań:twa adenaue
(jeżeli czytacie
stko. BBC kOJU 1 wzmocnienia rzeczo- 1 r?.w 1 schu~achei O\V, jako bazy agreten felietonik „na stojąco" wych stos. unków ze wszystkimi SJI u~i_e-;ln1k~w pakt~ ~tlantyckiei:o
BBC, powtarzam
usiądźcie) krajami, stt>imy i będziemy stali przecrn . llr~JO~l miluJ~cyrn ,1>okoj,
„r.nalazło się ostatnio pod silna tym stanowisku, jeśli kra.ie prz~~e '~ s~~ st!cmt przeciwko Z wiąz·
nyn1 wpływem elementów komute będą przestrzegały takich sa- km' 1 Radzieckiemu.
nistycznych".
11ytuacja w ś,wiede jest inna
s~os~ó.W: z.e Zwią~kiero
mych.
Bardzo to przykra rewelacja
pracujących 'Zdoła. 11>okrzyiowaE
niż była przed wybuchem dru- „Trybuna Ludu", omawiaiąc de- dywersji i szpiegostwa ~lłR potra
R~dzieekim, 1esh .n~e hę~ one
dla„. londyńskiej BBC. Stara
zamierzenia i sparaliżować dzia.
usiłowały naruszyc mteresow n3. giej wojny światowej. Już na ·wiele kret rządowy o tajemnicy państwo- fil mnobilblować odpowiednie środ·
się, biedaczka, jak może, staje
1 l'.łt przed 1939 rokiem towarzysz Sta- wej i służbowej piste:
łanie wroga i jegu agentur. Ta
kl obrony, połrafłł wzbudzić w m&·
szego kraju.
na antenie, aby „dziamdziać"
powszechna mol>ilizacja. na. tym
minionego piE:- 82'Ch S'Wyeh ob)"W&łeli wielki\ czujDoświadczenia
po
że
imperialistólv,
!>strzepł
lm.
po-!
zwolennikami
Jesteśmy
jak najgłośniej przeciw Związ
odcinku - to jedno z najpowai
c:olecia Polski Ludowej wyka- ność, która udaremniła Amaohy wro
kojowych, bliskich i dobry::h ":01rue, ktorą _wywołaj~, . n}e doliczą
kowi Radzieckiemu, przeciw kranlejszych za,ga.dn~ti, stoJą<'YCh
zują dobitnie, że wróg nie za.nie gów.
stosunków sąsiedzkich ze wszy- s1ę wiel_u rządow dawrueJ 1m powol·
jom ludowej demokracji, prze'pmed na.mi. Organizacje partyj-.
Ni~ ulega wątpliwości, że
dblllle iadnej oknJi. by szkocbić
stkimi krajami ościennymi Pl>- n!ch. _Siły pok.~ju są dziś wielokrotci'IV wielkim ideom marksizmune, związkowe, mlodzletowe t
zwyeięs~o sO<Ualhmu w Pol·
nam na ka.żdym odcinku naszewspólną granicę .;i: • n!e Więks.ze, mz . były w 1939 • >ku,
leninfamu, przeciw każdemu ob1iadającymi
1ZSRR.
społeczne winny w tym za.kre·
sce i inDYtlh kradach demokra.c,Ji
go życia politycznego, gospodarstoimy i będrierny stali ! siły pokoJU Sł większe, bo:
jawowi postępu na · iwiecie sie uśWiadami.ać swych człon·
ludowej skierowało za.intereso~ego lub społecznego. W S'IC'Zej ·1· k •
· k
n t m t
a tu, ma21z. babo placek: taki zaków l zap~ać ich :. ~e~--'a.ml
wa.nla śmiertelnych J-o wrot
·
"lnoś i
Związek Radziecki nie tylko nic
a Y 111 anowis a, es.i. ra1e
~o _....,
......
va
ury WYkO·
agennaszego
c wrogiie
go
•
0słab1"ony ze z~"'n."1ęsk"1eJ·
\'"'szedł
taki.eh
rzut, takie ciężkie oskarżenie._
te b~. t przest.rzeiały
ochronie
dekretu n:ądowego
Trze
i w naszym kierunku.
gaw
żyte odcinki
:rzystują
n...
"J
zk _sa-1
z
"
mych
I to ~ cz?jej strony! Od ,,zatajemnicy państwowej l służboba więc i u nas \VYP[Mlować od·
cla., gdzie a.para.i nie wykazuje
Radz" 11 k~on °'!'. ~e wi;ł 1!m 1 wojny z faszyzmem, ale jesuze bar- :
chodnich" Niemców. Od AdeweJ.
powłednie metody obrony 1 zmo
dosta.te<mlej slly, rz;warłośol ide·
-wały ·~;:;J~1be~~b~. us]1'; dziei wzmocniony. Powojenny plan I
nauera n1oie, Heussa, Kopfa czy
bUlzawać mujność apołoozeńowej i czujnoś<"l. Procesy pru. r 010 .u pięcioletni ,prze\\idywał na rok 1950 l
.
•
,
Loritza? ,Nie. Nawet, wyobra.ź
1
Pomnik Wdzięczności
stwa rur. zakusy wroga.
ciw agentom obcego WYW.iadU
poziomu produkcji l
przekroczenie
P?Brednio 'lnter~ow całośe.
cie l!Ohie, nie od nich. Jeno od
W dals:z:ym ciągu artykułu, po o.:
politycznego i sospodarcząo do
nietykam°"ci pnn.st\n. radziec- I przemysłowej w stosunku do ostat· :
„socjalistów''. T;;w. SQCjalistów.
Zlec 18)
I niego roku przedwojennego, rekord:>- i wiodły, że pr:zedmlotem za.inte- mówieniu <treści dekretu „Trybukiego.
z „SocjJ\listycznej Partii Nie·
~irtycmych na Ludu" stwierdza:
resowa.nła
Stoimy Il& stanowisku popie wego roku 1940 o 48 procent. Już.
miec". To właśnie organ „towa.Ka:id:r cdonek Parlil 1Jned<t
nie .t ylko tajemniwywla<lów
"" czerwcu 1949 przekroczono poziom i
rania narodów, które
rzysu" (wszelkiej zdrady, reOLSZTYN (PAP).-W ciągu dwóch
Wl!2yat.khn. każdy związkowiec i
ce paii.sfwowe natury ściśle wpi·
j
ofiar1 napaści i walczą o nie- produkcji z 1940 roku o 41 proc.?
necaetwa i szowinizmu) Schuika.idy uczciwy, lojalny oby-wa.tel miesięcy społeczeństwo woj. olsztyń
skow~J i słrat~gic?.nej, ale rówE • !
Masy ludowe vo'ielu k j.
podległość swej ojczyzny.
machera. „Der Telegraf", zaje11
krajµ musi zwrócić uwagę~ sie skiego zebrało na budowę Pomnika
nież mfonnacJe do(yczące nasze
ra ow .
.
ś dk
chał tak fatalnie i tak głęboko
bie l otocz~łe, by przecJWdzfa.- Wdzięczności dla Armil Radzieckiej
go życia politycznego, naszego j,y
Nie boimy si~ gróźb ze str<> J d . {~py , r_o ·owej 1 •• Wsch«_>dru~j~
czciniegodną BBC, że aż musi·
fi
U zł D I
łać próboon infiltracJ"i wr......a •. IDe 4 s
efa gospadar~ego i spolooznego.
ny napastników .i gotowi je- zię 1 • ZWl cięstwu Armn Radz 1e.sk1eJ l
kret jest dekretem, i pn~idu- ' m n. . a sze o ary napływają
my jej.:.bronić.
ateemy odpówiedzieć podwójnym i\ nad, _bitle~'YZ~cm, z~ołaly obahc u-\ Pismo przypomina sprzys\ężen'ie re\
Tacy to z nich, uwdacie,
ląc sankcje karne spełni swoją bez p;zeiwy.
ciosem 11a każtly cio.'I podżega· stroJ ka1n.ta~istyczny 1 weszły na dro- ! akcj: przeciw Związkowi Radz:iecrolę, ale dopiero powszechna mo Tworcą pomnika, który stanie na
„eocjaliści", iż tż azału i piany
czy wojennych, usiłujących po- !tę do. socJahzm~, korzystaJąc..z P~ZY- I kiemu po Rewolucji Paźdz!ernikoOlsztynie
bllizacJa ezajności klasowej maa :~,C:e Armprolfl
na g-ębie dostają na myśl, iż ktoś
~wałcić nietykalność granic ra· ! Jazn.e1 p„m_o~!' 1 przlkłatlu \"\ ielkiego wej. Przeciw tym spiskom, próbom
~-------------.......-----~-...;...--....,..--..;;..--...:..'<"4'~-·~.:.::-=..:.:=~:::::::_____
Kra1u SocJa hzmu.
•
dzieddch.
mógłby zająć jakieś sensowne,
pozytywne stanowisko w sto!mnmas chłopskich
Okupacja radziecka w Niemczech
ku do granicy na Odne i Nysie,
Taka jest polityka zagraniczna
Wschodnich umożliwiła złamanie
Związku Radzieckiego".
granicy pokoju. A właśnie BBC
„pozwoliło sobie" bodaj na przyWszystkie po11unięcia radzieckie, główny"~ sił agresji ~iemi':c~iej . toczenie opini.1 jednego z czoło
wynikające z tej zasadniczej polity· I ronOJ?Oltstyczneg~ k~ptt~łu 1. Junkier
wych pism angielskich, opowia·
ki, pokojowe i zmierzające do utwo- 1 twa 1 pomogła mem1e~k1m .s1ł~m ~o:
dającego się słusznie za usankrzenia siły zdolnej przeciwstawić się stępow!l!ł w utworzt'nm N1em1eck1c1
cjonowaniem powyższej granicy.
i zahamować imperializm hitlerow· Republik~ Demokratycznej, k~óra w
Co za „zbrodnia", co za „granski były lekceważone i sabotowane programie si~·ym na. plan p1erwsz~·
da"!
pr;ez burżuazyjnych polityków 'za· wys~męła ZJC'dno.cze~ie . ~iemie~ i
WARSZAWA '."PAP). 7.e w-zgl~u ziarn porośniętych do 25 proc. Cena skup równ:eż na jęczmień o e1ę:ia
Jak sm1e BBC brać .,na
. ę z kr~J•3kf!1 1 miluz:,1ąc_ymk1 .P 0·
chodnio-curopejskich i rząd sanacyj· kwo~J_Popłprzllecd
wstrzymanie", je§li cl1odzi o roz' . r . e wszys. im ze wiąz iem na warunki atm()Sferyczne, jakie pa żyta pastewnego wynos.i 1.500 zło rze g.atunkowym co najmnie.i 610
ny w Polsce. A z dokumentó\V i pagramow w litrze, zawierający do 8
w rb., tych za 100 kg.
nGwały przy sprzęcie zbóż
pętywanie hecy szowinistyczno. . I Uadueck1m.
bl"k
· t "k'
1 -owanych po WOJme
mię m ow opu
Punkty skupu przyjmować bedą proc. ziarn porośniętych. Cena terewizjoni11tycznej wokół Odry
Sily ludowe w Chinach osiągnf· K@mitet Ekonomiczny Ra.<ly Mini- pszenicę drugiego standartu z iloś go jęczmienia ustalona została na
wiemy dziś z cał, dokładnością, ~e
do obl:'Oi Nysy! I to akurat w takiej
ły zdecydowane zwycięstwo nad strów zlecił dopuszczenie
faszyzm niemiecki nie zdecydowałby
Zl;:ta, pszenicy, jęczmienia i owsa cią ziarna porośniętego do 5 proc. 1.900 do 2.000 zł za 100 kg, w zald·
chwili, ~iedy Niemiecka Repusie na rozpętanie wojny, gdyby bur· agenturą imperializttrn - Kuomintnn otu:wlt;~zym
procencie 7liarn porośnie; Rolnik uzyska ponadto możno5ć zby · ności od województwa.
blika I.udowa granicę na tych
żuazyjni politycy angit-lscy i francu- gicm i wprowadzają dyktaturę demotych niż przewidywały uprzednio za cia pszenicy o c:ężarze gatun;ltowym
rzekach mmaje i potwierdza jaW odniesieniu do owsa najwyższą
&eJ oraz amerykańscy monopoliści kracji ludowej, przyłączając 475-mi·
We nie niższym niż 700 gramów w li- dopuszczalną ilość z:arna porośnię
twicrdzone standa.rdy zbóż.
ko granicę pokoju.
nie prowadzili podwójnej gry, gdyby I lionowy naród do obozu pokoju.
poziarn
:lością
najwyższą
z
trze
wszystkich wypadlu•.,ch dostawy po„Komunistyczne konie trojań
. •t a 1·I· rośnic;tych zbóż - stosowane będą rośniętych do 20 proc. Cena tego o- t~g? określono na 12 proc., z tym, te
M asy 1u d owe w k-ra l ach k ap1
przyjęli propozycje radzieckie.
obskie" działają, w BBC c:ęzar gatunkowy musi wynosić co
stycznych, kla.s a robotnicza i siły potrącenia. cd ustalonych cen płaeo statniego rodzaju pszenicy ustalona 111ajmniej 425 gramów w li1rze. Potało się Inaczej. Imperializm hit·
wieszcza ze wściekłością ,,sbcja-ZQstała na 3.100 zl za 100 kg.
lerowski narzucił światu wojnę. postępowe organizują się w ś.wiato nych producentowi.
listycz;no-zachodni" "Der TeleNa podatek gruntowy moie by6 rośrltięty owies sku,powany będz.ie
Uchwah przewiduje dopuszczenie
Zwitzk<JWi Radzieckiemu, który czy· wym froncie pokoju, któremu r :-,.e.
graf". Nie. To trochę inaczej.
po cenie 1.800 z.ł za 100 kg.
wyłą.cznie i:yto t1ienvprzyjmowane
poziarn
ilośc:
przy
żyta
obrotu
do
nił wszystko, by do tej wojny nie do- wodzi niezwyciężony Związek Ra·
,Faszystowskie opętane osły re1
rówineż pszejak
11tandartu,
szego
Uchwała Komitetu Ekonom!C'mego
7.W.
t.
oraz
proc.
10
do
rośniętych
wb;jonistyczne działają. w schupuścić, przypadło teraz w udziale roz dziecki i ostrzegają imperialistów,
bicie potęgi faszystowskiej i ocalenie źe jeśli pokuszą się napaść na !craj „żyta pastewnego" o ciężarze gatun nica plenvszego i drugiego standar- stanowi poważną pomoc dla. podstamacherowskiej S.P.D."
wowych mas chłopskich, da.jae Im
E. Tam.
kultury ludzkiej przed zagładą. Zw. socjalizmu, to wystąpią one czynnie kowym nie in:iższym niż 660 gramów tu.
Komitet Ekonomiczny rozszerzył mO'Lność zbycia porośniętego ziarna .
w Etrze z maksymalnym odsetkiem
.
imperialistom.
przeciwko
zadanie.
to
wykonał
Radzieeki
...................................

