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WTOREK 8 LISTOPADA 1949 ROKU

ROK D (V)

ws·paniala defilada·.W-MoSk~i~
Stolicy ZSRR manifestu1e n~ rzecz poko1u
i braterstwa wszystkich narodów . świata

Ludność

Poniedział- tYWnym poparciem wszystkich zwo
MOSKWA (PAP) kowe uroczystości poświęcone 32-ej lenników pokoju i demokracji.
Marszałek Wasilewski zakończył
rocznicy Wielkiej Październikowej
Rewolucji Socjalistycznej rozpoczęły swe przemówienie okrzykami na
ua
się tradycyjną defiladą wojsk garni cześć Związku Radzieckiego i
zonu moskiewskiego na Placu Czer- czesc wielkiego wodza całej postępowej ludzkości - Józefa Stalina.
wonym.
Na trybunach rozlegly się huczne
Od wczesnego ranka formacje woj
skowe rozstawiały się potężnymi oklaski. Artyleria dała salwy 110noczworobokami naprzeciwko :Mau~o- rowe, a orkiestra wojskowa, skłat!a
leum i skupiały się na przyległych jąca się z tyęiąca ludzi, odegrała
ulicach. Na gmachu Rady Ministrów hymn Związku Radzieckiego.
Defilada
ZSRR naprzeciwko murów Kremla
C
Pl
widniały olbrzymie czerwone sztanzerwonym
8CU
dary, portrety Lenina i Stalina, her- na
Przed trybunami na Placu Czerwo
by 16 republik radzieckich i tra~syarenty z hasłami jubileuszowymi. . . nym przeciągały kolejno w świetNa trybunie l\Iauzolcum zaJęll nym ordynku bataliony słuchac~y
miejsca przywódcy partii b~lsz~wic- Akademii Wojskowych, szkół oficer
!de.i i kierownicy rząd~ 1·~dz1eck1e,?;;>. \ski.c h i. podoficerskich różnych rodzaNa trybunach zebral! się prze~sta- jów broni, oddziały piechoty i kawawic'.ele społeczeństwa ra~z.ieck1e.~o: lerii. W chwili, gdy defilowały pierw
działacze \;ultury i sztuki, wyb1~m sze oddziały wojska, ukazało się nad
stachanowcy. Obecni są również a- Placem Czerwonym lotnictwo.
Najpierw przeciągnęly eskadry po
kredytowani w Moskwie przerlsta~viciele dyplomatyczni, a wśród R:Ich tę:imych radzieckich „twierdz latają
charge d'affaires RP J. Zambrow1cz. cych", a za nimi trójkami, eskadraLicznie reprezentowane są dclegac.1e mi, Imłkami - samoloty myśliwskie
zagraniczne przybyłe na obchód rocz i to wyłącznie odrzutowe. Lecia!y
in. dele.- one z szybkością przewyżs:.:ającą
nicy Wielkiej Rewolucji,
gac.fo z krajów dcmokracJl ludoweJ, szybkość głosu w idealnie utrzymaz Chin, Korei i demokratyczltych nym szyku.
W ślad za kawalerią wjechały na
Niemiec, jak również weteran franruskiego ruchu robotniczego :r.larl!el Plac Czerwony, poprzedzone oddziadywizje woj~k
łami motocyklistów
Cachin.
Minister sił zbrojnych ZSRR, ma1•- :-.motoryzowanych, zaopatrzo11e w:ipa
szalek Wasilewski odebrał raport od niale w artylerię, miotacze min i
dowodzącego defiladą generała Ar- broń pancerną. Pułk za pułkiem prze
temiewa, po czym przejechał przed ciągali gwardziści radzieccy, któr:r.y
frontem woj~k. składając im życie· na polu bitwy z najeźdźcą hitlerownia z okazji 32-ej Rocznicy Paździer- skim zdobyli zaszczyt noszenia sztan
darów gwardii z podob:.zną wielk'.cnika.
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goP~z~~:ntiac Czerwony p1'zeszła
Przemówienie
Marsz. Wasilewskiego !umna zmotoryzow~nych wojsk

ko~enastępnie znowu arty1c-

. ł l Wa51'lewski ~antowych,
·
N -t
ria - od małych dział przeciwczoł·
as ~pme marsza e'
w):gfosi~ z trybi:ny ~auzole~i~ pr~e- gowych do potężnych moździerzy, ar· 'k · aJ'ci' ę z' sza •
I t . .·
mow1eme
k R d · do, · wo1ska i ludno~c1 Zw1ąz ) 1ena. c1ęz a 1 n
. . ł Po def:ladzie rozpoczęła się mani
,
u a ziec.oego. .
. Mar$~ałek Wasilews!n .Podkreshł festacja ludności Moskwy. OlbrzynnponuJące sukcesy. os1'.!~Dlęte prz·~z mią kolumna w różnobarwnych kotys:ęcy
n~rody ZSRR w dz.iedz'.m~ prz~dter- stiumach sŻły dziesiątki
mn?owe&:o w~~ona~~a p1.ęc10Ia_tk1 po- sportowców radzieckich. za sporlo~VOJc1mcJ, st\\ 1erdzaJąc, ze sukcesy te wcami kroczyły długie szeregi robot
idą w pal'ze z systematycznym. wzro n'.ków i naukowców, studentów i ar
~t~m dob~ob~tu 1!'as pracu~ąc,r_c~1 tystów, ludności wszystkich dzielnic
Z:-,RR. ~u~cesy Związku . Radz1ec.'~1~- stolicy ZSRR. Nad manifestantami go. - osw1ad.cz.ył l\farszałc!• Wasąew las sztandarów i transparentów. Lis~~ -:-. to ~w1.ade<:two ~rmmfu id~~ czne napisy stwierdzają, że ludzie
W1e.Ik~~J Paz~z1ern1koweJ Rcwolue11 radz:eccy, chlubiąc się swymi sukcesam:, cieszą się również szczerze
.
.
.
SocJ:ih„t~czneJ.
~ytuacJę w_ Zw1ą_zku Ra~2ae.ck1m i głęboko z sukcesów mas pracują
lllO'\~ca prz~cnystaw1ł :połozen~u :v cych bratnich krajów demokracji lu
krnJaC~ ~ap1.tahstyezn;v~h, w kt_orycn dowej - Polski, Czechosłowacji, Bu?
pogłębt~Ją. ~1ę trudno~c1 gospoctar.::ze garM, Rumunii, Węgier, Al"l>anii, ze
1. p7·~eciw1ens~wa P?,li~yczne. Im;ie- zwycięstw wielkiego narodu chiń
rn~.h~~: szuk~J~ ~YJSCJa z tych trud skiego i z faktu nieustannego wzma
p<>chono!!\::1 1. przec1w1enstw ':'.dalszym .ata: cniaRia .!.lę obozu pokoju.
kow_amu ~~aw. ludnos~I .pract1JąceJ dzie niesiono portrety Prezydenta
swoich kraJow 1 wzmozemu przygo- R. P. Bolesława Bieruta wodza natowc.ń do nowej wojny. W tym ceb rodu chińskiewo Mao~Tse-Tunga,
stosują oni wszelkie środki, uciekają Prezydenta Cz;chosłowacji Gottwal
się do prowokacji i >zpiegostwa, ko- da, generalnego sekretarza. Węgier
r.zystaj~ z uslu~ p~a~vicowych ~ocja- sklej PaM.il Pracujących Rakosi'ego,
sekretarza. KC Rumuńskiej Partii
hstó\y 1 zdradziec.k1eJ. bandy Tito.
Ra~z1eck1 pod, . wodzą Robotniczej Georgi u Deja., sekreta~w1~zek
oswmdczył rza KC Komunistycznej Partii Bllł
W1elk1ego Stahna
prowadzi garil Czerwenkowa, premiera albań
marszałek Wasilewski l,onsekwentną i niezmordowaną. wal- skh~go Envera Hodży i Innych czokę o pokój, o bezpieczeństwo i o przy łowych działaczy krajów demo-kra..
jaźi1 między .narodami. Ta polityka cJł ludowej,
Potężna manifestacja ludności mo
Związku Radzieckiego cieszy się ak-

„Demonstracja ta. jest żywą Uusk:ewskiej przeciągnęła s!ę do póznych godzin popołudniowych. Wy- stracją do słów referatu tow. Malen
warła ona niezwykle silne wrażenie kowa, żywym dowodem, że narody
na gościach zagranicznych. Marcel Związlrn Radziecldego widzą swój
Cachin, patrząc z głębokim wzrusze cel w niezmordowanej walce o pow
n!em na szeregi demonstrantów po szechny pokój, bezpieczeństwo. poI stęp i szczęśliwą przyszłość".
wiedz:ał:
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pracujące całego świata

-asy

ma11iiestują na cześć bohaterskiego
W Anglii

Słowa przyjaźni

płyną
ze

do Moskwy

wszystkich krajów

Nowe

wspaniałe zwycięstwa

Chińskich

Wojsk Ludowych

Agencja NoPEIUN (PAP). wych Chin donos:, że Armia Ludowa wyzwoliła. miasto Pa.tung, ważny
port na rzece Jang _ Tse. Wojska
kuomintangowskie wycołały się w
popłochu z miasta w kierunku zachodnim.
Na północ od Macao w prowincj:
Kwantung Wojska Ludowe otoczyły grupę wojsk kuomintangc.wskch

Uroczysta

i

wzięły

do niewoli

przeszło tysiąc

żpłnierzy i oficerów. Wojska Ludowe zdobyły przy tym 22 działa, 70

ciężkich karabii1ów maszynowyeh i
dwa statki rzeczne,
Z wyspy Kinme11, leżącej w I>Obliżu portu Amoy oddział złożony z kil
kuset żołnierzy i ofice1·ów kuomintangowskich przypłynął na tJokła
dzie parowca i poddał się Wojskom
Ludowym.

Ąkademia w Łodzi

doniosłoś~
podkreślającą
zolucję,
przyjaźni francusko-rndzieckiej oraz
Radzieckiego i jei~o
rolę Zwiazku

'' od za„ Generalissimusa Stalina
walce o pokój.

PARYŻ (PAP) W związku z rocz-

nicą. Rewol~cji Paźdz_ier~ikowej

tkaninę.

Od czasu rozpoczęcia walki o
np.
znmiejsi:yłem
Obliilość odpadków o połowę.
czam sobie, że jeśli w ciągu 8
godzin na 8-miu krosnach wyrabiam 500 cewek wątku, oszczędzam jedną dwudziestą wątku ~1a
oszczędność

~

każdej

cewce. Daje to dziennie
prawie kilo wątku, który ..1ratowany jest dła produkcji - n'.e
Kilogram
poszedł do odpadków.
takiego wątku kosztuje 600 zł
a więc dziennie robię prawie fiOO
złotych oszczędności. Rocmie da_ie to setki tysięcy złotych. Podobne oszczędnogci uzyskuję przy
obrabianiu osnów do końca."
W dalszym ciągu swego listu
ob. Sniady p;sze: ,.Należało by
ostc::ędności

~Y

caleJ Franc11 odbyły się hczne mamfestacje i wiece.
W departameni:ie Tarbes odbył si~

Akcja która przyniesie państwu miliardy złotych o>zcządnuści

\Viec z udziałem 15 tysięcy osób, 11a
ktorym Maurice Thorez '~ygłosił
pl'zemówienie o historycznym znaczeniu \\' iclkiej Rewolucji So ~a li
stycznej.
W XIII dzielnicy Paryża odbył się
wiec. na którym przemówienie WY•
głosił .Andre Marty.

Czechosłowacji

W

PRAGA (PAP) uczciła

uroczyście

Czechosłowacja
32-gą rocznicę
Październikowej .