wateą pierw11zego k~aj'u socj~li~- ,

J'stnowaw

„Dniach I Nocach" Simo·
taka scena: podczas najcięższych walk o Stalin1rad, gcly
Churchill i jego przyjaciele wyraź
nie mówili, że nie ma najmniejszych
l!IZans utrzym:inia miasta, dowódca
dywizji Procenko, po wydaniu niezh~nych rozkazów, zastanawia się,
co trzeba będzie zrobić Po wojnie,
oczywiście zwycit!lkiej, aby już nie
Wnioski, do
mogła sit powtórzyć.
których dochodz;i Procenko, mo~a u--hć lapidarnie: PRACOWAC, l\INO·
NA
DZIAŁAJĄCE
SIŁY
żYć
RZECZ POKOJU I BYć CZUJNYM.
W ten najprostszy sposób
sfermułowany jest pogląd oby-
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Przyjaźń narodów stela słQ po~rozw1ązam11 kwestu narodowo-kolo·
1))-'m źródłem siły pa;ństwa rad~ee- wickieJ, brath1e partie komunU1tycz.· rozpoczął się bow1el!l zaledwie, ale r1at, kt<>ry walczy o obalenie kap1ta· z obozem socJahzmu i demokraCJI kiego. Okrzepła ona i zahartował& nt i robotnicze w 'krajach demokra.- niewątpliwie powie jeszcze swe de- lizmu, o stworzenie nowych, socjali- znaczy to być prawdziwym pa.trio· nial.n"-i
' „Prawda" Nr 299
stycznych narodów. Aby tę histo- tą swej ojczyzny, walczyć o jej wolaię \V latach Wielkiej Wojny Naro· cjl ludowej rozwijają nieprzejednan:i eydujtce słowo•.." .
z dnia 26.X.19!9).
Te prorocze słowa są dziś wciela.· rycznlł misję spełnić, klasa robotni- ność i niezawisłość, o jej rozkwit na
dowej Historia pot:wierdiiła żywot-I walkę przeciwko nacjonalizmowi bur
llOŚĆ '.wielona:rodowego pa~stwa re.- żuazypi~~~· przy po~ocy. ~órego ne yv życ~e. _Walka wyzwoleńcza na.- cza ze swą, awangar.dą,. komu!listycz.- drodze socjali~tycznej.
KONIEC
Po dokonaniu zdradv narodowej 1
~ieweJ!'.O. które Wl71'~ Jlia na bur imner1al!sct nadaremme us1łUJll pod rodow uc1śmo~ch wstrząsnęła pod· ną na czele. nrowadz1 nieurzeJednana
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Nr 304

Młodzież- trzeba \sie opiekować':

W Trechgorn~j

Dwie różne korespondencje i wnioski z nich wypływające
wysunęło się 10 przodowni- nie tylko nie porzuca swego

Na wszystkich naradach w
1prawie podniesienia jakości pro„Głodukcji, które odbyły się
sie" długo J gorąco rozprawiano o

zakła

ków pracy, uzyskanymi przez du ![>racy, ale niechętTh: e zmienia
sie'bie wynikami nie ustępu- warsztat, przy którym pracuje

w

jąc starszym robotnikom".

przez ki1ka lat.

Dlaczego

Jedni
7.agadnieniu młodzieży.
twierdzili, że właśnie młodzież po
nosi całą winę za złą jakość przętliy. Drudzy twierdzili wręcz co
inne.go, a mianowicie: wina je.st
po stron:e starszych robotników,
którzy słabo op'.ekują się młody·
m: tkaczami i prządkami.
Do redakcji. wpłynęły ostatnio
dwie charakterystyczne korespon
dencje, świadczące, że nadal ist·
ni eją te dwa „obozy" o różnych
poglądach na rolę młodz eży w
produkcji.
Zan·m wyc;i~gniemy odpowiedn ie wnioski w tej ważnej sprawie
- podajemy w streszczenlu wy·
fej wspomniane korespondencje:
„Nasza ZMP·oivska mlop'szą nam z PZPB
dzież Nr 6 - stara się dorównać
starszym robotnikom i dąży
wytrwale do poprawien a
S\vych wyników produkcyjnych. Obecnie mamy zorganizowanych 11 - brygad mlo
dzieżowych. w czym '8 bry·
gad w tkalni. Wyniki pracy
mlodzieżowych brygad tkackich nie ustępują os ągnięciom brygad starszych robot
ników. ;przec.iętnie młodzieiowe brygady pro?ukują ponad 80 procent primy.
śród ezłonków ZMP, uczestni
czących we współzawodnictwie w ostatnim kwartale

I

więc
wśród

Drugi nasz korespondent, tow. występuje taka płynność
K. - wykwalifikowany przędzal młodzieży? Odpowiedź nasu_wa
nik, ocenia pracę młodzieży bar- się łatwo każdemu, · kto zna sto·
dzo krytycznie. _
sunki i warunki fabryk'.. Do fa„Poważna część młodzieży bryki i jej tradycji, do warsztatu
nie pracuje dobrze. Jedną z pracy trzeba się przywiązać, poko
najdotkliwszych usterek na· chać. Potrzeba kilku lat pracy i
szej młodzieży jest jej płyn- - co najważniejsze, zrozum· enla.
Majster spojrzał krzy że już nie pra'Cujemy dla fabry·
ność.
wo, zwrócił uwagę, że maszy kanta, ale dla siebie i dla wszystna nie jest zestawiona w na- kich razem. Wówczas to · przyalbo na wiązanie zrodz: się rychło. Nieleżytym porządku,
krosna założono artykuł, idą- stety. mało jeszcze dotychczas czy
cy trochę gorzej, rnłodz : eż już nimy dla tego, aby młodych po·
zraża się i idzie szukać robo- rządnie
wyszkolić i zachęcić do
ty gdzie indziej. I rzeczywi rzetelnej pracy. Ęardzo często się
ście, pracę znajdz e. Bezrobo zdarza, że właśnie wykwalifikocia w Polsce Ludowej. na wany robotn k lub majster swym
ustosunkowa·
maszyna nieodpowiednim
szczęśc~e, nie ma stoi bezczynnie i czeka. aż z,ia niem do młodzieży przyczynia się
wi się ·taki wędrowny ptak. do tego, że tkacz czy prządka. doktóremu to lub owo ~ie po· piero co prz_eszkoleni, szukają sorlobało s ę '" innych zakła- bie pracy w innej fabryce, gdz· e
- tak się naszym ,.wędrowcom''
dach".
Prawda, jak zawsze, leży po wydaje - zn·ajdą .. dobrego" maj
środku.
stra.
Prawdą jest, że znaczna część
Istnieją robotnicy, którzy na
młodzieży pracuje dobrze. z za- prawdę wkładają dużo serca w pra
palem i of'.arnie. Jest jednakże cę nad wyszkoleniem młodzieży,
jeszcze wielu młodyrh robotni- <\le niestety są i tacy. których
ków, którzy pracują źle, zmienia· praca zasługuje tylko na naganę.
ją miejscl:} pracy, bez powodów oNiektórzy majstrowie traktują
puszczają_ pra~ ~tp.
młodego rob9tn.:ka, którego trze·
Zastanowm,-s1ę nad przyczy· ba przeszkolić, jako kogoś- nasła
nam[ tego stanu.
nego mu na: wieczne utrapienie i
Wiadomo ws~~stkim, że dośwl~d zgryzoty.
•
czony, wykwahf1kowany robotnik
..
'
l
.A l'ezultat? Ano. choćby przę
···~•r.•-•ma•••U-•...-•••••••••••n••---••••••„...•-•••••••••llW••••••••••••••...•••
dza 2: „Bawełnianej Piątki", na

Spo-1

Konkurs na najlepsz'y

którą natzekają

tkaeze z

całej Ło

dz!., bat ze wszystkich zakładów
bawełnianych w. Polsce.
.Tam zaś WS'l.ysCY maj~ jedno
wytłumaczenie: w ciągu pół roku
nte można zostać dobrą prządką.
t«gn1•1 za październik
Nie prawda! Kiedyś istotnie nie
eksproc.
82,1
osiągnął
chalak,
We w!!Zl"stkich zakładach prze
try, 17,8 proc. primy. Bazy wy- można byłó, Kiedyś trzeba by'Prowadza sit obecnie bilaH
Trzecie ło przez trzy lata zamiatać, żeby
konał w 122,3 proc.
G11luni~ć zespołów, które od 1
miejsce zajął zespół tow. Ireneu- dostąpić zaszczytu pracy przy mapllźtlziemika biorą udział w kon60,6 szynie. Kiedys trzeba było trzy la
sza Marczykowskiego
kursit>.
proc. ekstry, 39,-ł primy.
ta nosić cegłę lub wapno, żeby
Podajemy dz!~ dane s tych

·zespół

Które już nadenam obliczenia wyników
produkcji swych zespołów.
W PZPB Nr 1 w ciągu paf·
dziernika, zespół tow. Wacława
Majewskiego, pracujący na 4-ch
krosnach, osiągnął 71,2 p1·ocent
ekstry, 18 procent primy, 10,8.
proc. sekundy, przekraczając bazy produkcyjne o 17,6 proc. Drugi. z kolei zespół tow. Amelii K11:;
man, prncujący na 12 krosnach,
37,5
wYTObił 48,7 proc. ekstry,
procent primy, 13,7 proc. sekundy orar. 97 ,l proc. bazy prorlu~:
cyjnej. Trzeci zespół to"'· Maru
Sobolew"kiej, pracujący na 2-ch
krosnach, osiągnął 24.3 procent
ekstry, 55,9 proc. primy, 18,9
proc. sekundy, 99 procent bazy
produkcyjnej.
Jak więc wynika z tego zestawienia, ze.spoly konkursowe N'owej Tkalnt nie uniknęły produkcji towan drugiego gatunku oraz z wyjątkiem ze5połu tow.
.llfajewskiei:ro, nie przekroczyły
baz produkcyjnych.
Wyniki te nie nalezą, niestety,
do najlepszych.
W PZPB Nr 2 najlepsze wyniki za ubiegły miesiąc osi::gn!'!ł
zespół tow. Stanisławy Serw at·
ki - 85,1 proc. ekstry, H,9 proc.
primy. Zespół ten nie ma wcale
se1.-undy; plan produkcyjny za~
przekroczył ~ 2G procent. Dm~·1
z kolei zespoł tow. Heleny l\h-

trzech
słały

zakładów,

tkacki

W PZPW Nr 8 tylko jeden ze-

zostać

pornocn;kiem murarza. Ale
w cią
mura47 procent ekstry, 51 procent rza! Bowiem teraz inaczej patrzy
primy. Zespół tow. Ireny Pol, my, inaczej myślimy i inaczej
który wyprodukował 61 procent uczymy.
ekstry, 39 proc. primy, wYkonał
Czas najw:ększy, ażeby wszyscy
plan w 97 'Procentach. Zespół to zrozum e1i i zmienili swój stotow. Wawrzos - 4.1 procent eks- sunek do nauki i młodzieży.
try, 64 procent primy1 także nie
Sprawa młodzieży w produkcji
wypełnił planu ilościowego.
zakładach łórizkich jest zagadw
Wyniki innych zespolów konkursowych za miesiąc paździer nieniem poważnym i należy mu
poświęc:ć w_ęcej uwagi, aniżeli
nik, podamy wkrótce.
spół konkursowy, tow. Bawolaka, dziś z surowego czlawieka
przekroczył bazy akordowe o jeden proct)nt, osil!~ając 11rzy tym gu trzech tygodni robimy

całego społeczeństwa.
Chcemy z młodz~eży
nić pracowników, więc

uczytrze·
ba należycie dbać o nią i nieszezędzić jej opieki. Musimy I
do n '. ej podchodzić w ten spo
sób, aby praca stała się dfa
młodzieży radością,

a fabryka
miejsc;em szanowanym i uko
chany111.

I

ulepszyć jakość

w

Kluby

PZPW Nrl

·pzps Nr 2

PZPB Nr 7

, ...

;.

1'

·~.. . .
w Moskwie
tkaczka Trechgornej Manufaktury im.
śle serdeczne' pozdrowienia
Dzierżyńskiego

polskim

włókniarzom

Przyjaźni

Polsko - Radzieckiej
pozdrowienia od słynnej włók
niarki radzieckiej, N aralii Uu·
bi agi.
Podobnie, jak wszyscy ludzie radzieccy, interesuję się ogromnie po·
czynaniami Polski Ludowej i z cale·
go serca des~ę się z bohaterskich
bratniego naródu
osiągnięć pracy
poMdego.
Przed dwoma laty, gdy uczestni-

swej produkcji ·
I

hiu w Tc.maszowie 1 robotnicy PZPB
Nr 6. Przynieśli z sobą cewki roz1tle·

pracy~ wielownsztatowej droga jest ka!ila sekunda. Ja
na przykład zużywam na zmiant
czółenka około trzech sek-und zamiast
p1ęcm. Chronometr wykazał, iż w
ci*gu 8 godzin robocżych zaoszczę·
dzi1am: 69 minut - przy zakła<janiu
ppy zmianie
czółenek, 42 minuty }lrzy '\\1ąza
cz6łenek i 57 minut niu osnowy. Wynosi to razem 168
minut, czyli 35 p:rocertt pełnego dnia
pracy.
W kraju radzieckim ogromną uwana jakość pr<>tlukcji.
gę zwraca się
Przecież podobnie jak poeta albo
kompozytor rozmawia z milionami
ludzi językiem poezji i muzyki, tak
my - tkaczki - rozmawiamy z ludem językiem tkanin„.
Długo gawędziłam z moimi nowymi przyjaciółkami. Kiedy czytam <>becnle w gazecie o pracy wielowar·
sztatowej w polllkim przemyśle tek.~
tylnym, cieszę się, że niejedna moja
nowa znajoma stała się przodownicą„
W :Miesiącu Pogłębienia Przy.
jaźni Polsko-Radzie~'kiej pozdra·
wiam z całej duszy naród polski,
ten naród, który z pówodzenieni
buduje u siebie I)Qdwaliny socja. „
lizmu.

tkactwa. Pr1JJ'

Podajemy poniżej nadesłane czyłam w wycieczce delegacji Zwi11z
z okazji Miesi:tca Pogłtbienia ku Zawodowero Pracowników Prze-

Fabryk a Cewek Nr 3
musi

W Biurze Projektów komb:na.tu włókienniczego „Trechgornaja :Ma. ,
.
nufaktura".
Na zdjęci.u ,......, E. Czernoglazkina opraoowuje noWY wz6.r.

N atalia Dubiaga

-·~~~~~----~~----~--~~--------------~--------~-------.----

toc:; ącej się obecnie walce o po dają się do produkcji. Postanowili·
prawę jak~ści produkcji przemysłu smy zbadać sprawę na mie jscu.
Niedomagania
włókienniczego og;omną rolę odgry·
W Fabryce Cewek
wa dobra jakość cewek prz~dzalni·
1
czych. T)'mczasem, gdy w ubiegłym
W obszernej sali rozchodzi się omiesiącu odwiedziliśmy zakła<ly , Ba
stra woi1 'amoniaku. Przy maszynach,
w;ełninnej Szóstki", usłyszeliśmy nasłużących do klejenia cewek. knąta·
rzekani<t robotników skarżących siQ, ją się robotnicy. Szy,łiko i sprawnie
że niek.ló1e cewki, pochodzące z Fa- idzie im robota. Łatwo jednak zaubryki Cewek Nr 3 są zbyt ciasne i ważyć, że w zakładach tych nie
nie wchodzą na wrzeciona. Inne wszystko jest w całkowitym porząd
znów są za szerokie i także nie na- ku. Uderzają nas pewne braki, które
stanowczo powinny by6 usunięte.
Oto w sortowni kobiety, układające
cewki, i;ieodpowiednie wyrzucają na
podłogę. Przechodząc przez salę moż
na łatwo poślizgnąć się o nie. Ten
sposób usuwania wadliwych cewek,
zanieczyszcza salę i uczy robotnice
racjonalizatorów procuja
marnotrawstwa. Należałoby tu umie·
ścić speqalne skrzynki, przeznaczor;e na wybrakowany towar.
paczkach, gotowych
w p:ątek, t. j. dnia 4 b. m. od-1 Zarz~du trzy \':nioski rac.\ona!iza- jużW doniektórych
wysyłki, spostrzegamy cewki
było się zebranie członków Klubu z torsloe: dwa od _slusarz_Y„ a Jeden oo
PZP'V Nr I. Chociaż Klub ten istnie majstra stolarskiego. W mos~t: te roz niejednolitego koloru. Sw\adczy to o
niedokładnej pracy sortowni oraz pa
je od niedawna, V17Plynęły już do f patrzone zostały na z.ebramu.
karni. Dla prz~dzalni ba(dzo ważny
jest jednolity kolor cewek, co ułat
wia otlróżnianie gatun.k u przęc!zy. Po
mieszanie kolom rewek m o~e snowo
Dwójki" keje: przędzalniczą, tkacką. wykot1- ciowa.'.: pc.miesz.mie przędzy. W pacz·
„Bawełnianej
Zakłady
!l:orgamzowaly w tych dniach Klub crnlniczą i mechan.czną. Zebrani& kach, przeznaczonvch dla fabryki w
WJ1:alazców. sekcjI, na których odby\rni: s'.ę bę 1omaszowie, rJwniei. widać .11ierówi
Ra.:jonaliżatOrów
Przewodniczącym został kierownik dzie planowanie ruchu racjo)naliza- 11e i niedokładnie prwbrnne cewki.
dziatu elektrotechnicznego. Antoni torsk:ego, urządzane zostaną co mie Te zanieclbani1 powinny być ne.jrych
w!cepri.ewodniczą siac. Klub Racjonal'izatorów ma o- lej zlikw:Wowane. wywolują bowiem
Chmielewski,
cym, znany racjonaiizator, tow. A~ be~nie do rozpatrzen:a trzy wnioski duże trudności w pracy lubryk wtótoni Zawadzki. sekretarzem komi- k:erownika brygady Bernera, ślusa kiennH.zych.
sarz oszczędnościowy, tow. Kazimie'l' rzy: Wfaźlika i Wieczorkowskiego oczalt. Do Zarządu weszli przedsta- raz. wspólny pomysł majstra tkacNa wszystko jest rada
wiciele organizacji p.odstawowej i kiego Pacanowskiego i kierown:lta
Rady Zakładowej. Klub wyłonił sek Michałkiewicza.
Do niedawna w jakości · cewe1' istpoważne braki,
niały jeszcze inne
skutki których zresztą jeszcze dziś
robotnicy „Bawełnianej
odczuwają
W PZPB Nr '2 Zarząd Klubu roze- eja, ponieważ Zarząd Klubu jest na Szóstki·. Trzeba przyznać z zadowo·
ty~czasowy. Dopiero przy leniem, że załoga i kierownictwo Fasłał deklaracje wszystkim racjonali- razie
Cewek Nr 3 zdołały usunąć te
m. odbędzie 51.~ walne ze- bryki
b.
końcu
zatorom i sympatykom. Zgłoszenia
Nastąpiło ·to wówniedociągnięcia.
napływają dość liczn:.e. Do tej pory branie, na którym zostanie WYbrany czas, gdy do zakładów przybyli przed
stawiciele Fabryki Sztuczneao Jedwa
. ~oski romatruie specjalna komi- nowy staly zar.7..:uł Klubu.

-

dotychczal!! - więcej uwagi, Wię
cej czasu i więcej serca.
Trzeba przyznać, że Podstawo·
we Organizacje Partyjne w wielu zakładach nie doceniały donio '
słości tej sprawy. Jeszcze raz ja
ko p-rzykład wskażemy „Baweł·
nianą Piątkę", gdzie pa.rtyjniacy
do dnia dz'siejszego nie zaopieko
wali sie naletvcie mlodzieża chociaż n; każd;j naradzie, z~~gani
zowanej celem rozpatrzenia przyczyn złej przędzy. towarzysze •vysuwają niemiennie wyżej wspom
niany argument: „młodzież źle pra
cuje".
Sprawy tC'j n~e można sprowadz;ć tylko do kwestii złego czy do
brego majstra. Grnpy partyjne i
agitatorskie w zakładach, zatrudn : ających wiele młodzieży, powin ' '
ny troskl:wie zająć się nią. Trzeba radyknl!~ie zn :cn'ć u!1tosunlcwanie do sprawy szkolenia mło
<lzieży. Płynność młodzieży w za
kładach napewno ustanie, jeżeli,
knżdy partyjniak szczerze zaople
kuje s· ę k ilkoma mlodymi robot · ,
n :kami, przekazując im cierpli· '
wie swą w'edzę z9wodową a je- !
dnocześnie przekaże im swe przy- ;
wiązanie do warsztatu, do zakła
du. wytwarzającego bogactwo dla!

ZSRR, na
Włókienniczego
oczy przekonałam się o sukcesach Polski.
Mnie, jal;o tkaczkę, interesował
przede wszy~tkim przemysł i-·łókien
nkzy. Najlepiej też zapamiętałam
odwiedziny w fabrykach łódzkich.
Włókniarki polskie bardzo się interesowały pracą radzieckich przodow·
ników przemysłu włókienniczego. Po~tanowiłam więc pokazać nasze metody pracy w sposób poglądowy i w
tym celu poprosiłam o ul'uchomienie
ośmiu warsztatów.· Tkaczki polskie
uwainie przyp:lądały się mojej pracy, a potem gawędziliśmy p!'zez dłuż
szy oaas.
Opowiedziałam im o sobie. O tym,
jak na początku 1946 roku w naszej
,,'I'rechg01·nej Manufakturze" rozwiZanął się ruch wielowarsztatowy.
częłam wówczai; pracować na 16 warsztatach. Konieczność obsłużenia tylu warsztatów wywołała potrzebę
zmiany systemu pracy, zmusiła do
za.stanowienia się nad technologi~
mysłu

własne

że nie nada·
do założenia na
wrzeciona. Opowiedzieli towarzyszom
z Fabryki- Nr 3 , jak bardzo utrudnia OOCOOOQdc(JQOOOOOOOOCXXX>clOOfJ0000'XOOXXXXXXXJOOCWJOOOCCOOOOOOOC::l:;;O,,, li( cQo5:o ooo::c o:ce C'C : o l!UXC
im pracę taka wadliwa produkcja.
viszą
ab;)]czni
Załoga Fabryki Cewek Nr 3 wzięła Nasi korespondenci
„ lit:••
·t · „.
sobie głęboko do serca skargi towawłókienniczych.
zakładów
rzyszy
Organizacja Podstawowa, Rada Zakła
dowa i kierownictwo energicznie
pracqwać
· musi leniej
przystąpiły .do poprawy jakości ce1
Plan oddziału tkalni przy PZPB Nr w rezultacie tkalnia nie 1!'1lconu)e
wek. Po dokładnych badaniach okapoważnie planu. W dalszej rozmoWie tow. Ko·
zało się, że cewki 1obione są ze zbyt 2 od dłuższego ju~ czasu
wy- kuleje. Chc:ic zbadać przyczyny ~ie walski zwraca nam uwagę na to, że
chłonnego papieru, · który po
planu przez oddział, pomagaczka jeg.o, obsługująca 60 kro
zmniejszając wykonywama
schnięciu kurczył się,
obwód cewek. Inne znów wytwarza- zwrócil iśmy się do najlepszego wielo sien, nie jest w stanie nadążyć przy
ne były z papieru małochłonnego, warsztatowca, tkacza Władysława wiązaniu wątku i dlatego tkacz ~mn
nie przyjmującego kleju. Oczywiście, Kowalskiego. W odpowiedzi na rno- szony jest często czekać na pomoc.
Boląezki te powinny zn~eź6 $W6j
znalazł<'. się rada na _te braki. Papie.r, je zapytania uj4ł on mnie pod rękę,
który powodował kurczenie się ce- przyprowadził do jednego ze swych oddźwięk w przędzalni średnioprzęd·
wek, został przeznaczony do innych krosien i pokazał mi niedawno przy- nej. Jeżeli bowiem tkalnia w dal·
celów. Natomiast w drugim wypad· słane osnowy z przędzalni średnio- szym ciągu ofrzymywać będzie rówku, przy małochlonnym papierze, do przędnej. Nie ulegało wątpliwości, nie zły wątek, plan produkcyjny rn<>dano więcej amoniaku do kleju Dzię osno;vy te były fatalnie wprost wy. że zostać zarwany. Nie wątpię 3e
ki tem11 papier skleja się dobrze, a konane. Liczne pęki i zgrułJienia po· korespondencja ta będzie dzwonkiem
alarmowym i przędzalnia średnio·
wodują zrywy i gniazda.
cewki pasu ją do wrzecion.
Nasz najlepszy tkacz, Kowalski, przl,)dna pracę swoją naprawi i pod·
i rozżalony, pokazttje ciągnie, wytwarzająe lepszy wątek.
Wst:>ólna walka o jakość zdenerwowany
Ryszard Holke
te wszystkie błędy i tłumaczy, że
korespondent fabryczny
Oklzalo się więc, że przy dobrej mimo najlepszych jego wysiłków pra
z PZPB Nr 2
'
woli można sobie poradzić z każdą ca nie idzie tak, jak iść powinna, a
trmmośclą. Fabryka Nr 3 powinna w
ten sam sposób usunąć pozostałe bm
k;. Organizacja Podstawowa i Rada
Zakłarlowa musz:i rzeteJpif> sJ,ontro1lować pracę wszystkich oddziałów, ubędzie walczyła
sprawnić ją i usunąć to wszystko, co
Jak już donosiliśmy. Związek Za-, Kilka dai temu czytaliśmy w
jes'lc-ze dmiża jako§ć produkcji i u- wodowy Pracowników Przemys ł.i „Glosie Robotniczym" ż:e załoga
trudnia ptacę zakładom, korzystają Włók:enniczego ufundował Sztandar PZPJG Nr 8 postano~ła również
cym z wytwarzanych tu cewek. Przy PrG.echodni Współzawodnictwa Pra- sztandar ten zdobyć w pierwszym
tej akcji ogromną pomoc powinno cy dla przodującego zakładu w prze etapie.
stanowić współzawodnictwo, w któ- myśle
.
jedwabnicz.o-galanteryjnym.
rym podobno bierze udział 90 pro- Pragnąc uzyskać ten sztandar za~~o, te ~łoge Jedwabniczej ..
cent załogi.
kład nasz postanowił podnieść dyscy 8-k! Jest dla na_s grotnym rywalem,
swe plinę pracy i ożywić rućh współta- to Jednak dołozymy wszelkich 11tawypełniają dobrze
Zakłady
Trzeba wodnictwa przy pomocy rozległej rań, aby sztandar ·przypadł w udziQmiesi~czne plany ilościowe.
więc, aby także jakoś.: produkcji Fa· akcji uświadamiającej
0 znaczen:u le naszfm zakładom - PZ~ i G~
bryki Nr 3 nie budziła~astneżeń. współzawodnictwa pracy. Obecnie Nr '·
Ambicją załogi winno być, aby z żad załoga naszych zakładów uczestniM. Kr6likowskl
nej przędzalni nie napłynęła więcej czy w 74 procentach w ruchu współkorespondent :fabryczny „Głosufr
'M. S.
ani fedna reklamacja.
z. P~Dz: !I. G. Nr 4 --.- .'
•
za'WO<lnictwa.
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Wzór zapału i ofiarności

Wielka poetka radziecka

Wera lnbc.