Wielkiej Rewolucji
W potężnej manifestacji w Bernie
Morawskim, która zgromadziła 12')
tysięcy osób, wzięły udział delegacje
radziecka i polska z· członkiem Akademii Nauk ZSRR, prof. Udalco·
wem i ministrem Rumińskim na
czele.
Przemówienie wygłosił premier
Zapotocky, który podkreślił głębok<1
jaką żywi lud czechosło•
sympatię,
wack1 dla ideałów Wielkiej Rewolu·
cji Październikowej.
W Ostrawie do wielot~rsięcznych
rzesz górników i robotników przemówił minister Obrony N arorlo'\ ej, gener:ił Svoboda, który oświadczył m.
in., i.ż święto Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej jest nie tylko świętem
narodu radzieckiego i mas pracują
cych całego świata, lecz również
świętem wszystkich sił demokratycznych i postępowych - walczących
o pokój.

Na

Węgrzech
Na cen-

BUDAPESZT (PAP) -

zorganizowaną w
tralną akademię,
budapeszteńskiej Operze Państwowe.i

z okazji

32-ej

rocznicy

Rewelucji

Październikowej przybyli: przewodniczą.cy prezydium Węgierskiej Republiki Ludo wej Szakasits, członko
wie rządu z premierem Dobi na cze.
!e, członkowie Biura Polityczneg"o
Pracujących,
Partii
Węgierskiej

przedstawiciele korpusu dyplomatyez
oraz spo łe~zeństwa stolicy.
Na akademii odczytano treść de·
peszy, ,i·ystosowanej przez węgier
skich ludzi ·pracy do Generalissimusa
Stalina.
IH'""'l

GBnerał

Czujkow

przewodniczącym

Radzieckiej Komisji Kontrolnej
w Niemczech

MOSKWA {pAP). - Rada Ministrów ZSRR m:anowa~a generała
Czujkowa przewodniczącym Radziec
kiej Komisji Kontrolnej w Niemczech.
Jnk wiadomo komisja ta została
utworzona na miejsce radzieckiej
admin;stracji wojskowej.
zastępcą prze":odniczącego l{omiSJ1 Kontrolnej mianowany został Se
miczastnow. doradcą politycznym
komisji . - Semienow.

I.
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Cz~oi1kowie

Prez-ydium Akademh

Tow. wicepremier Hilary Minc
do pracowników

przemysłu

z przedterminowym
'V
wykonaniem :I-letniego planu prozwiązku

każde.('o

robotnika. Należy według- rne>!,'o>
zdania wprowadzić Kartę Oszczęd
ności. W karcie tej notowało by
uzy:::kiwanc
oszczędności
się
przez pracownika."
Podobnej treści są. i daisze nadesłane do. Zarządu Głównego ~~w.
Włókniarzy listy robotnicze z in·
nych branż przemysłu włókienni
czego.

1»

* * *

oszczędności

spisywać

Z inicjatywy
(PAP)
Towarzystwa Przyjaźni FrancuskoRadzieckiej w sali Playel w Pary~u
odbyła się w niedzielę wieczorem uroczysta akademia z okazji XX.1C!I
rocznicy Rewolucji Październikowej .
Na trybunie obok ambasadora ZSRR
w Paryżu, Bogomołowa zasiedli:
Uuclos, Marty, Mauvais, gen. Petit,
Eugenie Cotton ze Związku Kobiet
Francuskich, J eannette Vermmersch
oraz przedstawiciele Związku b. Kom
IJatantów, Związku b. Więźniów PolitYcznych, Unii Republikańskiej ;\Ho
dzieży Francuskiej i innych organizacji demokratycznych.
Generał Petit skierował braterskie
pozdrowienie w imieniu przyjaciół
ZSRR do wielkiego sojusznika Francji - Związku Radzieckiego i jego
wodza, Generalissimusa Stalina.
P1·zemawiaj.1c w imieniu świato
wej Federacji Młodzieży Demokratycznej Guy de Boisson podkreślił
VliQzy przyjaźni łączące młodzież
z bohaterską młodzieżą
francuską

Zebrani jednogłośnie uchwalili re-

Włókniarze domagają się I

nach, oszczędnie gospodarzę m9.teriałem, z którego wyrabiam

PARYż

radziecką.
Następnie wśród burzy okla;;ków
zabrał głos ambasador ZSRR Bogomołow, który wskazał na pokojowi!
pracę nnrodów Związku Radz:ieckie·
go i na jegq wolę .p okoju.

•••••••••••D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•ma•

charakterystyczny
Niezwykle
jest list nadesłany przez pn:odow
tkacza z PŻPB
nika pracy w Pabianicach, ob. śniadego cdznaczonego oL·derem „Sztandaru P1·acy".
W liście tym czytamy ro. in.:
„Ja, jako tkacz na 8-miu kros~

i podziwu

We Francji

'V

Wielką troskę o rozszerzen'.e :
pogłębienie systemu oszczędzania
robotnicy przemysłu
vvykazują
włó~ienniczego.

narodu radzie~kiego

LONDYN (PAP) - W Londynie
uroczystoi.ć
odbyła siQ w niedzielę
z okaz.ii 32 Ro::znicy Rewolucji Paź
dziernikowej.
Zamieniła się ona w najpotężniej
szą od ('Zasu wojny manifestację na
rzecz pokoju i przyjaźni ze Zwią-.
!dem Radzieckim.
\Yielka sala Empres<: Hall zgromadziła ponad 9 tys. londyńczykii1v.
Przy stole prezydialnym zasiedli
charge d'nffah-e~ ambasady radziec- skandując p<>woli słowa depeszy po-1
dzi. Witając was pozdrawiamy
ldej w Londynie, ambasarlorowie P0l witalnej, skierowanej do narodu rawaszego wielkiego
jednocześnie
ski i Czechosłowacji, charg-e d'affai- dzieckiego. Depesza ta głosi:
który będzie
przywódcę Stalina,
res Bułgarii, minister pełnomocny
obchodził 70 rocznicę swych uro„Do naszych przyjaciót Indów
Rumunii oraz członkowie radziecki"!j
dzin w przyszłym miesiącu.
· Zwiąi1ku Radzieckieg-o i ich wieldelegacji kulturalnej z akademikiem
Zapewniamy was, że nigdy nie
Stalina!
(1zefa
J
wodza,
kiego
narlaWołginem na czele, posłowie
zapomnimy waszych wspanialych
Londyńczycy · zebrllni na dzisiejmentu br~·ty.hkiego Pritt i Plattsw walce przeciwko
zwycięstw
szej uroczystości witają wspaniaMills, prof. Crowther, generalny ~e
wspólnym ll'rogom hitlerowskim.
Związku Radziecłe o~iągnięcia
kretarz e:órników b1·yi;yjskich A:·Niech żyje Związek Radziecki!
kiego. Wasz postęp przynosi na·
thur Horner, przewodniczący szkocNiech żyje przyjaźń brytyjskodzieję rnłej ludzkości, żyjącej w
kiego ko:i.p.:resu zwiazków zawocloradziccka !"
opanowanym przez kr)'zys świe
wych Pearoo;on, burmistrz londył1ski~j
Wiec zakończył się o:l.::lpiewaniem
cie. Wasze nieugięte stanowisk·)
dzielnicy Fultham i inni.
w obronie pokoju i na rzecz za- „Pieśni przyjaźni" kompozytora 'ln\Viec za~ail przewod:i\czący Brykazu produkcji bomby atomowej gielskiego AUana Busha, skomponotyjsko - Radzieckiego Towm z:;st»va
wzbudza szacunek wszystkich po- wanej specjalnie na tę uroczystość.
Prr.yjaźni, ks. Stanley Evans.
9-tysięczny tłum powstał z miejsc I
mi!ującYch pokój lustępowych

I

kart

Minister Obrony Narodowej RP
Marszałek Polski Konstanty Rokosowski

I
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Uroczysta akademia w 32 rocznicę Wielkiej Rewolucji Pa~dzieruilrnwej
nrredst.a.wicieli łódzkie&'&"O świata pracy, nauki • <:ztuki.

7.l!'romadziła

skórzanego
.„ . . *

\'I' tym S!tmym czasie Komitet
dukcji w przemyśle skórzanym, Łóizki l'obkiej Zjednoczonej Par
które nastąp iło dnia -25 ubiegłego tii Robotniczej nadesłał do CenPań tralnego Zarządu Pr.zemysłu SkóPrzewodniczący
miesiąca,
stwmrej Komi;;ji Planowania Go- rzanego pismo, w którym wyraża
spodarczego, wicepremie1· Hilary podziękowanie · całemu zatrudnioMinc, nadesłał na ręce naczelae- nemu per.;;onelowi z organizacją
go dyrektora Centralnego Zarzą 11artyjną na czele, za· włożony wydu Przemysłu Skórzar.ego w Lll- siłek w odbudowę gospotlarcz<1
dzi, mgra Zdzislawa Kaszuby, de- Polski Ludowej.
.Jle3zę następującej treści:
Na zakończenie swego listu Ko„Robotnikom, pracownikom in· mitet Łódzki Polskiej ZjednoczoŻYnieryjno-tcchnicznym i admini- nej Partii Robotniczej życzy prastracyjnym przemysłu skórzanei;o cownikom przemysłu skórzanego
wykonania dalszej owocnej pracy na odcinka
przesyłam z powodu
planu 3-letniego - podziękowa produkcyjnym
w realizowaniu
nie."
nlanu 6-letniego.
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SWIECIE JEST NIEUNIKNIONE

Przemówienie tow. G. Malankowa na uroczystym po~iedzeniu Moskiewskiej Rady
Delegatów·w XXXII ·rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej_
MOSKWA (PAP). - W niediie- historii Ojczyzna nasza nie miała nią z narodami Związku Radziec zy i sowchozy zwiększyły pogłolę 6 bm. o godz. 19-ej czasu mos- tak sprawiedliwie i dobrze zakre- !kiego, na Wschodzie !'Le Zw.iąz- wie bydła rogatego o 20 procent,
kiewskiego w Wielkim Teatrze ślonych granic państwowych. kiem Radzieckim graniczy Mon- pogłowie owiec o 13 procent