Jesienią 1941 roku, gdy Le
ningrad był ohlęiony przez
Niemcćiw, przybyła do miasta
ostatnim już pociągiem Wera
lnber, poetka znana w całym

Z"".iązku

•

ZyciorYs - który ,uczy I "ft?yeho"7uje
. Milióny kobiet radzieckich

biografią Wielkiego Stalina

nad
.w

~wiązku Radzieckim rozeszły się miliony ksiażek

za-

wie~aJ~cy~h ~yci~rys Gener~issimusa Stalina. Plen;sze' wy·
da.ll!e zyciorysu llczyło 4 nuhony, drugie przekroczyło 6 i pół
m1lt~~a egzemplarzy. Książkę wyd~mo w 61 językach.
. Miliony obywateli radzieckich, rOb!>tników chłopów inży
n1erów, t~c?nik?~~ ~auczyci~l!, lekarzy, studentów i 'uczo1;1YC~ studm~e. dz1s zyc1orys Wielkiego Stalina, bowiem je~o
zyc:e to dz1e3e bohaterskich walk i zwycięstw robotników
chłopów i inteligencji, to h isforia Partii Bolszewicki-ej. Ksiai
•
ka ta czytana jest przez cały naród radz:ccki.

Radz'eckim. Pozoi wnuka w Mo

stawiła córkę

skwie, ażeby dz'elić ciężar
i niebezpieczeństwa . oblęże
nia ze wszystkimi mieszkań
cami Leningradu- Pracowa•
la ·w szpitalu, opiekując się
rannymi i chorymi. V\'alczy
_o Leningrad podnosząc na
duchu bohaterskich obroi1ców tego miasta. W najcięż
szych dniach, osłabiona zim·
nem i głodem, nie przesta·
je, przemawiać przez rad:o,
wygłasza płomienne przemówienia w fabrykach, podtrzy
muje ducha obywateli Lenin
gradu swą twórczością p;sars
ką. Tu powstają piękne stro
fy poezji poświęconych kobietom Leningradu, odgrywa
j~cym tak wielką rolę w obro
nie tego miasta. Mimo najstraszniejszych warunków o·
blQżenia w dziełach Wery Inhcr, powstałych w walczącym
Leningradzie, jest niczachwia
na w:ara w ostateczne zwyciestwo nad wrogi~~Od-

stwo nad najstraszniejszym z wro na rany, zadane wojną, są enerfaszyzmem.
gów gicznie leczone. Dobrobyt wzra. D? naszej rozmowy przyłączają sta, rozwija się nasza gospodarka
„uczniowie". Eufrosina narodowa, w'.dzimy olbrzymi roz
s ·ę mni
Altunina wspomina o tym, jak kw:t nauki i sztuki.
tow. Stalin. zdemaskowawszy cele
Pziś kraj nasz walczy o pokój
wojny hitlerowców, wezwał lud
demokrację na całym świecie.
radziecki do przestawienia całego
Macie rację - mówi tow. Kruwysiłku na ipotrzeby wojny. Tow. Stalin obudził wśród ludzi staliow - dziś uczucia i myśli
całego świata k'e·
siłę ducha i w .arę we własne si- uc '. emiężonych
rują się w stronę tow. Stal'na, naj
ły. IY!Yśmy przeobrazili dla potrzeb wojny nie tylko całą gospo- większego człcwieka naszych cza
darkę, ale nawet nas samych. Od· sów, gdyż żyje .on jedynie dla Iu-1
to były cechy, du. Stalin jest sztandarem naszej
w~ga i ofiarność ktore ze specjalną siłą wystąpJy epoki.
I w tych
\Vśród naszych ludzi.
ciężkich czasach nasz w:elki Stalin był nam przykładem.
Maria Pronina stara robotnica
miesza się do rozmowy. - Prawdę mówi Altunina. Obywatele ra
dz!eccy oddali wszystko, by uratować ojczyznę. N .e pokonana siła
całego narodu stanęła przec:wko
Hitlerowi. Tow. Stalin wydał roz
kaz, ażeby armie, zmuszon.e <lo
odwrotu, stwarzały wrogowi jak
najgorsze warunki. Ani jedna lokomotywa, ani: jeden wagon, ani
jeden litr benzyny, ani okruszyna
chleba n·e miały wpaść w ręce
wroga. Pomyślcie tylko - Stalin
wydał te rozkazy dlatego, że wie- l
dział jak można być pev,mym lu-1
dzi radZJ'.eckichl. Zniszczyliśmy ł
własnymi". rękami to, co zbudowa-1
· . · .·
. .'
wpadło w ręce
liśmy byle nie
Nadiezda Grekowa Ba.ltty Gul AltibaJewa
wr-0ga.
B • t
Itadziec- publi
W konstytucji
Ale w naszym kraju pod

znaczona Premlą Stalina prze
sekcji poetów
wodnicząca
Literatów radziecZwiązku
kich, Wera lnber mimo, że
jest już starszą kobietą. pracuje z zapałem młodości. W
dziełach jej znajdujemy od·
bicie tęsknot całej pragnącej
p<>koju i postępu
wolności„
ludzkości.

Kral Socjalizmu - krajem równouprawnienia
Kobiety u steru Państwa Radzieckiego

!

J.eden z pokoi lokalu partyjne- dzając oraz mordując ludność.
g'> w fabryce „Krasnyj Bohatyr" Cóż by się z nami wszystkimi sta
w Moskwie. Wielki af·isz na ścia ło bez itow. Stalina! To jemu,

nie. Czytamy - Życiorys tow. wielkiemu Stalinowi, kontynuato
Stalina - to biografia najwybit- rowi
Leniniejszego człowieka naszej epoki,
drym
myśliciela, polit1ka, wodza i wychowawcy milionów robotników

nie.śmiertelnego dzieła

::.,~~:d.~!:,~~~~y' ~~~e "~y~i~-,1

całego świata.
W pokoju z:lczynają się zbierać -robotnicy i robotnice działu
gumowego, aby studiować dzieje
życia Stalina. Członkowie grupy
zb'.erają się w tym celu co tydzień.
Każdy ma ze sobą niewielką ksią
żeczkę w czerwonej oprawie, na
której czytamy złotymi literami

wyryty napis - Józef Stalin: ży
ciorys.
- Jaka to ciekawa książka reówi Eudoksja Stoliarowa - ta
wspaniała historia wielkiego czło
w:eka. Czytając ten życiorys u·
czę się tylu rzeczy! Nasze koło
pcwstało jesienią ubiegłego roku.
Nikt nie opuszcza zebrań. Życio
rys tow. Stalina po prostu nas po
rywa. Każda przeczytana strona
pokazuje nam w sposób coraz jaśniejszy .oblicze wodza całej po•
stępowej ludzkości. Dzisiejsze na
sze zebranie poświęcone jest zapoznaniu się z rolą jaką tow. Sta~
lin 9degral w Wielkiej W-0jnie toczonej przez Związek Radziecku z
ł
hitleryzmem. Gdy przec~yta am
ten rozdział, przeżyłam na nowo
lata woiny. W pamięci mej stanęły znów te chwile, gdy faszyści zajęli nasze ziemie, niszcząc
wszystko na swej ·drodze, i wypę-

A.

s.

Związku

mą- I

K:m są te wybitne kobietv narodu radzieckieg_o? Są to n~jlepsze
pracownice, oddające wsz:t<-tkie swe
S'iły i uzdolnienia, ażeby ich ojczyzna radziecka stała się jeszcze potęż
niejszą,

Wiele z tych kobiet przesz.la dłu
drogę, ~nim objęło .najwyi.sze,
odpowiedzialne posterunki w pań
stwie radzieck:m. Dzisięjszy poseł
i wysoki urzędnik Grekl}wa, .zaczęła
pracować, jako pastuszka .u kułaka.
Ale przyszła Rewolucja .faźdz:erni
kowa i Nadieida Grekowa mogła się
Tatiana Zujewa uczyć. Wielkie ozdolnośc~ pozwoliły
jej dojść do stanowlSka podsekretab
1 ki }
rza stanu w M:irusterstw'le PrzemyRepubliki ~poczywają w reku Gu- słu Spożywczego Ukraińskiej SRR.
syn SedenoweJ. W Turkmenii miniTypowa także jest droga awansu
strem lekkiego przemysłu jest Bakty Aksybajewa. Olga Lauristine jest społecznego Matriony SlmonJenkoministrem kinematografii w Estoń weJ, pMła do Rady Naj~yższej
skiej-SRR.
ZSRR.
gą