nych. Nad narodem radzieckim szego kraju, wytężoną i ofiarną
nie wisi, jak miecz Damoklesa, pracę ludzi radzieckich - budogroźba nędzy i bezrobocia. Wręcz wnihych komunizmu. Partia i
ZSRR rozpoczęło się ur.oczyste po Spójrzcie na marpę. Na Zachodzie golska Republika Ludowa, złączo pogłowie świń 0 72' procent.
przeciwnie, w Związku Radziec- rząd otaczają stałą troską ideowo
siedzenie Moskiewskiej Rady De- - Uk:rarlna skupiła - w jedną na z nami: Wiieloletnią przyjaźnią,
W obecnej chwili przeprowa- kim każdy pracujący, f'trzymu- -artystyczny rozwój sztuki i litelegatów wspólnie z przedstawicie rodzinę cały naród ukraiński. Usu naszym przyjamym sąsiadem jest dza się pomyślnie do końca do- jąc wynagrodzenie stosownie do ratury. W Związku Radzieckim
lnmi organizacyj partyjnych i spo nięta została niesprawiedliwość hi: młoda Koreańska Republika Lu-· stawy zboża i innych produktów swych zdolności za swą pracę, ma sztuk.a i literatura służą ludowi,
łccznych oraz Armii Radzieckiej, · storyczna w stosunku do granic dowo·DE"mokratyczna, i wreszcie, gospodarki rolnej.
w bieżącym wszelką możliwość podwyższenia są z nim zespolone nierozerwalny
poświęcone uczczeniu 32 roczni- Białorusi i Mołdawii. Na Zacho- miast ujarzmionych przez drapież roku kołchozy i Sf\Wchozy dostar swej stopy życiowej.
mi wi ęzami. Naród radziecki do
cy Wielkiej Październik.owej Re· dzie nie ma już Prus Wschodnich nych kapitalistów zagranicznych czyły państwu 0 128 milionów
Rozwija się budownictwo mie konuje wielkiej twórczej pracy.
wolucji Socjalistycznej.
tej odwiecznej bazy wypada- Chin mamy obecnie na Wschodzie pudów więcej zboża niż w roku szkaniowe na wielką skalę. W Rzeczą godną uwagi jest przy
w prezydium •zasiadają przy. wej naj «?d~. na n8:szą ojczyznę. Wielkiego sąsiada
przyjazną ubiegłym. Znacznie więcej dosta1 ciągu 3 lat i 9 miesięcy p:ęciolat tym fakt, że na wszystkich fron·
wćdcy Partii Bolszewickiej i Rzą Nieco ba.rdzie3 .n a połnoc - wyty num wolną Chińską
Republikę czono również nasion oleistych, ki powojennej, przedsiębiorstwa tach naszego wielkiego budownic
du Radz:eckiego. Sala przyjmuje czonc zost_ały ~rwa~e nowe grani- Ltidową.
buraka cukrowego, inięsa, mleka państwowe oraz instytucje, rady f'wa socjalistycznego, we wszystburzli wą owacją wniosek 0 wy- 'f'. 0~ -ow11daJąCP. i~teresom urno
Witając 32-ą rocznicę Wielkiej i innych prod-ulttów gospodarki I miejskie i ludność, korzystająca kich. gałęzia~h. narod?wej g.ospobranie prezydium honorowego w en em.a obrony ~emn-rradu.. N~ Październikowej Rewolucji Socja rolnej.
z pomocy państwa, zbudowały l dark1, techmk1, nauki gorttJe to,
osobach członków Biura Politycz . Dale~1m Wsch~dz1e., w nowe] rol: listycznej, ludzie radzieccy pełni
Mamy więc prawo stwier- odbudowały w. miastac~ i osi~- I co jest przodujące, u~we, postę·
uego KC WRP(b) z J. Stalinem r.a I obroncy bezpieczenstwa naszeJ są niezachwianej wiary w powodz{ć, że nasz przemysł i Ila- dlach robotn1czy·ch mieszkania powe.
.
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Ojczyzn~ wyst~puje _szereg wysp ozenie dalszego marszu naszego
sza ~osporlnr!rn rolna wkro- 10 Otiólncj przestrzeni pona<l 61
W tym wyraza się ~forz;vmia
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wolucji Socjalistycznej.
~t;·J·ę·,.~yząspyro.1ę niz awmeJ po owa _,.-s emu soc3a izmu i sys
u
szego porlwyższenia materia! okresie czasu ponad 2 miliony wszys im co . przo.d u3e, po11~e.r_:n~
"" ~
pitalizmu - widać jasno przewa
nego i kulturalnego -poziomu I domów mieszkalnych.
to ze wszyst~ic_h sił, pomnazac. i
Towarzysze!
Nigdy jeszcze na przestrzeni ca gę systemu socjalistycznego.
życia narodu radzii~ckiego.
Znaczne sukcesy osiągni ęto w rozpowszechmuc w?ze~hstronn~e
. k R d . k" g !lej swej h '. storii Ojczyzna nasza nie
Dość wspomnieć, że Związek
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Ostatnio, 11armon1jna wspólpra p~wac w ~en ~POS?b•. abysmy_ docą d zisiaJ 32 roczmcę
ieJ• m~· k r~3am1
· · . . e wiąz k.i~m
· R a- cięz
· ·k·ie WOJDY
·
·
1918 · uczonych z rownywal osmmieciom nowato-P:!źdzlernikowej
Rewolucjiie 80
Wo}llę
bez codziennej troski państwa u ca nauki z produ k CJą,
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d2'J1eckim graniczą obecme: z.a- 1920 roku przeciwko wrogom we podniesienie dobrobytu materiaJne przodującymi robotnikami, inży- r<;>w i przodu1ących ludzi raduec
CJa is !czneJ.
.
.
miast wrogiego wobec Rosji pań wnętrznym m zewnętrznym oraz gn i poziomu kulturalnego mas nicrami, technikami, agronomami kich.
.
.
.
Narod radz'iecki z uzasadnioną stwa polskiego - przyjazna Demo wielką wojnę ojczyźnianą w la- pracujących - i na tym polega i kołchoźnikami niewątpliwie się
~ 2:Wiązk~ Radz1eck:1:1 wysoko
dum~ _spogląda na iwynihl ,swej kratyczna Polska Ludowa, za- tach 1941 - 1945 przeciwko za- prawo rozwoju socjalizmu.
wzmr>cniła.
c~1 się ~c~ciwą. prac~ i z~chęca
~ćl;lki 1 pracy. Czasy, V: ktoryc~ mia5t rozczłonkowanej rprzez hi- ~o:com. hitlerow:skim. Rów:nocze
w trosce 0 podniesienie stopy Prawdziwa nauka, związana z _się d~ n1 e3. Nie moz~ tez b~ć
zyJe::1y, to~arz.Ysze, we~dą do .hi- tlerowców Czechosłowacji, do nie srue wia~o~~· .ze Stanr ZJ~dn<;>- życiowej mas pracujących, rząd życiem, zrywa bez litości ze inaczeJ w s~ołeczeństw~e, w ktostoru n,aszeJ '?Jczyzny, Jako w_iel• dawna jeszcze cierpiącej pod jarz czone, na3sdDie1szy kr~J. kap1~ahz ,'przeprowadził w końcu 1947 ro- wszystkim.i przestarzałymi trady rym. stosunki rprodukcyJne oparte
ka epoka stahnowska. Nigdy Jesz mem zaborców faszystowskich - mu, P.onad 80 lat rozw13ały się w 'ku, po reformie walu~owej i po cjami, nie znosi bezwładu, ruty- są me ~a zasadach wyzysku 1 k?Jl
cze w dziejach naszej ojczyzny nie przyjazna Czechosłowacj.a Ludo- gr~oe rzeczy ": wa~unkach no· . zniesieniu systemu kartkowego, ny, obojętności wobec tego co no- kur.enc11,,lecz na. zas~a~h tworbyły tak zespolone pomiędzy so- wo-Demokrat!cz1~a, z~nuast bY_łe- ko3o'!Ych, gdy Dl~t me .P~eszka- obniżkę cen towarów powszech- we i co kiełkuje. Przodująca na cze1 w~połpracy. I soc1abstycznebą narody, zamieszkujące jej nie- go wasala Niemiec hltlerowsk1ch dzał un w budowie sw~J':J gospo- nego użytku. w następstwie tej uka w warunkach społeczeństwa go WSJ?Oł~awodn.ictw~. .
zmierzone przestrzenie.
- przyjazna Węgierska Republika d:ir~l ~to chc:e oceruac rze~el: obniżki cen, ludność zyskała w socjalistycznego śmiało patrzy w
Pa~a l rząd radzie~ki sze:?ko
Waśń i nienawiść mi~dzy naro- Ludowa, zamiast wrogiej wobec me 1 ob1ektyWDJe sukcesy socJah ciaru roku około 86 miliardów przyszłość. Państwo socjalistycz st<?SuJ~ s:rstem nagród 1 premu za
darni, jakie panowały przed Rewo z·w!iązku Radzieckiego Rumuil'ii stycznego systemu gospodarki, ten rubli.
ne stwarza jak najbardziej pomyśl cs1ągruęc1a i sukcesy w pracy we
lucją, od dawna już ustąpi.ły w przyjazna Rumuńska Republika nit' powinien zapominać o tej waż
Dalszy rozwój gosppdarki na- ne warunki dla rozwoju naukl wszystkich dziedzinach g05podarnaszym kraju miejsca przyjaźni Ludowa, zamiast d.awnej Bułgarii kiej okolic~ości..
rodowej ZSRR, wzrost produkcji Nauka radziecka otwiera nieogra ki i kultu~y.
,
_
i braterskiej współpracy wszyst- stanowiącej dodatek do hit1erowNasz narod wierzy głęboko w towarów powszechnego użytku i niczone możliwości wykorzystania
W o~esie, ~tory upłr1.ąl o~ za
kich ludów. W ramach wielkiej sk:ej machiny wojennej, Związek słuszn?ść swej ~prawy. Nauka nowe osiągnięcia w dziedzinie ob nieprzeliczonych bogactw naszej kończema WOJUY ojczyzniane3 od
wzajemnej przyjaźni
narodów Radziecki ma wiernego przyjacie marks1stowsko-lenmo~ska, og~ niżenia kosztów wlasn;-ch produk ojczyzny, służy wiernie umocnie- 1945 r. do 1~4~ roku . - ?dznaczo
Związku Radzieckiego znalazły la w Bułgarskiej Republi<:e Ludo- nawszy masy, stała się olbrzymią cji przemysłowej, stworzyły moi niu jej siły i potęgi.
·
no orderami 1 ~edalann ~S~R
ujście siły twórcze narodów wiei wej; narody: polski, czechosłowac siłą w walce o zwycięstwo nowe- Iiwość dokonania P"wtórnej ob·
Nauka radz:iecka kieruje się my przeszło .s~o tysięcy robotnikow,
kicłt i małych.
ki, węgierski , ru:rymński, bułg~r~ g? ~ad starym, ~ ~ycięstwo so· niżki cen, która została• teJ )>rze- śl~ ~ służbie dla sprawy poloju koł~h~!kó'!• uczon~ch, persone
Nigdf na przestrzeni całej swej ki zespolone są wieczystą przYJaZ CJahzmu nad kapitabrzmem.
prowadzona do dnia 1 matca rb. i rozkwitu naszej -Ojczyzny. Je· lu m~-y1?'1ery1no-techmcz.nego~ .u:
":Dz~i:K'i' oorilżce' 'Ćen lUdnośc' zy- śli energia atomowa w :ręlm 1m- :zędn1kow, lekarz~, naU-CZ3'.'C'le~ I
skała dodatkowo, na wszystkich pc.•rialistów stanowi źródło produk innych pr3:cownikow za osi~gm~
odcinkach
handlu d~ta1icznego. cji śmiercionośnych narzędzi, śro te. przez mch sukcesy :V: d~tedzi
około 71 miliurduw rubli w cią- elek zastraszania, instrument szan me prz~mysłu,_ komu~1kac11, go:
Stoimy na słusznej drodze ku trycznej, chemikal:i, materiałów sów ochronnych, wprowadzenia gu roku. w wyniku p ierwszej i tażu i przemocy - to w ręku 11;1- spoda!lu rolne], nauki, kultury. 1
nowym zwycięstwom.
drwwnych i budowlanych, ma- płodozmianów trawo - polnych o· drugiej obn:żki cen wzrosła zdol dzi radzieckich może ona i powm 1 s7.tukl. W .tY:r' samym okresie
Naród radziecki wita 32-gą ro- szyn i artykułów powszechnego raz hudowy stawów i zbiorników ność nabywcza rubla i poprawił na
być pot~żn~·m środkiem nie- ~.800 robot?'1~ow pr~emysłowych
cznicę Paździer~ika poważnymi użytku.
.
wody dla zabezp'eczenia wyso· się kurs rubla radzieckiego w po bywałego dotychczas postępu tech i przodowmkow ro~ct';a otrz;sukcesami we wszystkich dziedziWykonadu powojennego planu kich i trwalych urodzajów. Doko- równaniu z kursem walut zagra- niemego, dalszego szybkiego wzro ~ał? tytuły. Bohaterow racy o
nach socjalistycznej gospodarki na pięcioletniego towarzyszy rozmach nar.o już zasiewu leśnych pasów nicznych Podninsła sie realna stu· sił wytwórczych naszego
kra c~al~stycznc1. oraz . 2'.540 pr~c~":rodowej i kultury.
nowego budown;ctwa przemysło· ochronnych na pow:erzchni prze,_ · bl
b t ·i. ,
i' 1·n J·u
mkow nauki, techmki, sztuki 1 h1
„aro ;owa ro o ru.-ow
· 1
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Minęło 3 lata i 10 miesięcy od wego. W ciągu 3 lat i 9 m· es'.ęcy szło 500 tysięcy ha. Jeszcze więk· p aca
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chwili, gdy ludzie radzieccy pod pięciolatki powoje1:mej odbudowa- szą pow:erzchnię przygotowa.no tchłopów
na zakup artykułów czych naszego kraju rozwija. si,ę ły. 1.~mreatow nagro Y sta mow·
kierownictwem Partii Bolszewie- no, zbudowano i uruchomiono po- pod zasiew lasów w 1950 roku.
przemysłowych.
kultura n'.ltodów ZSRR - soc3ah- sk1eJ. , .
.
•
k :ej przystąpili do realizacji pla- nad 4 600 państwowych przedsięW szybkim tempie wzrasta
Narodowi
radzieckiemu nie styczna w treści, narodowa w
Roz~oJ gospodarki :i-a~odoweJ:
nn pierwszej powojennej pięcio- b!orstw przemysłowych, nie licząc uzbrojenie techniczne gospodarki grozi żadna „rnarshaUizacja", nic formie.
Naród radziecki_ kocha i r~zkwit. ~ultur~ socphstyczneJ
latki stalinowskiej. Z radosnym przedsiębiorstw spółdzielczych i rolnej.
Przemysł socjalistyczny wisi nad nim stała groźba obni- cen: sztukę i llteratur~ piękną, od wywolu]e i będz1e
wrvołY":'ał n?
uczuciem spełnionego obowiązku innych drobnych prze-dsiębiorstw. dostarcz~ gospodarce roli:ej ~ k~~ żenia stopy życiowej, obniżenia zwiercie:dlające wie~n1e, na ~o~~vr· _przypły.w energu ,t~or~z~Jd•
możemy .dziś powiedzieć: PrzedNiewyczerpana inicjatywa twór dym . rokiem coraz to "·?ęce3 roz·
· ł
obkoweJ· ·ak to st··wie metody reallz;:rnu soC]ah- lll•CJatywy i wynalazczosci wsro
' J
I "
. . .
(D l
. a na str 3 cieJ')
wojenny pozi~m gos{>odarki naro. cza ludzi radzieckich, którzy po ·norodn:vch m~szyn rolniczy~h. W realn CJ p acy z:u
się dzieje w krajach kapitalistycz stycznego, bogate, buJne zycie na
a szy c1ą„
. dowej został nie tylko osiągnięty, bolszewJcku troszczą się o rO'l"Wój 194.9 ruku rolni~two oti:zymu3e 150
ale i przekroczony. Mamy wszel- go.spodarki narodowej kraju, wy- ~ysięcy traktorow, obliczonych "':
kie podstawy, aby uważać, że dobyła nowe rezerwy, zna.jdują(!e Jednost~ach o mocy. 15-tu kon~
pierwsza powojenna pięciolatka hę się w przemyśle socjalistycznym. m_echanicznych, 29 ty~1ęcy komhał
dzie wykonana przed termirlem.
Wydajność praey robotników w now ,ponad l.~~O tysięcy narzędzi
W pięcioletnim iPlanie posta- przemyśle wzrosła. w ciągu 9 mie- p~zyczepnyeh i !nnych maszy':1 rolnowiono, że rozmiaTy produkcji sięcy 1949 roku w porównaniu z n-iczy(!h,. Innyml słowy, ! 01°;1ctwo
•
ł
całego przemysłu ZSRR w r. 1950 odpowiednjm okresem roku uhle· otr~ym"!1Je 3 do 4 ra~ wlęce] .~rak mespół
postępowyc
Zł
powinny przekroczyć o 48 proc. głego o 14 proc.; obniżone zostało torow I .maszyn r01ln·ezych mz w
łk
I.
pro.dukcję przedwojenną z roku zużycie surowców, materiałów, przedw-01ennym 1940 roku. .
.
;/
marsza o
osi ewsKiego
5
1940. W ipaździerni<ku roku bieżą· paliwa i energiii elektrycznej na
Postępy w ~osp_o_dar~e ~boz~;ve)
.
r
N .
. .
ł jednostkę produkcji; plan obniże- Z~f:?e~rn~ły moznosc. l•kw1da~11 o·
MOSKWA (PAP) - Minister sił Zjednoczonych Ameryki i w Anglii, lnie ~o ityczne. aJważmeJ~zy_m W3;cego produkcja całego przemys u n·1a koszto'w wł~~ny""h J'est pomys'l- pozni.ema w. rozw.OJU. h.o.dowh by· zhroJ·nych Związku Radzieckiego - stojący na czele międzynarodowej runk1e~ ~omyślnego spe~mema tydcn
przekroczyła o przeszło 50 proc.
..... '"
.
.
.
k
k „
odpowiedzialnych zadan JCSt twar a
średn:ą produkcję miesięczną z nie wykonywany.
dla: JedneJ z n_a3wa:imt~Jszych g~w marszałek Wasile~sk1, ogłos1ł„z o-~- rea CJi.
.
. .
• . d . sc lina wojskowa oparta na wyW c·ąg 9 mi esięcy 1949 roku łęzi gospodarki rolneJ. Zadar.n.e zji. X~XII .1·ocznicy R~wolUCJl Paz·
Je~!1ak~e im1?er1~I~stom Am~t·Yk! 1 s!kh;;_P uświadomieniu' wszystkich woj
roku 1940. Tak więc przemysł
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P
podoflcerow1e, oficerowie, generało- h!~~!ki z:a~::n;ad~lecki i jeg; rząd ~ier~y w duc~ll ,wielk~ch idei Li:ninaplan pięcioletni przewidywał na
Zapoczątkowany W ubiegłym H' t
ro e3k
. wie i admirałmvie!
b .
.
P kój i demokrację Stalina, rozwijac w ruch poczucie ra1
rok 1950. Jest to olbrzymi sukces roku, z inicjatywy przodujących
is orycZ?ą ro ę w wy ona_nm
Siły 11brojne Związktt Radzieckie· oraz łOJOW~I~I c~ 0 Rząd radzieckl dzieckiego patriotyzmu oraz wysokie
naszeao budownictwa. socjal'sty· robotników ludowy ruch pałt!o· teg~ ~ada;rua odgrywa powzięte go obchodzą dziś wraz z całym na- ~~l:z; Yko!:e~w=~tnie i wytrwale 0 kwalifikacje , moralne_ ~ bojowe;
czneg~. -Należy podkreślić, .że j_uż tyczny na' rzecz ponadplanowej W. ~etmu 1.949 roku postan"- rodem radzieckim XXXI( rocznicę
k„ .
.
1 . . międzynarodową.., Wszyscy dowodcy powinni domagac
we wrześniu 1949 roku os·ągnię- ~kum~lacji osiągnął wielkie wy- wieme Komitetu
Centralnego Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji P~Ii~;~ę ''l',~fą~~~cęRadzieckiego po: ~ię ś_ci~łego_ wyk~nywan~a rel?t:Iam!·
.
i
niki nz:„ki U7yskanym oszczęd'- WKP(b) i Rady Ministrów ZSRR Październikowej. Naród_radzie.cki.P~ . . .
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·nei· oraz d1a mobihza· nr. Juz. \V 1948 roku ,...«lobalne plo- naJ. rotszym .termmie takiego .roz Stalina i rozn_rnch pracy m. as ludo- la.ni im11er1a
· L 1s
d yczne1
· .R reabrk·
z okazji dzisiejszego święta
DrodukcyJ
.
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polityczne oraz wzmogh swą wytrzy ny zapominać 0 stojących przed nimi na Związek Radziecki! Niech żyje
w~rosła w porównan;.u z tym sa• roku na rok zwiększała się uro- dla przemy~ . lekkiego,
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m&łość i gotowość bojowi.
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• wielką , a~robatą ~rac?v:mkow naród radziecki i jego siły zbrojne szkolenia zimowego personel armii,
Niech żyje nasza niezwyciężo~ą
nad plan wiele węgla i nafty oraz
Realizowana je-st
skutecznie kołchozow 1 sowcbozow 1 Jest po nie zapominajł o niebezpieczeństwie lotnictwa i marynarki wojennej po- partia bolszewicka!
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ZWYCIĘSTWO SOCJALIZMU i DEMO
NA CAŁYM SWIECIE JEST NIEUNIKNIONE
:Przemówienie tow. G. Malenkowa na ·u roczystym posiedzeniu -Moskiewskiej Rady

Delegatów w XXXII rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździ ernikowej
I

(Dalszy ciąg ze str. 2-giej)
robotników, kołchoźników i inte·
ligencji. Nasze państwo będzie
również nadal oceniało należycie
zasługi nowatorów w przemyśle i
w rolnictwie, zasługi działaczy
nauki i sztuki, wnoszących poważ
ny wkład w materialną i duchową kµlturę naszego kraju i pomnażających jego chwałę.
Sukcesy nasze są bezsprzetowarzysz
Jednakże
czne.
Stalin uczy nas, że nie wolno
wpadać w zarozumiałość i spo
czywać na laurach. Tam gdzie
panuje zarozumialstwo, dobro
duszny kwietyzm i ~uwiel
hienie, gdzie brak bolszewickiej spr~ystości i samokryty
k1 - ustaje dalszy ruch na-:
przód, następuje nieuchronnie zastój.
Skłonność do przesady jest ludz
k'.ą cechą. I w naszym środow'. s·
ku są towarzysze, posiadający tę
Ci ludzie, jeśli zaczynają
wadę.
się czymkolwiek zachwycać, to ro
bią to do przesady. Nie potrafią
oni słuszni e oceniać sukcesów, a
równocześnie dostrzegać braków
w tym celu, by je usunąć.
Tymczasem nasze sukcesy, roz·
mach naszego ruchu naprzód zale
ży w ogromnej mierze właśnie od
tego, jak stanowczo zwalczamy
braki w naszej pracy. Partia uczy

rJe jest sprawą jakiegoś jednego
odlamu społeczeństwa r adzieckiego, lecz dosłownie wszys tkich co
do jednego ludzi radzieckich, że
pokojowa polityka midu radzieckiego opiera się na jednomyślnej
woli całego narodu radzieckiego.
Zjedp.oczenie się sil zwolenników pokoJ'u odbywa si" na skalę
i:
nie tylko narodową, lecz i między
narodową.• Trudno więc przeceniać
znaczenie działalności takich orga
pokóJ·. .1'ak
nizacJ·i, wal czącv
-._ eh o
Sl'liat.owa Federa.cJ·a Związków Za
przesz!o
skupiaJ·ąca
wodow~·ch,
·
. dz.""
. eh, l\Uc
70 milionów pra c.uJ·ąc~
·•
narodon·a Demokrat.n•zna F eder a
cja Kobiet, licząca 80 milionów
c,-złonkiń, Sniatowa Fedcrac.1· a 1\Ho
dzież y Demokratycznej, jednocząca przeszło 60 milionów mlodych
roi,otników, chłOJ>Ów, p raconników umysłowych i młodzieży szlwł
nej, Międzynarodowy Związek St u
dentów, którego organizacje istnieją w 54 krajach oraz wiele
innych organizacji demokratycznych, jednoczących zwolenników
pokoju,
Coraz donośniej rozlegaj_ą się
głosy w obronie pokoJ·u. coraz

.

n~ byśmy byli! nieu'.błl!!gani w powtar_zają je mów ze spokojnym n'ie ty.eh trudności i przeszkód, ze·
W?-1~e z br.akalrni. Partia.__ nasza sumieniem. Czy nie czas już uz- by nffe · d<>puści~ tym samym do

tie naleą u.czdwie pnyzna na~ dla dobra sprawy, ie tacy po
1'af się ~o swych llłędów, aby ~ący błąd po błędzie pecho~bdaj je nap'rawia~ ł aby nie wi kierownicy Sił hamulcem dla
powtarza~ ich w przyBzlości. Lecz naszego manzu naprzód?
W. każdej dziedzinie sztuka kiie
SI) teł tacy, - pożal się Be>Ze praoow!iłc;r, któr~ przyswoili so- rowni.ctwa polega przede W'Szyst.
bie pierwszą CEęść tej wskazówki ldm na tym, by przewidzieć trud· Partit Dopuszczają si~ oni wciąż nośe5. t przeszkody, mogące zaha.
błędów w swej pracy, do błędów mować rozwój, żeby skierować
tych ~ę p~znają, a następnie 1zawczasu wysiłki na iprzezwycięże
~.

przerw',

'USunąć

żeby

nlebezpie.

cz:eństwo zastoju, żeby zapewnić

ruch naprZód.
P.artia zdołała osiągną~ sukcosy między innymi dlatego, że stosowała umiejętnie w swej pracy
metodę krytyki i samokrytyki,
naprawiała błędy, które się wyda
rzyły i wychowywała w ten sposób kadry.