~o~z~~~ wią~e wic~~·:z~;.,1:~~:ć~o ;a~;
~~~o~ cfJc~~:~Y~~~:~:~
~i~~::ni~,t~ I czyzm,
we wszystkich dziedzinach

Pokój usuwa zniszczenia wojny
Kobiety radzieckie przy pracach odbudowy
kobiety aowiecldeJ,

żony

1 ma.tkl A.

CzerkasoweJ: „Towa.rzysre, w czasie
wolnym od il.nnych iza,jęć pracujmy
na.d odbudową naszego miasta".
Koblety ochoczo podjęły wezwanie
Aleksandry Czerkasowej. :Rodziny ca
le cleśniły się. jak mogły, w ruina.eh,
ale nie doony mieszkalne pien1vsze
odbudowano. Trwała Jeszcrz-e wojna.
Front wyma.gał broni, ma.szyn. Od
fabryki wielkich pieców rozpoczęła
się więc rekonstrukcja. Sta.linirradu.
To samo co działo się w sta.lingradzie, dzia.ło się na całym, opuszc:z:onym przez wroga terytorium. Wierzono, że gdy wQjna się skończy,
Sta~ad ~an<l.e się znów „C~rem
I W?,łg1 , Lenmgrad - .•.Perlą _Polno1 cy , a Sewastop~l W7llllesie znow swe
: mury nad błękitnym morzem. Na
l miejscach wailk powstaną ipałace kul
tury. szkoły, fa.bryki. Parki i ogtl'ody
zapełnią się duećmi. I tak się stał<>.
Za.ledwie uwolniono Stałingrad od
Kobiety Związku Rad.zlec.kiego n!-t
hard hitlerowskich, & już tysiące małą rolę odegrały w odbudowie SW1>
mieszkańców tego miasta l"116'2YłY do
jego odbudowy. Szalała jeszcae woj jej ojczymy. Brygady kobiet - muna na rziimrlach związku Radzieckie rarzy, dekarzy, techników budowla
go noe.1 słycllać było huk armat. a.le nych, olbrzymim wkładem swe.j pra
Iutlzle Stalh1graidu n,ie clmicli pa.tr2eć cy przyczyniły i;iię do szybkiej o·dbuna. ll'uiny 1 zgliszeza z założonymi rę I dowy tych terenów Zwiazku Radziec
kuma. Wówczas to padł głos pr011tej kiego, które znisze-xyla wojna.

żyda gospodarczego,

kulturalnego,

społecznego i politycmego". Sformu
łowanie to nie pozostało martwym

paragrafem. W krajach Zw:ązku Ra
dziecldego kobieta jest pełnoprawnym obywatelem, którego praca oto .........„.„ .. „.„ .••••••••••.•••• „.„ ......•.•. „„.„ •••..•.. „ •• „„ ••..•••• „„ •..•.•.i
czona jest szacunkiem i uznaniem.
Kobietom w Związku Radz!~m
powierza s:ę ważne i odpowiedzlalne posterunki. Do Najwyższej Rady ZSRR wybrano 277 kob:et. W naj
wyższych radach republik zasiada
ponad 1200 kobiet. 503 kobiety piastują mandaty po.selskie w radach
republik autonorrricznych.
· st ·
z ·
T t•
. a Iana UJewa Je. w1ceprzewod
ruc:zą~ym Rad~ .M:mstrów Federacy.JneJ Repubhk1 Rosyjskiej. Aby
m1eć wyobrażenie o ogrom!e pracy,
spoczywającej na jej barkach. wystar
czy powiedzieć, że do jej resortu należą sprawy oświaty, zdrowia i ubez
p:cczeń społecznych., oraz sprawy knl
tury i sztuki.

JAK

SI~

...

.1tJBRAC

I

l\'Iaria Suryczewa jest wiceprzeRady Miejskiej w Moskwie. Zajmuje s~ę ona szkołami
żł<;>bkami, domami dziecka, odpo~
w:ada za pracę na odcinku sztuki ki
'
na i radia.
Ba.~ty - Gul Altiba.jewa jest przeNajwyższej
Rady
wodmczącym
Czuwaskiej Autonomicznej Republiki i wiceprzewodniczącym Rady Naj
wyższej ZSRR. W Autonomfoznej Re
wodniczącym

/llakarenlto

:rodzinie
Wychowa niet. zw. w leniwymi
Jak należy

postępować t

· Najwi~cej zajmuje rodziców zagad
nienie, jak należy postępować z tak
zwanymi leniwymi dziećmi. Trzeba
tu zaznaczyć, że lenistwo, to znaczy i ·obojetnie. ' Pracują tylko dlatego,
tliechęć do pracy, bardzo rzadko moz że chcą uniknąć przykrości i wymóna wytłumaczyć złym stanem zdro- wek. Taka praca podobna jest do wy
wia, slabr,ścią fizyczną, apatią. Jeże- :.ilku konia roboczego, prowadzi do
li tak jest, najlepiej oczywiście ud.:tć zupełnej zatraty samokrytycyzmu. .
Wyrastają z tych dzieci ludzie,
się do lekarza.
Najczęściej jednak lenistwo jest przez cale swe życie zawsze kogoś
skutkiem niewłaściwego wycllowa- obsługujący, pomagający komuś, nania. Rozwija się ono wtedy, kiedy ro- wet temu, kto nic nie robi. Państwu
dzice ni1'\ wyrabiają w dziecku od radzieckiemu nie jest potrzebna taka
najmłodszych lat energii, nie uczą go praca koni roboczych, nie są mu popokoi;iywania trudności, nie .budzą w trzebni ludzie, nie umiejący stawiać
n.im zainteresowania pracą i zdolno- moralnych wymagań ani własnej pra
ści odczuwania zadowolenia z wyko- cy, ani pracy innych.
Prawda, że w naszym państwie już
nanej pracy.
Wakzyć z lc"n istwem można tylko nie jest możliwy wyzysk człowieka
w jeden sposób: wci"Jając stopnia- w produkcji, ale nie brak jeszcze luwo dziecko w świat pracy i budząc dzi, chętnych do korzystania z cudzej
pracy w środowisku domowym, w ży
pow.oli zainteresowanie nią.
Zwalczając lenistwo można jedno- ciu rodzinnym.
Nasze dzieci muszą być tak wycho
cześnie usunąć jeszcze inne wady.
Są dzieci, które gotowe bywają 5peł-1 wane, żeby nie. mogły stać się przed
niać każdą robotę, ale czynią to bez miotem niczyjego wyzysku, żeby żad
~anału. bez ciekawośd, bezmyślnie ne . eksolcatatorskie zapędy nie mia'J

I

dziećmi

Trzeba po pro;tu powiedzieć spokojnie, że praca nie jest wykonana, jak
należy, ż1~ musi być przerobiona, pow domowych warunkach prawiona czy nawet przeprowadzona
ły nawet
gruntu, na którym mogłyby się roz- na nowo Nigdy jednak nie powinni
wijać. Rodziece muszą bacznie prze- rodzice odrabidĆ jej za d;decko. co
strzegać, żeby starsze rodzet'1stwo nie najwyżej mogą wykonać tę część roposługiw~o się pracą młodszych ina boty, która przechQdzi jego siły. Bę
czej, niż w granicach wzajemnych dzie to tylko naprawienie pomyłki,
przysług, żeby w życiu rodz\nnym jaką popełnili, dając dziecku zbyt
nie było żadnej nierówności w zakre trudne za.danie.
Jesteśmy zdecydowanymi przeciwsie pracy.
Trzeba powiedzieć jeszcze kilka nikami stosowania w dziedzinie prasłów o jnkości roboty. Znaczenie jej cy kar oraz nagród. Samo wykonanie
musi byc rozstrzygające, trzeba za- zadania powinno dawać dziecku zawsze wymagać wysokiej jakości i wy dowolenie i radość. Najlepszą nagrom~ać poważnie, Naturalnie, dziecko dą za trudy powinno by.': U.znanie dla
często nie ma ani tyle doświadcze- jego pracy, dla jego wynalazczości,
nia", ani sił fizycznych, aby wykona'.: pomysłowości, metod pracy. Ale i
robotę' doskonale pod każdym wzglę- tym uzmrniem nie trzeba zbytnio sza
dem. Toteż trzeba wymagać od niego fować, zwłaszcza nie trzeba go wytakiego wypełniania pracy, które nie rażać w obecności znajomych i przyprzekracza ani jego sił, ani możliwo- jadół. Tym bardziej nie należy karać
za złe wykonanie lub nie wykonanie
ści wykonania.
Nie należy przy tym karcić dziec-1 roboty, lecz bezwzględnie doprowaka za marną robotę, nie trzeba za- dzić do tego, aby mimo wszystJc.o zowstydzać go, ani robić mu urnmńwo1' . stała ona dobrze snełniona.

bluzki.
2. barwny szalik w kratę lub paski jako ciekawy moment dekoracyj
ny do starej sukienk:.
3. wstawka w stanie z materiału
w kratę lub w paski - praktyczny
sposób podłużenia suk:ienk:.
4. karczek i baskinka z materiałów w kontrastowych kolorach twoświeżyć starą niemodną suk:enkę:
1. praktyczna kamizelka ktcłra z.ro rzy efektowną całość skromnei spor
binw 7a starej za krótk~ej wełnlanei towej sukienk:L
W obecnym sezonie w dalszym
modne są łączenia dwu róż
nych materiałów, trykotu z wełną
lub futra z wełną ~szczególnie prak
tyczne w zastosowaniu do przeróbek).
Kawałkiem barwnej wełny w kra
tę lub w paski możemy ładnie odciągu

•

'

Na rolników czeka dobrobyt
" "l l l l l łl l l l l l l l na Ziemiach Zachodnich
Poważne udogodnienia dla przesiedlających

/

się

Nowi czeladnicy
otrzqn1ali !iwiadectHla
W radosnym

nastroju

się wręczenie świadectw

odbyło dla przemysłu
czeladui nych.

czych pracownikom L-1.
Kurs ukończyło 26 pracowników
z tytułem czeladnika przemysłu
lamp elektrycznych. Jak wynika
ze słów dyr. fabryki L-1 inż. M. Rei
cha, kurs ten trwał ponad rok.
Wykłady odbywały się po pracy.
Kierownikiem kursu był tow.
Rorawski. Kurs, z braku odpowLa
dniego lokalu, o<lbywał się w cię
i:kich warunkach. Mniej wytrwa-,
li odpadli, lecz większość wytrwa
ła do końca. Poznali oni. teoretyczne podstawy swej pracy.
Pomyślne wyniki kursu każą
żie spełnił on swe
przypuszC'lać,
zadanie do.starczając fachowców

Aby właściwie pokierować akcją przesiedleńczą na Ziemie Zachod-1 znajdą zna.cznie lepsze warunki
nie, powołano do życia Rady Społeczne, w skład których wcho- bytu.
praktyka życiowa po
Zresztą dzą przedstawiciele wszystkich niemal instytucji o charakterze spoo korzy- kazała, że rolnicy spod Strykowa
łecznym. Rady Społeczne mają za zadanie uświadomić
ściach, wynikających z osiedlenia i zagospodarowania się na Zie- czy Lasku, którzy przenieśli się
miach Zachodnich - ludność tych wsi, - w których jest większo:ść do województwa szczeciMlkiego.
czy wrocławskiego z biedaków st.a
~ospodarstw małorolnych i karłowatych.
li się zasobnymi gospo?arzami.
KOMU Wl~SZUJEMY
Działające w terenie Rady Spo- Administracji Publicznej do przecora;i mniej powinno
Toteż łeczne, po ocenieniu warunków lo- ·niesienia odpowiedzialności z tych
Sobota, .dnia 5 listopada
być takich, którzy ociągają się z
wona
planu.
wykonanie
za
Rad
rze
poprowadzić
·winny
·kalnych,
1949 r.
uprawnio- przeniesieniem się pod Opole czy
czową propagandę i nakłonić rol- jewodów i starostów,
· • Dzią: El~biety·
Olsztyn, woląc „gnieździć" się .w
ników do przeniesienia się do wo- nych do ewentualnego rozwiązy przeludnionych gromadach i n!i
Społecznych.
Rad
wąnia
których,
w
jewództw zach-0dnich,
złej glebie pod Opocznem czy Wie
w AZNIEJSZE TELEFONY rpimo zaludnienia ich w pierwszym
Dla ułatwienia rodzinom nie luniem.
jest
repatriantów,
przez
o'kresie
Adzamożnym, Ministerstwo
O - Sirai Pożarna
qoM jeszcze miejsca dla nowoprzy
„
ministracji Publicznej i MiniKomitet PZPR.
bywających z województw censterstwo Rolnict-:va otworzyły
Sekretari;it
4
b·alnych.
kredyty :1a udzielanie poży
l sekretarz
289
czek zwrotnych dla przesieTrzeba stwierdzić. że na naszyw
II sekretarz
415
dle{1ców do wysokości 100 tys.
terenie ani Rady Społeczne specchłopów
6 - Kom. „Służby Polsce". jalnie do tej akcji powołane, anj
złotych na rodzinę, oraz zapomogi bezzwrotnej - 10 tys.
10 - Pogotowie Ub. Społeczn. Powiatowe Rady - nie wywiąza
układa się
złotych na rodzinę na koszty
ły się dotychczas należycie z tego
23 - PZPB
przeprowadzki.
przesiedplan
Zakreślony
zadania.
63 - ' Komisariat M.O. •
Kiedy w sierp·niu b. r .• robot n i- dzanie wśród chłopów wsi Du~
leńczy n!e zootal w województwk
W województwie łódzkim wiele cy z P.Z P. 'Vełn. Kr 41 po raz b1e pewnego przełomu myśl owe
66 - Zarz~d Miejski
wykonany, Organizacje społeczne jeszcze man\y wsi, (w szczególnoDw-0rzec Kolejowy
91' pie1„\\•-;zy zjawili siQ ". Duh ia ch, go. 'Vie.lu chłopów do111 ieda\Yłla
w terenie nie zajęły s:ę poważnie
P.C.~.
112
ści w pow;iatach południowych), nikt nie przypuszczał. że te wy• jeszcze, idąc za podszep t ami k.u
tym zagadnieniem i w niedostalaków, uważało, że robot nicy ja
Zanąd Miejski ZMP.
143
tecznym stopniu wykazują współ o gruntach mało przydatnych do jazdy ekipy robotniczej w sto.sun di:i, na, wieś „zakładać kołchozy".
lrnwo krótkim cw.sie pezyniosą.
·
Telegraf
213
pracę z powołanymi do tego urzę ~ytkcwania rolniczego. Teraz w
Wkrótce jednak stało się dla
dami.
interesie rolników osiadłych w aż tak powaine rezultat:-:.
nich oczywiste jak ich ;p.odstę
osią
największym
że
Bodaj
przeniesienie
leży
powiatach
tych
' Redakcja „Głosu Pab!anlc": Nienależyte funkcjonowanie Rad
p.nie usiło"·ano "·~-prowadzić w
- Armii Czerwonej 19. tel. 287. Społecz;nyd1 ~kło:i'.łJ ob. Ministra się na Ziemie Odzyskane. gdzie gnięciem ekip~· było przeprowa- l)Ole.
Chłopi zr-0ztunieli , k to ich oszu
kuje, kto stara się, ich wyzy~
ska( a kto im rzeezywiście pomaga. Nauczyli się, dzi ęki refora
tom j pogada·nkom wyg-h.1cSza•
nych przez ro·hotn.ików, dobl'Z·e
poznawać i demaskować wroga
klasowego.
Ostatni p1•zyjazd robotników
:Kr 41 do Dubiain
Narady wytwórcze umiejęt pracy od razu znacznie się po- proc.), natomiast procent bra-1 cu licznych oddziałów PZPB. PZPWełn.
przeobraził s· ę w prawdziwą ma
letargu
:;s
n~e przeprowadzone mogą przy lepszyła, ale daleko jej jeszcze ków jest wciąż jeszcze za duży. Należy otr~ąsJ?-ąć się
!'Ojuszu robotJJiczoI dlatego cała załoga oddziału i wziąć so19me do pracy, a nifostarję
meść znaczną korzyść zarówno do s'tanu doskonałości.
chłopsk'.ego. Chłopi po prostu nie
3-5 musi Wydać bezwzględną wyniki nie dadzą na siebie dłu chcieli rooot:n ikó,1r puścić do do
robotnikom jak i sprawie podwalkę wszelkim przejawom bra go czekać.
SPÓŹNIENiIA
niesienia iłoś_ci oraz jakości pro
mu. Specjalnie o'"lracyjnie wi tn.Wierzymy, że w bieżącym mie no fabryczny zespó ł a.t'tystyczny,
dukcji. Narady takie odbywai;:1
jeszcze koróbstwa i' niszczenia surowca.
Spóźnienia są nadal
siącu wyniki pracy załogl od- który wziął udział w uroczystym
r,ię co miesiąc na każdym z od: plagą oddziału 3-5. Ostatnio nadziału 3-5 będą lepsze i załodze otw1:Lrciu nowej wiejskiej świe•
ARTYJNIAKA
GŁOS
Na naradaeh zwiska spóźniających się są bez
działów PZPB.
tli cy,
Obok kiefownika oddziału 3-5 już nie przyniosą wstydu. '
tych' robotnicy zapoznają się z względnie wpisywane na tzw.
zabierał
produkcji
sprawach
w
wykonaniem planu i z planami czarn~ tablicę, wisząc~ w por.miesiąc oraz z in- tierni i znane są całej załodze. głos delegat Komitetu Fabryczna najbliższy
•
nymi ~azny.rp1, •aktualnymi za- W ten sposób robotnicy sami nego, tow. Górny. Tow. Górny
gadnieniami dotyczącymi zało mogą wywierać presję moralną 2'VróCil siq szczególnie do mło
gi dahęj f?bryki.
towarzyszy pracy, dych tkaczy, ażeby starali się
na swych
Jak wiadon10, w PZPB .w _Pabia wicach w dalszym ciągu, mimo
' .
wiele robotnic i wielu starań, ul. Stanisławska jest
złym przykładem dorównać starym tkaczom i po- nicach pracuje
świecących
ważniej traktowali swe obowiąz i robotników, którzy dojeż?żają nie bświetlona.
.
1s:ooo M. STRATY
dla innych.
Ostatnio nawet lekarz Ubezp1~
ki. Tow. G6rny zwrócił się z go do miejsca pracy z okolicznych
Niedawno odbyła -się taka na
jakimi < idą·· cz~lni, w~~wany do chorego, n1.?
rącym apelem zarówno do par- miejscowości. Ulice,
JAKOśC
rada wytwórcza na oddziale 3-5
robotnice do PZPB są zazwvcza l mogł trafie . pod wskazany adres,
bezpartyjnych,
i
jak
tyjniaków
odto
jakości,
o
mowa
Jeżeli
że
wiadomo,
ktÓ;rym
o
PZPB,
nieoświetlone, co zwłaszcza jesie J?Onieważ numerów domów m~
jest pod względem wykonywa - dział 3-5 może się w chwili obec ażeby sprawy produkcji trakto nią i zimą szczególnie daje się 1sposób było doj:zeć.
. ...
nia planu jed.nym z najgorszych. nej poszczycić najlepszym zespo wali powainie i z całą głęboką we znaki.
Podobno odnosne czynniki 1uz
oddziałów ·PZPB. Sprawom od- lem jakościowym na terenie świadomośc:ą klasową. Honor za
Ostatnio otrzymaliśmy w tej dawno zapowiedziały umi.eszc'Ze
działu a-5 poświ~ciliśmy nieda:. PZPB. Jest to zespół ob. Haren- łogi oddziału 3-5 nie powinien sprawie "list od robotnic. zatrud- nie na ul. Stanisławskiej lamp,
Jakoś do tej pory te~o nie uwno obr.zerny artykuł, który darz Bronisła-wy, który miał - p::izwolić, 'ażeby "' oddział ten nionych w PZPB, w którym skdr
czymono.
Karniszepobliskich
w
że
,
się
żą
koń
szarym
na
gdzieś
się
lókł
\'
zew
extry.
proc.
był gorąco kon1cmtowany przez statnio 78,5
'
I
robo'tników. ~.Nic też dzi\.\-nego, s:i::ole tym wyróżnia się ob. Paże ze w~ystkic?- ~praw o:nawiu wełczyk. Gdyby zespół ten wvsubloka~or
nych .p.a ?8tatr;i.ie1 naradzie na rabiał przy obecnej jakości 100
...~~~~~~.
c~_oło wybiła si~ s.prawa prodn.k \procentową bazę, miałby szanse
CJl,. a ~o ~~tem 1 dzie. spra':"'~ z~i~ s'tania się jednym z lepszych ze
k~1dow1u1~~'. ~adm~~r~eJ, llosc1 spolów w polskim przemyśle
meobecr.~c1 .1 . spozn:en przy włókienniczym.
pracy. K1erowmk oddziału, tow
Hanczka r.ef~rujący sprawy proWALKA
dukcji poinformował zebranych
budynek
BRAKORÓBSTWEM
Z
III-cie Państwowe Liceum dla nych bliższych i dalszych miej- Igi, mając obiecany
robotników, że w miesiącu paź
Budy56.
Partyzanckiej
ul.
przy
Ale jedna jaskółka nie czynj Młodzieży Pracującej jest nor- scowości.
dzierniku na· skutek niespotyka
Ostatnio szkoła ta znalazła się nek ten miał być oddany do użyt
typu ·:cealnego,
malną szkołą
ktoby
ten,
się
Myliłby
wiosny.
nej dotąd i,lóści nieobecności i
położeniu, ku III Liceum najpóźniej w koń
jednakże zajęcia szkolne odbywa w niezwykle ciężkim
spóźnień oddział stracił 18.000 sądził, że sprawa jakości na od
notmal- cu września br. przez Szkołę Zaznacznie
utrudniającym
Udopołudniu.
po
niej
w
się
ją
m. tkanin. Jest to cyfra bardl.O dziale 3.,5 PZPB jest już całko stępnia to naukę jak najszerszym ną pracę. Po zamienieniu II Jede wodową, która miała się przeduża, jeżeli zważy się, że jest wicie rozwiązana.
rzeszom młodzieży pracującej do nastolatki przy ul. Pułaskiego nieść do nowego budynku przy
Procent extry w stosunku do południa w rozmaitych zakładach na szkołę TPD, III Liceum musia ul. Gdańskiej. Ponieważ zachodzi
to oddział, posiadający t)\J.ko 252
krosna. Po pamiętnym artykule produkcji całego oddziału jest pracy na terenie Pabianic oraz ło opuścić budynek dawnego ła obawa straty kilkunastu dni
w „Głosie" frekwencja przy stanowczo jeszcze za mały (4,5 młodzieży dojeżdżającej z ąkolicz rnmn. i Lic. im. Królowej Jadwi szkolnych we wrze.<3niu, I Jedenastolatka im. J. Sniadeckiego użyczyła tymczasowej gościny ucz
ZE SPORTf.J
niom i dyrekcji III Liceum, dopóki ci ostatni nie uzyskają
• go h 11dynku przy ul. Partyzanc•
·•
r,
r

współpraca

.W Dubiach

robotników i

coraz lepiej

. . Na

marginesie naradg mytmórczej w oddziale 3-5

Robotników zbliżono do spraw produkcji
I

'łJ

Stanisławskiej nadoi ciemno
No ul.
.

.

I

lamp

elektryC"L"'

Wręczenia świadectw dokonał

dyr.
fab ryki L-1 inż. Rekh, życząc
absolwentom kursu, aby naqyte
na kursie wiadomości zużytkowali
w produkcji. Trójka najlepszych
kursantów ob. ob. Łl,lczakowa _.
majster żarów ek bateryjnyc'h, ~
Jankowski i Woźniak, otrzymała
nagrody w postaci książek.

Najwyższy czas
nadsyłać gazetki

7-go wielka wystawa

gazetek ściennych
Z dniem 32-ej rocznicy Wielkiej Rewolucji Październiko
wej odbędzLe się w świetlicy
PZPB w Pabianicach ot warcie
wielkiej, ogólnomiejskiej wystawy gazetek ściennych.
Przypominamy, że gazetki
należy składać do dnia o list opada br. włącznie, w sekretariacie świetlicy PZPB. Dodajemy również, że · · wystawie
mogą brać udział zarówno fabryczne 9azetki ścienne , jak i
szkolne, ZMP-owskie , rzy ga·
?Jet~.i miejscowych biui i insty
tuC]1.

I

I

W poniedziałek premiera

„ Wzywa was Tajmyr"
mimo szeregu
jest uważa·
na za najlepiej pracującą w Pabianicarh, Potworzono liczne sekcje i k6łka, pozwalę.jące młodzie • .,
ży pracującej w PZPB na ws'Zech
stronny rozwój swych zamiłowań.
Ostatnio 'lje szczególnym. zacię
ciem zabrała się do pracy sekcJa
1
teatralna.
Jak wiadomo, w najbliZszym. cza
s ie w Lodzi rozpocznie się wielki festiwal zespołów świetlico
wych, na którym będą zademons lrowane radzieckie sztuki teatral
ne. Otóż na festiwalu ma zamiar
wystąpić również zespół PZPB.
W chwili obecnej kończą się
przygotowania 'Premiery prneza„
bawnej komedii pt. ,,Wzywa was
Tajmyr''. Premiera odbędzie się
w przyszły poniedziałek w saU
teatralnej P'ZPB przy ul. Trau~
qutta.
Na premierę zostali również w
proszeni pnedstawide1e jury festi
walowego, który ewentualnie zakwalifikuje zespół ao finałowych
występów w Łodzi.
SwietliCa l>ZPB,

niedomagań, słusznie

Złóż ofiarę

na

Odbudowę

Warszawy

Szhola •

Ciężkie i warunki ńauki

i pracy

organizacji uczniowskich w Hl-cim Liceum Młodzieży Pracującej

.b

T l'Ze

I

swe

a pomgs ee Ozapram1e ZIIDO~eJ kl~bccnie

Mi :sd;:a~1cy Pabianic mogli s ' ę 1 ku min:ił. Po rem isach z „Gar-

cit, 1t't>da\7na~szczycić pos[adaniem J::arnią'· i .R1dom;a:dem", przy·
rl!'Ui,·.n r-r1'·N_cj. W!>r:-iwdzie ·gra. st.I;-.· przyiae porażki 'l. „Bzurą'·,
Lepszy [j:(·2cj n;c --.1 I-ej ale w II-ej L'dze. oraz z „W'dz ·.' \Vem'·
Dd i tac''· 1:t ';-zy t:o~ichu l11:l«zyl! n;.;;·~ .,Widze•ya'· i ,.Gwardii" wb
o [ u·:,nie r:;r:; i uwa!ali, (1:„;las_z l <:ni" 7aclecydO\':al o spadku PTC.
CZ'' ll:l 1 poctąlku rozsrywek), że
p.,.J: 1:-i.:czar.i·e :najn SL<?.nsc no
wans do„)-r:j klasy. p:<ńslwowej.
'la~ byio doniedawna. Dzi:oiaj
PTC spadło z Ligi i będzie w na·
stępnym roku brać udz:ał w twar
dych walkach 0 m'strz:ostwo kl. A.
Wydawało się i jeszcz6 przed
2-ma miesiącami, że PTC w Lidze
si"" utrzyma. Był okres, ~tiedy zaSiedlce,
równo „Ogp::sko"
.. Gwardia" - Szczecin, a nawet
łódzki „Widzew", znajdowały się
w bardziej niekorzystnej sytuacji
n:i PTC. Jednak okres ten szvb

Pah·an ~zunnm zabra•!;:Jo s'.ł w kol1
cl~c1·dującei fazie' ro!~rv,·
\\:ek .. ~o porażc!~ P!C nie. m~.l.o
1k·own1e2 przyczyn:! SIG fakt ze kil
-u z jego n01.jlepszych graczy Y;
ckresle decydując:vch meczy. zostało zaw.eszonych za brutalną
grę.
Zresztą nie pora się teraz zasta
nawiać nad wszystkimi przyczynami. które pozbawiły mieszkań
ców Pabianic możliwości·, ogląda_
nia w następnym sezonie dobrych.
ligowych meczów. Trzeb&. będzie
zadowolić sie meczami A-klaso-

a- 1c0v;2j

I

świetlicy.

Ucznie>wie

dojeżdżający pociągiem do· Fabia
nic już o godz. 12, nie mają gdzie
się podziewać do godz. 15, o któ

rej to godzinie rozpoczynają się
zajęcia szkolne. Brak jest umywalni. Brak dostatecznego oświe
tlenia we wszystkich klasach.
Polrnje są bardzo zimne. Nie ma
odpowiedniego pomieszczenia dla
kancelarii szkoły, która gnieździ
Nie można
się w jednej z klas.
urządzić żadnej akademii ani w.ie ·
czorku świetlicowego i nie można
uruchomić b ibliot eki szkolnej.

już początek pr~~~z~r:;:~:~g~in:~~ez01~~al~i~;eJj1

u
mamy