Radzi·eck1· 1·est za po·ko1·em
"'t
Zwl.s.zek
• „
• h roni• sprawy po k OJU
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szerzej rozwija się poł.ężny ruch
ma.s ludowych przeciwlrn agresorom i poilżegaczom wojennym, o
niepodległość na.rodową i pokojoMinęły
wą wspólpraeę narodów.
czasy, kiedy imperialiści mogli
prz~gotowywać wojnę w głębokiej tajemnicy i kioo~ wojna nagle spadała na narody, stawiając
je przed faktem już rozpoczętej
wojny. Potę'iny ruch zwolenników
pokoju świadczy 0 tym, że narody
stanowią siłę, która zdolna jest
olciełznae agresorów,
W związku z sukcesami obozu
pokoju podżegacze wojenni }VPl\da
ją w coraz większą wściek~ość. Z
dniem każdym występuje ii~ jaw
coraz bardziej program głównych
P r ogram t en
wrogów pokoju.
przewid uje u tworzenie. drogą p rze
mocy l nowych wojen.ftwiatQwego
imperium. amerykańsk{ego, które
rozmiar ami swymi m a przewyż~zać wszystkie imperia, oparte na
zdobyczy . jakie istniały kiedykol
wiek w h istorii. Chodzi nie mniej
i nie więcej jak tylko o to. żeby
zamienić cały świat w kolonie
nim>.rykańsldcl1 imperialist ów i ze

0

0

0

0

Towarzysze! · Jeśli mamy wziąć I całej postępowej ludzkośca przed I w którym ten ruch nie miałby
pod uwagę główny element na· atakiem faszystowskich barbarzyń swej bazy, w którym by nie roz-ra
szej polityki zagranicznej, to, krót ców. Dowodzą oni tego i w okre- stał się w1>zerz i w głąb.
Jak wjadomo, w kwietniu bie~ą
ko mówiąc, ten główny element sie }Hlwojennym, gdy zna.ni naśla.„
wyraża się w tym, że Związek Ra dowcy fa.<w.ystowskich barbarzy{1- cego roku w Paryżu i w Pradze
dziecki jest za pqkojem i broni ców wznosz.1 na<l światem krwawą o<lbył si ę światowy K oag-res Zwo
le1mików P okoju. Brało w n im usprawy pokoju. Związek Radziec dłoń nowej wojny,
Wierny swej n iezmiennie poko- dział 561 organizacji nttrodowycłt,
k t prowadzi nieustępliwie politykę
ł
pokoju i przyjaźni między narada jowej polityce, r.u1d radziecki 12 międzynarodowych stowarz~ •
m i. Nie chcemy wojny i uczyni- broni pr.tez caly okres IH>Wojenn~' szeń UC'.testników ruchu pokojowe
my wszystko co jest w naszej mo programu, którego realizacja bę- g·o przeciwko niebezpieczeństwu
I
dzie służyła. powa*nemu utrwale- 1 nowej wojny. Ogółem na Kongre
cy, aby jej zapobiec.
~cd nocze~n'e ze wzrostc~ i roz- gdyby się oczekiwało od nich ja· dzie i w przyszłośc ·, albowiem
Polityka pokojowa Związku Ra niu pokoju i blv.tpieczeństwa mię- sie reprezt-ntowany<'h b·:!o 600 mi
ludz'.eckiego wypływa z najgłęb- dzynarodowego. Program ten za- lionów zorganizo"'anych zwole1mi wori:m Związk~ Radzteck1ego ro- k iegokohv'.ck !nnego stosunku wa- tam, gdz"e wolne i niepodległe
szych najbardziej zasadniczych wiera współpracę '\\iell•ich mo- ków pokoju, Kongres ten wyka:'lł sną 1 krzepną stly demokracji i so- bee krajów. w k tórych u wladzy dy same stanowią o swoich losu.eh,
znajdu je s'ę lud. w których suwe - k nowan 'a i mpe ri ał is~ów i :eh lo·
podst~w socjalistycznego ustroju carstw, ograniczenie zbrojei1 i bez w sposób cał_kiem oczywisty, że cjalizmu na c'ałym świecie.
społecznego i interesów narodu względny zakaz broni atomowej. u podst.aw międzynarodowego ru- . K r aje demokracji ludo wej w re?ność r,arodovya n· e j e~t przed- kajów j ugosłowiał1 skich d ozhają
Program tien przewiduje ścisłe clm zwolenników pokoju leży nie s~o?ko wei. i południowo - wschod- m iotem kupna 1 spr zedazy. Było n ieuchronnego f iaska,
radzieckiego.
d oniosłym sukceWyjątkowo
Znosząc do reszty odwieczny wykonanie u.chwał p()(1Zdamskiclt pacyfistyczna ideologia, k t óra łą- IlleJ. części Europy - Czechoslo- by to, jak to si ę móv.ri, pół b '. edy,
·w yzysk człowieka prr.ez ezł()wieka w sprawie Niemiec, pokojowe ure czy za.zwyczaj ne~ję wojny w wacJa., !olska, .Bułgaria. Węgry, gdyby imperialiści ograniczali się sem obozu pokoju i demokracj i
wewnątrz naszeg<> kraju, zlikwi- gulowanie sprawy Ja.ponii i r-0z- słowach z całkowitą bezczy11110- j Rumunia, Albania - w 1949 roku jedynie do dezaprobaty słownej. jest utwor zen ie miłującej P"k ój
dowaliśmy tym samym przyczyny s7.erunie stosunli;ów handlowo- ścią - lecz mocne postanowienie posunęł:y się naprzó.d na drdze J ednakże imper: al; śc; ni' e og.rani- Niem ieckiej Rep1Ubliki Demok raaktywnej walki przeciwko podże- budowmctwa spcjaltstycznego. W czaj ą się do t ego. Pozwalają sob ie ty cznej. Jest to fakt o pierw szoi prusłanki które w świecie kapi gospodarczych między krajami.
Jeśli ten program nie jest reali gaerrom wojennym oraq; }Hlkrzyżo krótkim czasi e w krajach d em o-. wtrącać s~ ę bezceremon: aln'.e do rzędnym znaczeniu międzynaro
falistycznyn; są źródłem polityki,
zmierza,jllOOj do eksploatacji i u- zowany, to tylko dlatego, że nie wania ich .zdradzieckich planów i kracji ludowej rozwi nęła si ę sze- spraw wewnętrzny ch republ ik lu- dowym.
roko. ~órcza inicjatywa mas. Re- dowo · demokratycznych . Prowaodpowiada on po<lzegaczom wojen zamysłów.
jarzmienia innych narodów.
J ak wskazał towarzysz Sta
Kongres Zwolemrików Pokoju pubh k1 ludowo - demok ratyczne dzą oni przeciwko t ym krajom
Stworzywszy nieznany w histo- nym. Jednakże ~d radziecki nie
lin w swym piśmie do prezy
dywersyjną,
rli ludzkości ~r braterskiej osłabia swych WY.,Siłków' w walce wezwał wszystkie narody do ak- wkroczyły w tę faz~ rozwoju. k ie- zbrodniczą robotę
denta Niemieck iej Repu bliki
współpracy ludów różnych :ras i o utrwalenie pokoju. Proponuje tywnej wal.ki o pokój. Apel ten dy lu.d, zaznawszy radości wolne· wykorzystując w t ym celu przep. Wp helma
Demokratycznej
ywersyjno·szpied
wszystkim
de
s'ę
czuje
życia,
niepodległego
go,
odnajszerszym
jak
z
si~
spotkał
zlikwidowaliśmy on sta.le, by pot~piono przygot-onarodowoścl
ra p. Otto
premie
do
i
Piecka
tym samyi;; na zawsze politykę wania do nowej wojny, cz~one dźwiękiem i poparciem we wszyst gospodarzem kra,ju i wszystkie gowską bandę jugosłow: ańsk'. ch
mi
tworzenie
„u
ewnhla,
Grot
faszystów.
wzmocspr:iw!e
poświ~ca
.siły
s~e
p~~tały
Narody
która opiera dobrobyt jedneg~ ~ szeregu krajów, !" przede wsz~·st kic~ ~rajac~.
Niemieckiej
P r oces sądowy szp!egowskiego
pokój
łującej
palistwa na. ujarzmieniu inn:vch kim w Stana.eh ZJ~dnoczonych i byc 1>1erne 1 iotowe są bromc ak n ··e ma 'I rozwo3u sweJ 03czyzny.
W krajach demokracji ludowej centrum Rajka i jego wspólników
Dem okratycznej
Republiki
państw. C.bcii. jest nam politYka, Anglii, by za.ka.za.no bezwanmko- tywnie. sp~wy pokoju, poniewai
która za swą. przewodn1ą msa.dę wo broni atomo~ej i by usta~o- w pa.mięci. ich zbrt.. ży~e są. okrop r ealizuje s ię w szy bkim t emp!e , w B udapeszc'. e wykazał, że podże
stanowi zw r otny punkt w
na podstaw:e planów państwo- g acze wojenni i ich jugosłowi ań·
gwałcenie suwerenności wiono odpowiedmą. kontrolę mię- noścl i ofiary nun1oneJ WOJDY.
uwaria
dziejach Europy".
Wielkość i potęg8: międzynaro- w ych, socjalistyczne uprzcm:-1•sło- scy lokaje n: e cofaj ą się przed
~rodową.
państwowej innych narodów.
ci ągu ost atnich 30 l at Niem
W
gospodarki narodowej. r.iczym. Us]uj ą oni zahamować
Niedawno rząd radziecki zapro dowego ruchu pokoJU polega na w :enie
Państwu socijalistycznemu nie
cy dw ukrotn ie wkraczały na a r c
jest potrzebna. ekspansja zewnętrz ponował, ażeby 5 wielkich mo- tym, że ruch ten jednoczy 11ocl Przedwojenny poziom produkcji h'storyczny rozwój renubEk ludojako siła
Sfany Zjednoczone, swymi sztandarami setki milionów Drzemysłowei został z.nacznie prze wo - demokratycznych, przygoto- nę m iędzynarodową
11a. Nie są mu potrzebne zabory carstw
ag resywna i dwukrotnie rozpęty
kolonialne. Radziecki syGtem oocja Wielk!I. Brytania, Francja., Chiny ludzi 1>racy umysłowej i fi~cznej, kroc?..Ony. Uczyniono już pierw- wać przeciwko n im zbrojną, :mpezawarło niezależnie od ich przynależności sze kroki w kierunku socjal'stvcz- rial'.styczną i nterwenci ę oraz prze wały krwawe W"jny : najpierw
listyczny wykorzenił · wzyczyny i Związek Radzioclci pienv sz ą wojnq świ a tm.v ą , a p orodzące kryzysy ekonomicme · ~ pa.kt w sprawie utrwalenia poko- rasowej i narodowej, niezależnie ncj nrzcbudow:v j?;Ospodarki ·r ol- ksz takć je w s w e kolon· e.
drugą wojnq światową . Dzi ało
tem
ł
dow:ód
zteń~k:
budapes
Proces
ludu.
dobrobyt
Wzrasta
nej.
po
i
religijnych
przekonań
ich
o_d
wojen
podżegacze
że
Możliwe,
ju,
kapiświata
których prowodyrzy
dlatego. że palitykq nietak
ę
i
s
J eszcze n'.edawno P olska. Cze- równocze śni e, ż.e dywersyjn e p b talistycznego szukają zwykle wyj ni udaremnią t.ę propozycję. Jed- htycznych.
imSiła ruchu pokoju polega rów- ch ostowacia. Rumunia. Bułgaria ! n y imperialist ów µ r zec'wko kra- miecką kierowali nicm1eccy
ścia na drodze awantur wojen- na.kże Związelc Ratltjeclti bęclz.ic
zaborcy.
gresorzy
a
,
aliści
peri
amu·
ał
z
dowei
Iu
i
demokracj
:iom
państw,
tych
do
ły
należa
nych. Imperiailiści liczą na awan- nada.I, z jeszrzc większą. energią, nfoż na t ym, że rozwi ja się on na Wę!{ry
tury wojenne dlatego że obawia prowadził walkę o pokój, Ludzie trwałej i wzmacniającej się wcią.ż z których n iepowst rzymanym stru ją się r a.z za razem. Nacjon al sty · Jeśli ter az, z chwilą u tworzen ia
mił>ującej pokój Niemieck iej R eją się pokojowego w~pólzawodni- radzieccy !ńe będą szczędzili ani podstawie organizacy jnej. Wiad.o- m ieniem szla fala em!gracj: ludz' czn a faszystows'.rn klika Tito
ctwa z socjalizmem. Jest jednak sił. ~ni pracy._ ~ż~by jak naJbar- i:no. że. p~:iwie we wszystkich kra pracy. Wedlu ~ znacznie zmnicj - R ankowicza została zdemaskow a- pu bliki D~mnkratycznej, przew atylko w okre- n<l ostateczn'e, jak o szp '.e~o wska żą w Niemczech siły ludowo - de
rzeczą oezywi.stą, że awantury dZieJ '"'ZJnacruac 1 rozszer:z:te sze Jach swrnt a utwor zone zostały szonych danych zwofonni- s·e od 192C do 1939 roku z krajów a~entura imper·alizmu, w ykorzy- mokratyczne, pragnące trwałego
komitety
wojenne nie rokują 'imuerialistom regi zwolenników pokoju i uda· narodowe
r~mnić zbrodnicze plany agrcso- ~ó~v t>okoju. Wiele z nich odby~0 tych em'gr o,~ały por.ad 3 mJ.iony stywana przez :mper ia l: stów dla pokoju , a agr esor zy - zabor cy zo
nic, .oprócz katastrofy.
będz.ie to ozna
JUZ narodowe kongresy. stanowią ludz;. Obecnie ta h a niebna karta w rog:ej roboty przec'wko zw; ąz- staną izol owani Ludzie radzieccy nie boją row.
zwrot w dzieżyjemy w epoce, kiedy z dniem ce nader przekonywujące demon- ztstała na zawsze odwrócona.. Te· kowi Radz~eok i emu i krajom de- czałr- zasa dniczy
się pokojowego współza.wodni
ctlva z kapitalizm.em. Dlate- każdym w'z maga się ruch mas lu- stracje woli mas ludow~ch, zde- raz ludz:c, którzy zmuszeni zost a- m okracj i ludowej. zdemr.skowa- j ach Europy. Nie ulega wątp liwa
go występują oni l'n:eciw no dowyeh na drodze do demokracji cydowanych pokrzyżolrić zbrodni li w przeszłości do opuszczenia nie to z:-dało silny cios. know a- ści, że przy pokojowej polityce
wej wojnie, w obronie poko- i socja~zmu, kiedy obóz pokoju i CZe zamysły podżegamy wojen- ojczyzny, wracają . do niej, włącza- niom imperialistów. Teraz już n 'e Niemieckiej Republiki Demokrając się akty\vuie do szeregów bu- będą mogli maskować się ani sa- t yczne j, obok pokoj owej polityki
jo, ehoć są absolutnie pewni demokracji przekszta.łcił się w po nych.
mi mocodawcy, an.i ich jugosło· Związku Radzieckiegr-, cieszącej
Niedawno odbył się Wszech- down'czych socjalizmu.
tężny czynnik w całej sytuacji
swej, niepokonanej siły,
Imp eri al:ści wyraż aj ą swą „de- wiańscy pachołkowie, ponieważ się sympatią i poparciem narozwiązkowy Kongres Zwolenników
Ludzie radzieccy; zdają soli.e w międzynarodowej,
Him:oria. nie znała tak masowe- Pokoju również u nas - w Związ zaprobatę" w ob ec u stroju p ań- maski zostały zerwane, podstępne dów Europy - pokój w Europie
pehti eprawę ze swej odpow'i edzial
nośCi wobec historii, Dowiedli oni go ruchu, jakim jest ruclt między ku Radtleckim. Jak należało się stwowego w kraj ach demok racji plany ujaw nione, przestępcy _ można uważać za zabezpieczon y.
tego wtedy gdy me żałują.e sił, na.rodowego obozu zwolenników spodziewać, Kongres ten WY.kazał, l udow e j. Nie m a w tym r.ic dz.iw- sch"'rytani na miejscu zbrodni.
~ :~ł~.a _·~. ~jez~Y, J_ ~ko~ N!~ _ma a.ni j~%o kraj\.\. że w naszym kraju walka () pokój I nego. Było by rzeczą ni~na~uralna Możemy im IJOwiedzieć: tak hę- I (Dalszy ciae na str. 4-tej)
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suwerenne nar ody do r oli Żt- podżegacze wojenni, któr zy
stracili poczucie rzeczywistości,
niewolników.
Czym różnią się obłędne pomy- wciąż jeszcze kontynuują osławio
sly tego r odzaju „a mer ykanizacji" ną dyplomację a tomową .
Nie chcemy wojny . i uczy•
wszystkich krajów i kontynentów
n imy wszyst ko co jest w n a•
od wariadtlego planu Hit lera Goeringa „gernmnizacji" na jpierw
szej mocy, aby jej zapobiec.
Niech jedn ak nikt n awet nie
Europy, a następnie całego świat
.
' l' . d l"'
ta? Czym różnią się te pomysły
s 1• ze 8 ismy się ząs r a
pomy
od nie mnieJ· wariackich plani>w
szyć tym, że podżegacze woTanaka _ ToJ"o podporządkowaJ ennn1' pobrzęl•uJ· ą szabe lką '
•
nia japoński.m imperialistom caN1"e m y lecz i"m per1"a l1's'c1· 1· a'
lej Azji f basenu Oeeanu Spokoj Inn1· b a c' si·.,. WOJ
gr esorzy p O"'
"
••
nego? W ist ocie rzeczy ~·Urn tym,
h i"
n •v . Co mo'wi· dos'w1"ad"zen1·c
...
r,'l dżel!:l że a gr esywny 1>ro:rram
er"'sza
"
p1
·
no
·
?
1
'
'
1
sto
~
~
1„„,
„
· r · uow1 c • ze
czy do nO\'lleJ· WOJ 11y przewyższa,
t na
• · t
· a sw1a.owa,
rozp~ a
.wo3n
razem wzięte, plan'' i d i niemiK·· 1· t'ow, d oprowa
·
"'
przez 1mperxa,1::;
kich i ,ja1loń sldc!J }Joprzed'.li!,;ów.
· •
w·1eJl.ueJ
•
• zwyc ·1 ęs,wa
d z1'I a no
Czy nie orien ta cJ·a na przy ~oto
S
••
1
R
·
'k
·
'
'
p
~Odaznziern1-owe3 ewo .t:~ ~! o
\Vanie nowe)· WOJ.ny loży u "
· 1·is t yczneJ· w niiszym l~ra"'
c3a
staw osławioneb"'O „11lanu l\farslrnl
·
Ja.
la''"? \ViadQmo. że coroczne kredy
1Y na tzw. „pomoc" w mmach
Do świadczenie h ;storii m ówi da .
„planu Marshalla" dla krajów E u lej , ż e druga wojna światowa . roz .
r opy Zachodniej wynoszą około p~tana pr zez imperia listów. dopro
4 m iliardów dolar ów. I o to okazu v.·a dzila do wurowaClzenia ustro·
j e się, że równocześnie główne lt:ra jów ludowo-demokratyczny ch w
fo_mar5!1tałlowskie, pod pres.!ą Sta szeregu kra jów środkowo i polu ·
now _ZJednocz~nJch, '~Y?aJą co- dniowo -wschodn iej E uropy, że
rocz~e na; _wysCig zbroJen, na roz •doprowadziła do zwycięstwa w ie]
p~t-~mc . nutitar~mu - przeszło 6 kiego n ar odu chińskiego.
.
- . .
m1hardow dolarow. Jedna z głów
Czy. ~o.gą . b~c. ~a~1ekol~\'I~~
nych funkcji „planu Marshalla"
polega więc w rzeczywistości na ~ątphwos~i, ze J~zell ~mpt;.n~bs·
t ym, by zapewnić forsowną milita c1 rozpęta1.ą trzecią 'YOJ~ę sw1~to
ryzację eko nomiki zaehodnio-eur o ~~· t? woJna ta ,stanie się .~og1łą
J'!z ~ie poszczegolnych kra3ow k;n
·pejskiej.
J es t rzeczą zupełnie jasn ą gwo· int~lIStyc_zn?'ch, lecz całego kapr
li jakim celom zawar to w r oku tahzmu sw1atowego,
Tr zeba pamiętać równie! o
1949 północnoatlantycki pakt wojenny : Jest to narzędzi e bęzpo- czyJ?ś innym. ~inęły czasy, gdy
średruego przy got owania now ej podzegaczom wo3ennym udawało
wojny imperialisty cznej. Jed nym się tumanić naród amerykański,
z najważniejszych elemen t ów agr e że nie będzie on rzekomo ponosił
sywnej polityki podżegaczy wo- ciężkich ofiar wojny, że mięsa ar•
· i w
·
ch jest tzw. d yplomacja ato- mn tniego starczy w Europie
3enny
·
mow a , k tórej awanturniczy cha· Azji.
Naród amerykański zaczyrakter j est ter az ' całkowi cie ujaw
na pojmować, że nastał czas,
niony. Istotnie, prze cież ta dyplo
g dy imperialiści nie będą mom acja opierała się na absolutnie
gli pr<>wadzić wojny j cdyn"e
fałszywym założeniu wstępnym, a
rękami i111nych narodów. Na·
m ian owicie n a przypuszczen:u .
r ód amerykański zaczyna p oj·
jakoby S tany Zjednoczone posia·
m owa.C, że j eśli podżegacze
dały .monopol broni atomowej. w
zorganizują nową
wojenn i
rzeczywistości jednak - jak w ia
rzeź, to r ozpacz m atek, żon,
domo - rząd r adziecki n ie czy ·
sióstr i die ci - będzie udz"a·
nil tajemnicy z tego, że dysp.o·
łem i kontynentu amcrykańnuje on bron ią atomową. W '1947
skicgo. A r ozpacz ta icst straroku rz ąd radziecki pod ał do wia
szna. Chwyci ona n '<>uchron·
domości międzynarodowej opinii
n ic za gardło i zadusi p odżepublicznej, że tajemnica bomby
gaczy wojenn ych.
atomowej już n ic i stnieje. J ednak
pchnąć