stopada, a sytuacja me zmienił a
wyml. Jiraw .c nikt w Pabiani- · dt:ie od całego zesp-0łu maksimum s!ę na.-łepsze. Termin przekazan :a budynku szkolnego przy ul.
cach ni.e wąt?i że PTC ~o roczn'°j I wy3'.łku u poświęcenia.
przerw:''. w1:oci _J;).nownic w sze- I Najważniejszą jednak rzeczą Partyzanckiej 56 odwlekano k ilr2.-;;. dru ovn II-c1 Lg: i wsz;-:scv są jest um ie{: odoow.ednio przygoto kakrotnie: nu l, potern na 10, na
w rl"szcie na
~)rz2kon ·'ni ż:> PTC zdobęrlzie w wać całą ctrużvnę już do pierw· 15 paźdz:ernil<a,
przyszh•m rok\i m·i::trzostwo kl. A. .szych meczy jc.s;en'1 vch. By to p ierwszego listopada - ; :rn każ
Nic wvclaje S;{! .i ednak by to by· osi ą ~nąć konieczne jest przepro- oy.m razem term:nu n'edotrzy!::> t;ik ia:wc d 1 oc:iągn·ęcia. Boje 1 wadzen '. c w ci ągu całej zimy, in· mano. Powodem tego stanu rzev· l.)dz'.dej k2s;e A. o~ same~o po tensywnych treningów gimnasty- cz,;: jest bardzo ~owolny przebieg
czątku będą b1rdz1eJ zac;ęt:. o.d cznych. Praktyka niejednokrot-1 koncowych robot w budynk':1
metzv roz.<rrvwanych w I-!'!J Li· ni.e wykazała , że zwyciężają te Szkoły Zawodowe; przy ul. Gdan
dze ..Jeżeli Pabianiczanie oglądali drużyny ,'które do p ;erwszych me skiej, tak, że trudno jest w tej
c;\otąd mecze stojące niekiedy na· cz; są lepiej przygot-Owane któ- chwili dokładnie określić, kiedy
niezłym p<>ziomie techn.icznym'. to re przeszły solidną zapra~ę zi- Zawodówka przeniesie się wresz
tera~ zobaczą . zmagama druzyn mową. Mamy nadzieję, że kierow cie na Gdańską i odstąpi. uprag· zapomru· niony budynek III Liceum·
· t wo PTC, o t ym me
ambitnych' .dązących prostą dro· me
A tymczasem młodzież na ,,wy.
k'
. ś,
. d
ga do zwycięstwa.
im. graczom. pożyczonym" terenie I Jedenast-0
. . l a mozno c wszyst
ł.o dzlneJ
.
. . druzyn
.Le k cewazeme
. .
kl. A, może się srodze zemśdć. PTC - uprawiania w ciągu całeJ Jatki ma bardzo ciężkie warunki
Droga do tytulu mistrzowskiego zimy, racjonalnego, systematyćz- pracy. Organizacje sz;kolne nie
mają pomieszczenia ,1 a zebr an ia.
kl. A bed"if' ci.~żka. wv.ma9'ać be- ne>11n tri>nineu.

i

Brak jest

szkolnych, które n:e pos'. adają
żadneo:;o pom ieszczenia ani świc
tlicy i jeżeli „trzecia--y" nadal
ptzodt~ą. czy to w,<ród kóŁ szk.o!
nych :'...MP._ cz~r TPP.R , to '.lale.z;.:
\'; 1clk 121
J zav,r?:c: c:c.zac .tyl~o . :eh
:llnb:c]~ 1 UCl ąZh\V~J pracy.
Stan taki jednak nie może
Zainteresowane
trw2.ć wi eczn ~c.
czynniki powinny uczynić wsv-'st

„

ko, ażeby III Liceum l,lZyskało
jak najprędzej swój własny budynek i przestało być uciąi:liwym sublokatorem dla gościnn.ej
I Jedenastolat ki . Trzeba pamię.„..,,
tać, że zima zbliża się,· szybko, a
pienvsze mrozy , i śniegi,' jesz~ze
pogorszą sytuacje młodzieży III
··- - ~r.
T .i=um.

Co

pisała prasa łódzka 5 listopada 1929 r.
„RĘCE

DO G'ORY"

łódzka zamieszcza szereg
opisów napadów
Mwstrząsających"

Prasa

wstrząsające

i

zajmujące

najwięcej

miejsca na czołowych stronach gazet
są napady w Łęczycy i Tomaszowie.

rabunkowych, z których najbardziej

,,SŁAWNY"

ŁODZIANIN

Spoi-I polski
im
n
1
·
e
6-1
w
Planie
Z

Ni~jak! Marian Grelecki, p s e p d o - 1 : : : : : : : : : : :
1

zasłużył sobie na
opisy swych ,.czyudziałem przedstawicieli mlnis terstw, Związkowej Rady KF, Głównów", do których należało „sfałszo
nej Rady Sportu Wiejskiego, Z MP, szkolnictwa zawodowego (CUSZ),
wanie indeksu uniwersytetu w Tuluzie, popisy w charakterze ginekolo- woj. UKF i wszystkich centralnych związków sportowych rozpoczęła się
ga, tudzież cała masa Innych spra- ~v _czwartek zo1ganlzowana przez GUKF ogólnokrajowa konferencja, powek, które pozwoliły mu żyć wygod- swtęcona wytycznym do Planu -Sześcioletniego w zakresie kultury fizycznej.
nie, bawić się itd.",

doktor medycyny

całostronnicowe

PAŃSTWOWY

TEATR

IM. STEFANA JARACZA
ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 premiera sztu1d
pt. „Wiśniowy sad" Antoniego Czachowa. Udział biorą: Habdank-Białobrzeska Maria, Jarecka Anna, Krafftówna Barbara, Krasicka Krystyna,
świderska Aniela, Ćwikliński Jerz;y,
Gudowski Edward, Jabłoński Władysław, Łaszewski Konrad, Pawlik Bronisław, Przybyła Czesław, Rzuchowski Zygmunt, Stankiewicz Roman,
Stodulski Bogusław. - Inscenizacja.
i reżyseria Iwo Galla; ilustracja muEugeniusz Dziewulski.
zyczna
Przekład Konstantego Magnickiego,
"'STWO'..,...,
PA
n"
TEATR 1"POWSZECHNY
ul. 11 Listopada 21, tel 150-36.
Codziennie o godz. 19.15 ,,Rozbitki", komedia w 4-ch aktach J ózef.'1
Blizińskiego, z udziałem A. Dymszy,
P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Waltera, W. Ziembińskiego i innych.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 113.
TEATR LALEK " PINOKIO" TPD
czynny codziennie - oprócz poniedziałków - wznowił sztukę pod tyt.
„Wilk, koza i koźlęta" - Grabowskiego.
Początek widowiska w dni powsze·
dnie - godz. 9.30, w niedziele i świę
ta - godz. 12.
TEATR ,,OSA"
Traugutta 1, tel. 272-70
Codziennie o godz. 19.30, w niedzielę i święta o 1;odz. 16 i 19.30 komedia radziecka "W.zywa was Tajmyr".
„LUTNIA"
Dziś i codziennie 0 godzinie 19.!5
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch
aktach K. Zellera,
W poniedziałki teatr nieczynny.
ŁóDZKI TEATR ŻYDOWSKI
ul. Jaracza
2
W ramach Miesiąca P<>głębienia

,,BEZROBOCIE W ANGLII"
Na posiedzeniu Izby Gmin _ donosi „Kmier Łódzki" _ minister Tho
mas (Labour Party) _ oświadczył, że
· 'd'zki czarodziejskiej,
· d a roz
· posia
me
która by mu pozwól.iła zlikwidować
bezrobcde. Zdaniem ministra system
, bezrobotnym 1'est
· zapomog
· 1ama
u_dzie
· zł y, jak niemoralny.
·
towme
„AFERA KOLARSKA"
Na .temat zabagnionych stosunków
W kolarstwie pisze „Głos Poranny":
,.Uczestnicy biegu dookoła Polski
brali grube pieniądze za reklamę pew
nej marki rowerowe]'. Macherzy kolarscy_ d_opuszcza1·ą do zawodów zdyskwallfikowanych z a w o d n ik ów.
•1
,, istrz Polski Szamota w ogóle nie
p_okazuje się . w kra1·u - ugania1'ąc
się n.i zagramcznych torach.
' „TOWARY ŁODZKIE DO ROSJI"
Wcz?raj - pisze „Głos Poranny"
- wyjechał do Moskwy przewodniczący sowieckiej misji handlowej w
Warszawie, celem omówierua z miarodajnyml czynnikami spraw związanych z. za~upem towa;ów, a specjałme łodzk1ch wyrobow włókienniczych w toku gospodarczym 1929-30.

„co GRAJĄ W KINACH"
c'G.ra~? KinoD" - ,,Kobieta i pajac"'

Wytycrne do Planu Sześcioletniego zreferował dyr. G).JKF poseł Motyka. Mówca przypomniał na wstę
pie, Ż-3 od poprzedniej narady krajow
wej (w kwietniu) rozpoczęto pracę
·
terenie, upartą na nowej strukturze
sportu. Od tej pory sport polski po~ie; może znaczH'}'mi osiągszczycić
· ·
Liczba uczestników biegów
111ęc1ami.
d
nara owych wzrosła w stosunku do
ub. r. o @lsze 200.0CO, w sztafecie
młodzieżowej

uczestniczyło

około

200.000 0sób, zwiększyła się również
liczba startujących w marszach. Zor·
· · · powazne
gan·1zo:wan o rowmez
impre·
' · k o· k wysc1g
zy rru'ędzyna r odowe, Ja
n
·
Wa
Jarski' P1~ga
rszawa 1 ....,.ook oła
"
·. 1·1 gre
"·'wn1'ez' sport owcy wz1..;
Polski'· ~~
· ł w mam·restacjach 1· I ny u d zia
mia
• · h M'
M ·
IQaJOW)'Ch 1· w uroczys tosciac
dzynarodowcgo· Dn1'a Pok ·
OJU,
·
· ut
ł
zan~1·
Mo'..,„a
" 1zowa nas ępme
" ·
chwałę KC PZPR, w sprawie wychowania fli:ycznego i sportu, po czym
przeszędł do sportu w Planie Sześcioletnim. O wadze, jaką państwo prży
wiązuje rlo kultury fizycznej, świad
czy fakt, że wychowanie fizyczne zna
lazło po raz pierwszy miejsce w nowym plar-ie gospodarczym. Plan Sześcioletni nadaje wychowaniu fizycz.
nemu właściwy kierunek rozwoju,
zgodny z interesami mas pracują·
cych.

wych, oprócz zawodów międzypań
stwowych i międzynarodowych odby
wać się będzie z zagranicą wymiana
literatury fachowej oraz w celach
szkoleniowych, wymiana trenerów,
sędziów i zawodników.

Taki rozwój sportu nie był
KADRA REPREZENTACYJNA
w Polsce przedwrześniowej.
Wyszkolenie kadry reprezentacyjWprowadzony zostanie rozdział na
wychowanie fizyczne, obowiązkowe, nej i sędziów spocznie na Związkach
Sportowych, stałe szkolenie zawoddobrovmlne i sport wyczynowy.
ników W!>Zystkich klas należeć bę
dzie do z1zeszeń spoptowych. Na abo
SWIĘTA KULTURY FIZYCZNEJ
t.y szkolrniowe kondycyjne i unifikaPrzewiduje się dwa rodzaje imprez: cyjne priewid;:ian,o w samym tylko
wychowc:nie fizyczne obejmie impre- roku 1950 ponad 54 milionów zł.
Aby umożliwić zawodnikom plano
zy i akcje masowe, sport - krajowe
i zagraniczne imp1ezy wvczynowe, we podwyższanie kwalifikacji, zostaoraz obcz.y I,;: on dycy jne i · wyszkole- nie wprowadzony podział sportownie. Z uwagi na walory wy:chowawcz.e· ców we wszystkich dziedzinach na
podziel:>n o poszc~ególne gałęzie SP,Or 5 klas (extra · klasa I, II, III i najniż
lu na 3 grupy. Imprezy i akcje maso• ':łla ~ m~cdzieżowa).
we obejmą podstawowe dziedziny
SUIJW~NCJE
sportu i będą sprawdzianem rozwoju
Planie Sze
wychowania fizycznego
Subsydia dla Związków Sportościoletnim. Akcje masowG przeprawa
dzone będą w znacznie szerszym za- wych, które w tym roku osiągnę!y
kresie już od przyszłego roku. Od już prnvażną sumę, w roku 1950 będą
roku 1950 wprowadzone zostanie jeszcze wyższe, a pod koniec planu
Swięto Kultury Fizycznej w wdje- przeci~tnie ~zrosną dwukrotnie. Plawództwach, a od 1952 ~ w powia- nowane na rok 19~0 łączne subsydia
tach. święto KF obchodzone będzie na '.?wiązki - 228.697 tys. zł osiągną
co dwa lata w ostatnim tygodniu w r. W55 kwotę 460.601 tys. zł. Z doczerwca (na zakończenie roku szkol· tnrji został wyłączony boks i piłka
nego) I będzie przeglądelJl sp1avmo- nożna jako samowystarczalne.
ści fizycznej młodzieży.
proc.).

możliwy

,„

SPARTAKIADY
Nową

Imprezą

sportową

będzie

SZKOLENIE

KADR INSTRUI{TORSKICH

Szkoler.ie kadr instruktorskich bę
dzie 5-stopniowe (wstępne, podstawowe, średnie, wyższe i uzupe~niającc).
Począwszy od 1954 r. studia WF w
Pozna'.liu, Wrocławiu i Krakowie zamienione zostaną na 4-letnie Technicum WF. Wojewódzkie ośrodki KP
staną się bazą szkolenia wstępnego
dla wszystkich zrzeszeń. Szkolenie
podstawowe dla własnych potrzeb
będą przeprowadzały Centralne Ośro1
ki KF poszczególnych organizacji.
Ponadto powstaną centralne ośrodki
GUKF-u. Na szkolenie w roku 1950
przew;d1iano ogółem 112 milionów zł.
W latach następnych kwota ta bę
dzie się stale powiększała o 23 proc.
w stosunku do poprzedniego ):'Oku.
Kadra instruktorska, zatrudniona zawodowo w sporcie wzrośPic z 9 tys.
do ponad 21 tys. w r. 1955 (do .23?
p1oc.).
8,8 MILIAROA N.A INWESTYCJE
SPORTOWE

Dotychczasowe obiekty sportmve
doprowildwne zostaną do maksymalnej używalności. Bt:downictwo prowadzo11:e będzie przed'e wszystkim
pod kątem widzenia rozwoju sportu
masowego. W Planie Sześ6oletnim
na inwestycfo sportowe przewidziano .
8,8 miliarda zł.

Przed meczem- Szwecja - Węgry