I

I

d emo kracii I•

„

socjalizmu

zw y ciężą

Str. 4

Nr 30'1

ZWYCIĘSTWO

SOCJALIZMU, i DEMOKRACJI

NA ·CAŁYM ŚWIECIE JEST NIEUNIKNIONE

Przemówienie tow. G. ·M alenltowa na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady
Delegatów w XXXII rocznicę Wielkiej Socjalistyczne.i Rewolucji Październikowej
(Dalszy ciąg ze str. 3-ciej)
k~erownictwem swego wodza
Według
oficjalnych
danych, dewaluacja może stanowić jaskra
ju, demokracji i socjalizmu
Jej mocna wi~ź z ludem krzepUtworzenie Niemieckiej RepuMao Tse-Tunga zorgan~zowa- liczba całkowicie bezrobotnych wy przykład gospodarczej agresji uit- z każdym dniem. W tym jest
przeciwko silom agresji im•
bliki Demokratycznej jest wyrała ona i zjednoczyła robotni- w Stanąch Zjednoczonych w cią- imperializmu amerykańskieg"·
perialistycznej, pr~ciwko pod
źródło niezwyciężonej potęgi Par
zem procesu zjednoczenia i skuków, chh>pów, inteligencją·- gu ostatniego roku wzrosła d·Nużegaczom do nowej wojny.
Po sztucznym zdeprecjonowa- tii i państwa radzieckiego. Par·
pienia demokratycznych sił naro
wszystkie patriotyczne s'.ły krotnie, a wraz z cześciowo za- niu w porównaniu z dolarem wa tia nasza stanowi monolit, stanoNiechże się pienią z wście
du niemieckiego. Nie można zanarodu. Stworzyła. ona potęż· trudnionymi, pracującymi niepeł- luty narodowej swych kapitali- wi silę jednolitą, niewzruszoną,
kłości ci, na któr~·ch historia
bczpieczyć pokoju europejskiego,
na armię naxodowo - wyzwo- ny tydzień - wynosi przeszło H stycznych „partnerów", monopo zespoloną - jnk nigdy - wokół
wyiłała wyrok.
Im większy
a więc również i pokoju międzylei1czą, która rozgromiła hor- milionów Judzi.
liści Stanów Zjednoczonych za- Komitetu Centralnego, wokół toszał ogarnia obóz podżegaczy
narodowego, jeżeli zagadnienie
dy Kuomintangu; uzbrojonemierzaJ· a, forsować dalsze inwesto warzysza Stalina. Ta jedność hol
wojennych, tym więcej po· ·
· · b ędz1e
• w ł aściwie roz
- k ą i· k.iero·
W rzeczvwistości
- J·ak stwier wanie swych kapitałów do gospo szewickich szeregów była zawsze,
Niemiec
me
w b ron- amery k ans
J •
winno być spokoju i opano·
·
t
·
dzają
amcr~.Tkal'!skie
zwia,zki
za- darki Europy Zachodniej, jak rów jest i będzie fundamentem mocy
strzygmęte.
Nie można rozwiąwane w is ocie przez amery·
wania
w naszym obozie poko
·
·
k ans
- k'le szt a b y. RewoI uc3a
· I u- wodowe - liczba bezrohotnych nież w krajach kolonialnych. Mo Parllii. Wielka Rewolucja Paź
zać sprawy niemieckiej,
jeżeli de
ju. Kroczymy pewnie pod
·
·
·
k
·
·
d
k
ł
·
·
·
w
Stanach
Z.iednoczonych 1'est że to oznaczać tylko jedno. - mo d1Jernikowa, jej idealy walki o
mok rac3a mem1ec a me weźmie
owa o aza a się n :erown1e
kierownictwem naszego ge·
·1 · ·
„ k ·
znacznie wie,ksza, niż wykazuJ·e nopoliści amerykańscy zamierza pokój między narodami, o zniesie
w swe ręce łnsów kraju, nie poSI mc3sza o... rea CYJno.-agre·
nialnego Nauczyciela i Wo•
k.
h
f
oficjalna
statystyka.
zbawi magnatów Ruhry ich gossywnego bło k u c h 111s c cują zagarnąć za bezcen całe gałę- nie wyzysku człowieka przez czło
dza - Towarzysza Stalina podarczej i politycznej bazy, jeśli
dałów i amerykańskich impe·
Szczególna cecha obecnego kry zie przemysłu w krajach Europy wicka, o równouprawnienie i przy
na sp-0tkanie jutra. Wiemy z
nie dokona <ma w kraju radykałria.Jistów.
całą pewnością,
zysu ainerykal'l.skiego polega m. Zachodniej, a także kolonie kra- jaźń narodów - żyją i zwycięża
zwycięstwo
socjalizmu i demokracji na
nych przemian demokratycznych.
Zwyc:ęstwo demokracji ch:ń.:· in. na tym, że tl,ojrzewa on w wa 1jów europejskich. Dewaluacja sta ją w budownictwie socjalistyczcałym świecie jest nieun~nio
Utworzenie Niemieckie; Repu- sk'.ej otwiera r,ową kartę w dz:e- runkach, gdy nlicmopoliści amery Jnowi zarazem nowy atak amery- nym, jakie rozwinęło się we
ne.
bliki Demokratycznej oznacza, że jach nie tylko narodu chil'i.skieeo. kańscy zaprzęgli do swej służby I kańskiego kapitalu monopnlistycz wszystkich krajach demokracji
wewnątrz Niemiec powstają już lecz wszystk:ch narodów· Azji, u- J•rawic całą gnspodarkę świata , nego i jego partnerów zachodnio- ludowej, w historycznym zrywie
Niech żyje Wielka Pnździer
tc najważniejsze p:rzesłanki, które c'.skanych przez
imperialistów. kapitalistycznego. Przy pomocy europejskich na stopę życiową wielkiego narodu chińskiego, w
nikowa Rewolucja Socjalisty
utworzeniu i wzmacnianiu Nie·
są niezbędne do- radykalnego roz Walka narodowo - wyzwoleńcza !zw. ,.planu Marshalla" rozpro- mas pracujących.
ezna i jej niezwyciężony sztan
mieckiiej Republiki Dcmokratycz
wiązania problemu niemieckiego narodów Azj:, basenu Oceanu Spo wadzają oni sztucznie produkcję,
dar!
Tak więc można p,owiedzieć, że nej.
na demokratycznych zasadach.
kojnego, całego kolonialnego świa n·i e znajdującą zbytu wewnątrz
Wielka
Rewolucja
Paździer
Niech żyje n.tsza Partia Ko
sytuacja
na św.Pecie układa su;
· ł a s;ę
· r,a nowy,
· kraju, a przez tzw. program
Demokratyczne siły narodu nie t a wzn.os
znaczme
dzisiaj
w
ten
sposób,
że
sprawy
nikowa
żyje
i
zwycięża
w
tej
munistyczna!
·
b l T ·
f d
k
uzbrojenia państw -0bcych sztuczmieckiego, wiedzione poczuciem wyzszy
walce, którą prowadzi potęż
Niech żyje pokój na całym
..1 l · szcze
· k' · e · r1um emo ra- nie zatrudniają szereg
gałęzi krajów i narodów, które obywają
•niedz1·alnos'c1·
za
pr·zyszłość
Cl
c
uns
ICJ
oznacza
poważne
.
Odpo vv
ny front zwolenników pokoświecie!
•
•
„ - .
przem~rs1u. A jalnż jest rezultat? się bez tzw. „pomocy" amcrykań
ł
~
SweJ. OJ'czyzny, poczuci'em odpo- wzmocmeme pozyc31 swiatcwego,
niezgorzej i jestesmy „ .......................„„.„.....................„~............
.
Amerykańskie ko a rządzące by- skiej, idą
wiedzialnośc1· wobec całego świa d emok·ratycznego obozu ant;v1m·
·
·
ł
przekonani, że w przyszłości póJ
· l' t
l
naJmlllcj
nic
uratowa
y
gnspodar
wa. czącego o k' S
ta' b inr<>„ w sv:ve r"'ce
" losy kraJ·u. tperiał IS :rcznego,
k„ T
·
I
tanów Zjerlnocwnych przed tlą jeszcze lepiej. Tymczasem w
one demń·lP·atycznl). re rwa Y po 'OJ. otez mamy prawo bl'. .
samej Ameryce i w krajach, któSt,·:vor7.yły
•
v
•
•
·
•
łk
•
k
z
17.aJącym
się kryzysem. Za to
1· cbecni·e zalrładaia_ funda powie<1z ee z ca owitym prze 0 b.ł
Publl.I~ę
•·
'
-·
·
· ·1 d
k
··
·
zro I y QJle wszystko co mogty, rym Ameryka „pomaga", sprawy
menty nowych, milujących pokój ~an•em, ze s1 y emo raCJI i. soc1a- by przen;ucić na barki krajów stoją coraz gorzej.
Niemiec.
h~m~t ros.~ą, p~dczas gdy ~tły ka~ marsh;lllowskich koszty tego kry
W tym stanie r;eczy nic dzi~ . W pi~rv.;szym swym ~o~kazie Mi-1 li naszego krajt~ jako wainego ogniAkt ten odpowiada zasadniczym p·.tallz.mu 1 polłzega.czy WOJennych zysu. Należy przy tym pamiętać,
neao że obóz imperializmu oaar-1 mstc1: Obr_ony NarodoweJ, Mar:załek wa fr~ntu pokoJt~. ·. .
.
3
interesom ·narodowvm całego lu-1 dozna ą usz~erbku.
· ·
że g'osprdarka kapitalistycznych
"' '
.
. . "' .
Polski, Konstanty Rokosowsk1, poPodzegacze WOJenm, c1, 'kt:6rzy m„
spirują neohitlerowskich i;ewizjonidu niemieckiego. ·odpowiada on
f'. 0 r?wnuj.ąc sytu.ację W: 0 0 zie krajów Europy i bez tego znaj- nę_ła trwoga, ~ . na3bardz1e3 ~a cie- wiedział:
stów niemieckich, nie lubią imienia
całkowicie uchwałom konferencji socJahzmu l w obozie kap1taliz.m u duje się w stanie upadku. Pod- kh przedstawiciele tego obozu
~,Szeregowcom i oficerom W oj- Ro kosowskiego. Zbyt dobrze pam!ętapoczdamskiej . Wszystkie narody, n'.e mo2ei:ny pom'nąć ~astę~ujące- czas, gdy, rozmiary produkcji prze wpadają w szał wsciekłości i
wzmagają swą dywersyjną polisk~ P~lskiego
ją go jako pogromcę tych,. którzy .już
miłujące pokój, \vitają Niemiecką go czynnika ogr?mneJ wagi: P~d- mysłowej Związku Radzieckiego
tykę przeciwko krajom, które nie
rozkazuję
r~z porwa}i .się do zdobyc1'.I- panowa:Republikę Demokratyc2:ną, okai<.1 ~zas gdy. w Związku ~'."-dzteckm; wzrosły w ostatnich 20 Jatach
życza
klękać przed· miliarwzorem bohaterów spod Lenino, m!l .na? swmte1!1· Tym w~ększ'! nu•
jej sympatię i udzielą jej aktyw- 1 w kraiach . demokrac1~ ludoV.:~J dziesięciokrotnie, produkcja prze- dcra~isobie
amerykańskimi.
Warszawy, Gdańska, Budziszyna, łosc1ą 1 szacunk1e111.. otaczaią tez ,na·
1
nego p~narcia w jej szlachetnych g.ospodarka .n:eI?rz~rwal?- ~ rozwtJ.a ·mysłowa kapitalistycznej Europy,
Berlina stać wiernie na s~raży I. s~ego ~arszał~a c! wszyscy, ktor~r
p1>czyn:.n iach.
się, ekonomika. idz:e wciąz WZVfYZ~ ogólnie 'biorąc, pozostała w ciągu
Towarzysze! Prawie trzecia
Polski Ludowej, jej niepodległo- 1 menaw1dzą woJn:r I walczą o pokoJ.
.
•• •
w Stanach Z1ednoczonych w1dac
h 20 1
część wieku dzieli nas od teg"
ści i nienaruszalności jej granic~ Bo imię Rokosowskiego nierozer·
Zwycięst~o lu.du chm~kiego, coraz więcej oznak zbliżajacego tyc