Arbitrem meczu

będzie

Polak - Rutkt>wski

Spartakiada,. przewidziana w odstęO. S. FIZYC&J
BUDAPESZT (PAP). 20 bm. odbę_ I W dniaeh od 29. 1. d.o 5. 2. 1950 r,
pach dwuletnich, począwszy od 1951
" asmo - " arna w szkarłacie",
Umasowienie sportu oparte jest na roku. Oprócz konkurencji sporto- d1Zie się w Budapeszcie międzypań- ,odbę<l.ą. się w Bu.dapeszc'.e mistrz.o..,
„~allace" zapowiada premierę „Ko\ Odznace Sprawności Fizycznej. Pia- wych obejmie ona konkursy o cha· Rtwowe spr.tkanie połkarskie Szwecja. stwa liwiata w teruisie stołowym. u„
biety na krzyżu".
d·zial w turnieju zgrosily dotychczaa
nowany jest trzykrotny wzrost liczby rakterze artystyczno-literackim. Spar- - Węgry.
•
Na. podstawie porozumien.:11. obu 24 państwa..
osób posiądających .OSF (z 360.000 takiady będą ,Zarazem mistrzostwami
w 1950_r. do 1.050.000 w 1956 r.). Do Pol~ki. W pierwszym roku spartakia- str<>n po!rl:anowiono za.prosi6 n.a arbi
tra tego meczu międzynarodowego sę
końca 1955 r. J;czba objętych wycho- I da zimowa (Zakopane) obejmie 4 kon dziego
'.
,
a_
~·polskiego - Rutkowskiego.
do kurencje, letnia. z~ (Warszawa) odwzrośnie
waniem fizycznym
,,
•
'
Poprze.dni mecz między e>bu drnż:v
6.900.000 osob. Nastąpi r0wnież po- będzie się w 12 gałęziach sportu. Do9
do 64.000 tychczasowy system rożgrywt!k mi- nami, rozegrany o~tatnio w Sztokwiększenie liczby imprez
Sala. YMCA, godt;,
Piłka. ręczna.
holmie, ukc·ńczyl ii§ wyniliem remi
(o 242 piec.) f liczby osób nimi obję- strzowskich ulegnie zmianie.
Przyjaźni PolsRo-Radzieckiej, Łódz18-ta pocz~tek mistrzostw Lodtl w
h
SOBOTA 5 LISTOPADA
ki Teatr żydowski wystawia w sobo2:~.
sowym
międzynarodoimprez
zakresie
W
(274
5.160.000
do
1.880.000
z
tyc
listo6
dnia
niedzielę,
w
i
tę, dnia 5
koszykówce kobiecej drużyn klasy. A:
ll.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.(}4
pada klasyczną sztukę rosyjską „Bez
Sp6jn.ia - ŁKS Włókn:a.rz, Chemia.
winy winni" Ostrowskiego i „Wzy- Dziennik południo~'Y· 12.20 Przerwa.
- Zwiq.Lkowiec Zryw. ·
13
3
· 0 Program dnia. 13.35 Audycja
wa was Tajmyr." Isajewa i Halicza.
Eoks: w !Mili przy ul. Pioh'kowskiej
Obie te sztuki będą wystawione w szkolna dla klis X-XI - wykłatl z
1-"1 • 293 o godz. 19 odbędzie Eię mecz o
festiwalu sztuk radzieckich i rosyj- cyklu: „Historia literatury polskiej".
druh-nowe mistrzostwo Lodz: pom' ę.
' dzy
14.00 Przegląd kulturalny. 14.15 ( t.)
·
skich.
·leaderem tabeli Bawełną., a. O„ ·Komunikaty. 14.20 (Ł) Informator
, l
gni wem.
kulturalny, 14.30 (Ł) Muzyka rozry.wkowa. 14.55 Utwory Mozarta.
15.30 Baśń Al. Puszkina dla świetlic
Gł. O li
dziecięcych. 16.00 Dziennik pouolutlOrran Ł6dzklego Komitetu I WoJeADRIA (Stalina 1) - „Wyspa. skar- n!owy. 16.20 (Ł) Aktualności" łódzw6dzklego Komitetu P~lskleJ z.Je·
bów" - ceny biletów po 50 i 25 zł I kie. 16.25 (Ł) Muzyka z płyt. 16.50
daoczoneJ Partii aollotnJczeJ
olim
polskiej
n.a
~~dzkie
•:Szkoły
godz. 16, 18, 20 - film dozwolony ! (~)
Be dac a Je:
1 p1adz1e sztuki - felieton J. ZagałKOLEGIUl.\l .ltEDAKCY.J"'-'L
dla dzieci
Tel e ! o ny:
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Le- l ł?wej. 17.00 „Przy sobocie po robo118-14
Redaktor naczelny
nin" - godz. 17, 19, 21 - filn• do-, cie". 18.00 „Z kraju i ze świata".
:.ua-2$
Zastępca red. naczelrego
18.15 Muzyka ludowa. 18.40 „Wszech
zwalony dla młodzieży
211-05
Sekretarz odpowiedzialny
25ł-20
BAJKA (Franciszkańska 31) -„Zwa nica Radiowa" kurs I - wykład z cy
Dzlal part;rJny
wewn. 1Ó
riowane lotnisko" - godz. 18, 20 klu: „Podst:iwy ekonomii". 19.00
Dztał koruponc2ent6w robc:Skrzynka ogolna. 19.15 Koncert Krafilm dozwolony dla dzieci
11lczych 1 chłopsldcb oraz
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Pro- ko,yski~j or~iestry i chóru PR. ~O.OO
redak.or6w es.retek łi:It.nttł-ł2
11ycb
gmin aktualności krajowych i za- Dz1enmk _wieczorny. Z0.40 .Felieton
123-2!1
•
Dział mutacji
granicznych Nr 47" - godz. 11, o Moskwie. 21.00 (Ł) Koncert roztet-21
DZlał miejski i aportowY
rywkowy: Wyk.: Orkiestra. Łódz~iej
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
wewn. 8 ł 11
zu-11
Dział ekonom.lcm7
Rozgłośni PR pod ~yr. A. Lust1ga,
REI, (Legionów 2-4) (dla młodz.) 2111-12
DZ1ał fabrycmy
„Wyspa skarbów" - godz. 16.30, H._ Korif-Kawecka , l . St. Lestan :ZSł-21
DZ1ał rolny
18.30, 20.30 - film dozwolony dla śpiew, T. Dobrzyns1n - akompan.
wewa. •
Redakcja nocn:i
172-Sl
21.40 „Droga przez mękę" - fragdzieci
Jtolporta.&.
MUZA (Pabianicka 173) - „Zakaza.- rnent p~wieści A. ~ołstój~; 22.00 (Ł)
td. 222-22
l.ódł, Piotrkowska 70,
ne piosenki"- godz. 18, 20 - film „Z dzieJÓW dawneJ Łodzi - , poga280-42
Administracja
I:•zlal ogłoszeJ\: Łódt, Piotrkowda.nka J. Gold_ber~a pt. „Łoiiź dozwolony dla młodzieży
llł-?~
t111-:50
tel.
"·
ska
Le- miasteczko rolmcze . 22.13 (Ł) OmóPOLONIA (Piotrkowska 67) Wydawca RSW „Prasa"
wienie program~ lok. na jutro. 22.15
nin" - godz. 16.30, 18.30, 20.30 Adr. Red.: Ł6dt, Pii>trk.owska H,
Koncert muzyki operoweJ. 'l'ransmlfilm dozwolony dla młodzieży
m-cle piętro.
Drak. Ukl. Grat. BSW „Prasa"
sja z Pragi. 23.00 Ostatnie wiadomoDni i noce" PRZEDWIOśNIE żwirki 17, teL Z06•U,
ul.
Ł6dt,
23.15
jutro.
na
godz. 16, 18, 20 - 'f:nm dozwolony ści. 23.10 Progi-am
Utwory R. Straussa. 24.00 (Ł) Ko'ldla dzieci
.
• „
•
•
•
•
cert ~!r.zeń. 0.10 (Ł) Zakończenie
ROBOTNIK• (Kilińskiege> 187)
D-06723
Defilada młodych gimnastykow klubu sportowego „Skrzvdła Sow1etow
·
„:Maskarada" _godz. 16.30, 18.30, audycJ1 i .Hymn.
1111-1111-1111-m1-11u-1111-111-n11-1
....
11-1111-1111-1111-nn
11-1111-11
11_,1-1111-1111-1111-1111-11
11-1111-1111-=1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111_
młodz.
dla
doz,volony
_film
0.30
2
le. Jeszcze wiele pozostało do kopania" - wzdychał Ale'f
Ktoś otaczał troskliwą opieką ostatnie miejsce spoczyAżaiew
ROMA (Rzgowska 84) - „światsię
ksy„. już leży w przekopie, jak to dobrze !„.
nku Kuźmy Kuźmycza. Kamień z szarego granitu ogrośmieje" - godz. 16, 18, 20 - film
·
• ·
·
jedynie linia drodla młodzieży
dozwolony
poszczego'l nych punk tach widniała
płotem, na grob'ie 1eżał y swieże
dzony b Ył d rewmanym
(Rzgowska
REKORD
2 ) _ „Mło<h
gi, a wzdłuż niej czerniły się rury ułożone sągami. Matkwiaty.
Gwardia" I-sza serią; dla młodz.
ko kochana!.„ Do tej pory jeszcze nie rozwieźli rur!
- Ech, stary, pożyłbyś sobie jeszcze trochę, - odezgodz. 16, seanse normalne: 18, 20
Skandal! A trzeba się spieszyć, bardzo spieszyć.
wał sig głośno Aleksy i westchnął. - A ja odjeżdżam do
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Pięt.A na dole spieszyli się, A1eksy wiedział o tym i widział
Moskwy. żegnaj, kochany.
- Przecież nie potrzeba ci niczego tłomaczyć, .Alosza,
nastoletni kapitan" - godz. 16 dla
to. Dziesiątki aut i traktorów przesuwało się po drodze,
Położył dłoń na grobie, postał chwilę, potem zeszedł w
młodzieży; '?Cztery serca" - godz. wszystko rozumiesz.
zabierając rury. Kopacze wgryzali się w rowy, wyrzucadół, do zatoczki, gdzie na wodzie kołysał się hydroplan
18, 20 - fi~m dozwol. dla mło_dz. j _ Trzeba jechać, a ty jesteś człowiekiem najodp.:iwiejąc na p::nvierzchnię warstwy ziemi. Tysiące budowni·
naczelnika budowy.
Kmo · dniejszym. Wiesz wszystko, co dotyczy budowy, techniki,
śW~T (Bałucki Rynek 2 ) · k
• 'k'ow rob'ł
cz ych i· lrnłch ozm
• czek a go
· ze
· t ował się,
· zonen
·
Al e_k sy d opiero
·
·
·
d ~ s~oJego
.
. d z~e~z
, ,
z powodu remontu
meczynne
i o wy opy, a ziemia przerzu- ,
w Jrnb"mie
m1~rod zmnego
A P?Za ty~ J,e
l08) _ „Pro- zrodeł.
(Piotrkowska
TĘCZA
szara wstęga.
nił;iy
powietrzu,
w
się
chwiała
łopatami
cana
hydroplan
prowadził
a"uy
pilota,
Prosił
droga.
daleka
godz. 16.30, sta, tę okohcznośc rowmez wz1ębsmy pod uwagę. Sądzigram składany" _
Pracę spawaczy znaczyło mnóstwo ogników, widocznisko nad trasą.
18.30 20.30 _ film dozwolony dla liśmy, że będziesz się bardzo cieszył, a ty upierasz się.
nych z aeroplanu nawet w blasku słońca. Teletechnicy
Gdy spoglądał na s~ybl~o uciekahce obrazy twórczej
Kiedy tam będziesz, pomyśl o Beridzem i - powiedz mu
.
dzieci '
kończyli zakłs.danie przewodów na ustawionych wzdłuż_
walki o rurociąg budziłc się w nim zdenerwowanie, raTA'J.'RY (Sienkiewicza 40) - „Nikt „dziękuję". Pokłoń się ode mnie nisko Mc,skwie. Powiedz,
dość i cichy smutek. Trasa żyła. Rozwijał się przed nim . trasy bialy<:h słupach, podobnych z góry do równo wykren!c nie wie" - godz. 16, 1_8,_ 20 - że my tutaj na Ad unie przeżywaliśmy o .nią .śmiertelny
ślonej punktowanej linii.
obraz pulsującego krwią życia, o którym z takim bólem
_f~!m dozwolonr ~la młodz1ezy ino niepokój. _ Potrząsnął przyjaciela za ramiona. - PoTrasa żyła, huczała„. Ryk silników samochodowyc!J. za··
żegnajmy się tutaj, gdyż na punkt nic zdażysz pojechać i tęsknotą marzył razem z Beridzem, gay zimą błądzili
W I.;ŁA ( Daszynskiedgo 1) -t K
. 1-a
• Ale·1my wyrwany nag1e z r ytmu zyc
r.rłus al ""
. - w rze-.
. rs.czeJ- na wyk resach p1z
. .
. t meJąceJ
. . z d enerwo1 ~ą d. osc
u.
u remonlfl)
n;eczynne z powo
z ~uurn t ra.;y.
,,,.
wzdluz. t rasy, . is
i~ i. t ac
- c~asu m~ło, a_ poza ~Yl'.1- l u dz'"'
(Próchnika
Wf:-'.'.iKNIARZ
swojego punktu, słyszał jednak wyraźnie głosy trnsy:
czywistości.
„~potkanie nad Łabą." _ godzina wam. No, zegna] przyJac1elu ! Serce r:m1e zabolało, przycykanie traktorów, basowe sygnały aut, skrzekliwe syTeren budowy, ciągnący się setki kilomętrów, zazna.
film do- 1 zwyczaiłem się do ciebie.
16.30, 18.30, 20.30 czenie spawalnic, okrzyki i pieśni budowniczych: Zdawaczony był równą przesieką i trzema wyraźnymi liniami :
Beridze mocno ucałował Aleksego i pierwszy wyszedł
zwolony dla młodzieży
łomu się, że poznaje poszczególne twarze:· odrywąli sio
linią przekopu, równolegle biegnącą lfoią rurociągu, ułoWOLNO~ć. (~apiórkowskiego 16) ;- z domu,' nie spojrzawszy-na towarzysza, ażeby nie ujrzał
od roboty, aby spojrzeć na przelatujący samelet: . ,
żonych równo, ale jeszcze !).ie połączonych ze sobą rur.
godz. 16~ ~8, „O jeo'O oczu pełnych łez.
„f>otępiency A z prawa t0<;:zyl swoje wody, ogromny, oślepiającó
Te dwie linie przecinała i krzyżówała się z nimi „ - linia
Kowszow odprowad;!;ił spojrzeniem a11 to, dopóki nie
film ~ozwolo~y dla młodziezy
·
' h s t ronach rozpościerała
p o b Y d woc
Ad
bł
· ·
d ·
, k
- ł .
•
.
„Panna
ZA'3HĘrA '(Zo-ierska 26) o
un.
yszczący
kolel ze1azneJ.
b~z posagu""'_ godz. 16. 30, l8.30, zl1:1~ł~ z _oczu,, potem zas wsp1a sie na pa:;!ore . g zie
1.D. u.} .
się tajga.
W wielu miejscach linia przek0pu przerywała się n~g~0.30 _film dozwolonv dla młodz. m1esc1ł się _grob Topolow:o>-·
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Dzisiejsze imprezy

Wychowanie fizyczne w ZSRR
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309

w

I

I

c.