at na tym samym p-0- przełomowego dnia, gdy nn szóna Odrze, Nysie i Bałtyku: za- 'valnie jest związane ze zwycięstwem
0
któ~r zrzuci{ .dv:ie;zny ucisk re- się kryzysu ekonomicznego. Czyn· ziomie.
stej części kuli ziemskiej rozpocieśniać węzły braterstwa z po- sił pokoju i wolności
i sromotni}
~kCJl .fe:idalneJ l, Jarzm~ obcego ni•ki rządowe i nie.kt6rzy oficja.lni
tęźną Armi• Radzieckł i armia- klę•iką pretendentów do panowania
Międzynarodowe stosunki gos- r.zał się nowy okres w historii
imperi~hzmu: posiada his~orycz- ekonomiści w Ameryce uciekają podarcze w świecie kapitalistycz ludzkości.
mi krajów demokracji ludo'lfej." nad światem.
.
Marszałek RokoMwski
rozkazuje
ną don:o~łośc dla utrwalenia sp:a ~·~ ~-o wszę1k'ch Jnoiliwl•Ah wyl;>jp nym znagdują się w stanie łloważ,
~„
.
.
ustach Ma!szałka R?kosows~!e: 7.acieśniać węzły braterskie z Armią
wy pokPJ\J. •.w ~9 2 ~ roku. Lem~ gów„ ażeby ukryć p~zed naco:le!ll nej dez~rganizacji. Handel świa„ J•, !=łzls .mx, )µdzie ~adzie.ccy, wsp.o goWsło;va
te maJą szczególną tresc i Radziecką i - armiami krajów demowska~yw.ał, ze ~1k. światowe) amerykań&k;m i zagranicą, l',~ciy- towy znajduje się na poziomie m1namy ze ~zcze~ol~ą dumą h1- szczegol~ą wymowę.. ~arszal~k Ro- kracji ludowej. Rozkaz ten Armia
walk1 między kapitalizmem a ko wisty· stan rzeczy.
niższym od tego, który osiągnięto st.oryczne dz1~lo'. 1ak1eg" d~kona- k?so~s)n, syn polsk~eJ kl~sy robot: nas:..a, krew z krwi i kość z kości lumunizmeI'(l zależy w ostatecz!lym
J d k' t k
.
tu
przeszło 20 lat temu. Obieg pie- ła nasza Partia ~ na~z nar.od pod mczeJ I. narodu polskiego, Jeden. z naJ du vol ski ego wykona z gotowością
:rachunku od tego, że Rosja, Indie
e na ze. a an;par.i.a . sz cz- niężny cechuje inflacja i gwaltow przewodem Lenina 1 Stalma.
zn:ikom1tszych doyr6dców s~lm~w- i radością. w braterstwie z Ą.rmią
i Chiny stanowią olbrzymi ą w!ęk ~ego optym.izm~ nikogo me t>r~esk~ch, był ~yrn, kt?r~ w zwyc.ię~kich lfadziecką tkwi bowiem źródło sily
szość ludzkości i że ta większość kona. P~zec1wr;1e, ·Wzmag~ oi;ia. 1e- ny spadek siły nabywczej pienią
Wielka Październikowa P.ewolu boiacl1 z Ni~mcam1 hitlerow_sk1.m1 wy naszego kraju i naszego wojska.
niezwykle szybko wciąga się do d!~'. e me~okóJ. ame.rykansk:e] o- dza. Stopa życi.owa mas ludo- cja Socjalistyczna żyje i zwycięża kuwał .granice naszeg~. k.raJ';1 i kładł Braterstwo to jl!st gwarancją, że Ar·
walki 0 wyzwolenie. z chwilą pm.1. pub~1czneJ; ktora do~k~nale wych spada gwałtownie w dal- w czynach naszej pełnej chwały po.:ł.wahny. pod wolnosc 1 mepodleg: mia nasza wykona zadania, jakie
zwycięstwil ludu chiiiskiego, kra pam1~ta, ze '". ~lad z~ tak;m1 ~a- szym ciągu. Kraje kapitalistycz- Partii Bolszewickiej, w dziele bo- łos~ Polski. Konstanty Rokoso:wski stawia Jej naród. Nikt też inny za·
·e demokracji ludowej w Europie ~ym.1 uspokaJaJącym, zapewnle· ne mają, obecnie nie mniej niż haterskiego narod1:1 Związku Ra- st~Je teraz na. czci~ naszego. ~VOJSka, pewne nie mógłby :r.robić tyle dla zaJ
~torego .zada!'1em i.est b~o!'1c poko- cieśnienia braterstwa Armii Polskiej
i Azji, wraz z radzieckim rnocar· nb1uamhł1 np rbezydełntak Hoovera twyh. 40 milioriów bezrobotnych i częś dzieckiego. w naszym marszu na JU,
b.ezp1eczenstwa 1 całosc1 naszych i Armii Radzieckiej _ ile właśnie
1e ywa y
. r1
r
k
c
ryzys w 1a. ac ciowo bezrobotnych.
przód, na drodze d(\ komunizmu,
0
gramc.
.
Konstanty Rokosowski, syn polskiestwcm s~c_Ja ,styczny!Il, icz~
~ 1929 - 1933. Objawów kryzysu W tych warunkach wzmożony siłą przewodnią i kierującą jest
Znaczenie tego faktu jest i powin- go narodu i polskiej klasy robotniIo 800 m1.l~~ow ludzi. Nalezy. tez dospodarczego n'e można ukryć!
·
h k a3ach "
atak Stanów ZJ. ednoczonych na nasza Partia Komunistyczna. Par- no być jasne dla każdego.
r; ej, całym sercem związany w ciąuwz.gI ę.d me, ze w samyc • r
Począwszy od 1·esien·1 ubiegłego
r
•
gu całego swego życia z narodem
k
t 1 t
h ·
1 h kolo
zdezorganizowaną
gospodarkę tia skupia, daje natchnienie i orga
Na .czele .naszego W:ois.ka staje polskim, Polak, z którego naród ra?PI a .lS Y.c7!-1yc k.1
~· c , ł - roku iprodukcja p.rzemysłowa Sta- kraJ'ów marshallowskich rokuJ· e nizuje ludzi radzieckich,. jed.no. 1
m~ch istmeJą set
nu iono~. u: nów Zjednoczonych systematycz·
c~łow1ek, ktoreg~ całe zyc1e wy~eł-1 dziecki uczynił jednego z najlepszych
dz1 pracy~ walczący~h. o poko3 1 nie spada. W lipcu
1949 roku sta- im ponure perspektywy. Przepro czy ich wysiłki dla os1ągn1ęcia m~~e było. zwycięską.1 wa~ką 0 ~ ol- swych dowódców i strategów.
de~o~r2c1ę•. Imper1ahzm amery: nowiła ona jedyr,ie 65 proc. naj- wadzona ostatnio przez wszystkie wielkiego celu - budowy społe- nosc .człowieka pracy kto.ry w w~l· .l\Tarszałek Rokosowski nie od dziś
ce teJ - a zwłaszcz~ w ~01.ac~ z hit- cieszy się w narodde polskim serkaI?-sk1. zamierzał
wykorzystac wyższego poz'.omu, osiągniętego w niemal państwa
kapitalistyczne czeństwa komunistycznego.
leryzmem
okrył się mesrniertelną dt>czną popularnością. Już pierwsze
Chmy 3ako podstaw~.w.ą bazę s~e latach wojennych ii była o 18 proc.
sławą.
echa, jakie wywołała jego nomina·
go pan:>warua ~ AZJI 1 w bascrue niższa od poziomu z października
Marszałek Rokosowski
na
czele
cja
na stanowisko ministra Obrony
Oceanu Spoko3nego w cha!akte- 1948 r. W okresie od paździ€rruka
O
Armii Polskiej - to głębokie i szyb- I Narodowej świadczą o niewzruszo·
kie przyswojenie sobie przez .naszych· n:ym naszym zaufaniu, iż z takim
rze _jednego ~ ~ozstrz;ygaJących 1948 roku do lipca 1949 wku proskłada· n u
· z'ołn.·e·izy
og~1w. w . okrązenm Zwią~ku ~a- dukcja stali spadła o 28 proc., pro6
li
żołnierzy i
oficerów najwyższych samym mistrzostwem, jakie rozwi~~i~ckiegc;>· W. tym celu ni;!1erm: dukcja maszyn o 21 proc., metali WARSZAw A (PAP). w dniu Bojowników o Wolność i Demo- osiągnięć radzieckiej wiedzy i sztu- j nął na polu bojów wykona zadanie
hsc1 za~1erzah przekszt:1łcic Chi kolorowych o 32 proc., towarów
ki wojskowej. To wzm~ni.enie s!IY f dalszel?'o .rozwoju ~a~zego wojska i
.
„
ny w gigantyczną kolf'n~ę amery włókienniczych 0 27 proc. Po n:e- 7 bm. w 32 roczmcę RewolucJ1 krację oraz delegacje poszczegól- naszego Wojska i umocmeme bezp1e- umocnienia obronnosc1 Rzeczypospo•
czeństwa Polski. To wzmocnienie ro- litej.
kańskiego imperiu~ światowe~o. zr.acznym, sezonowym wzroście Październikowej przedstawiclele nych zakładów pracy.
Według dalece mew!czerpuJą- wskaźnika produkcjh przemysło- Partii, wojska, 'organizacji spocych danych,..t.StaJ?Y .ZJednocłzodne wej w Stanach Zjednoczonyeh w łecznych i zakładów pracy zł-oży
wydały na u1foi;rue~e anty u o· sierpniu i wrześniu nastąpił d 'a l· '.
. .
.
_
wego reżimu Kuomintangu, na szy znaczny spadek produkcji li w1ence przy Pommku Brater
po~sycani(} ~ojn~ . do~"wej ~ przemysło~ej
w październiku. stwa Broni i Wdzięczności.
Chinach, do 6 mihardow dola · Według ofic3a.lnych danych, proW imieniu Komitetu Centralne
rów. ·Jeszcze w roku ~925 towa- dukcja przemysłowa Stanów Zjerzysz Stalin mówił: „Siły rewo~u dnoczonych skurczyła się w paź· go' PZPR przy Pomniku BraterPark Poniatowskiego wczoraj w go kiego i Wojewódzkiego„ Komitet~
Ze wzrusz~niem ~ w skupi.eniu. d;cyjnego ruchu w Chinach są nie dz'.erniku 0 przeszło n proc. o- stv\ra.Broni złożyła wieniec z czer dzinach wieczornych był miejscem Polskiej Zjednoczonej_ ~ar~u Robotm- legacja za a~l~gacg składa]ą w1enzmierzone. Nie ujawni!y si~ 01~e zr..acza to, że poziom produkcji wonych kwiatów delegacja KC wzruszającej cternonstracji. z całej czej, oraz Zarządu. Mie1sk1ego .z pre- ce pod ~o~mklem.
Ml_odz1ez szkolna, \~OJSko, Z~1P, ro
jeszcze jak należy. UJ_a~nią się przemysłowej Stanów Zjednoczo- z ministrem Matuszewskim na Łodzi zebrały się tu delegacje rohot- zydentem ro. Łodzi - tow. Minorem
ników, Wojska Polskiego, młodzieży na czele.
botn.icy,
wszy~cy mamfestu)ą swą
one jeszcze w. przyszłosc1. W!ad- nych od października 1948 r?~u· czele Na szarfie widnieje napis: szkolnej, l).by wspólnie oddać ~ołd
Ork;est~a ':o)skow~ odegrała hy- wdz1ę.czną pa1mQc dla P?le~łych bo1 _
c~ W~ch"du 1 . ~ac~od~, kt~rzy d.o paźdz'ernika 1949. r~ku o~m1zy~ · noHATEROM ARl\fil WYZWO tym, którzy krew przelali za wspolną mny radz1e.ck1 .1 polski. .
haterow, ~}
tych, c?. zgmęh „za name widzą tych sił 1 me bezą się z s.ę 0 22 proc. Jezel1 porowna.c "
wolność _ bohaterskim żołnienom
Na mowmcę wstąpił prezy- szą wolnosc 1 waszą .
sw
nimi w dostatecznym stopniu, u- przebieg produkcj.i przemysłow.ej LLCIELKI
KOl\UTET CEN- Armii Radzieckiej.
dent ~odzi ~o:n.. Minor.' k~?ry mó'."'ił
Hitlerowscy
cierpią z tego powodu•.• Tu praw: z początków kryzysu z lat 1929 Przed godziną 17-tą pod Pomnikiem o w~z1ęczn?sc1'. iaką wmmsm~ .zw1ąz
TRALNY PZPR".
da i sprawiedliwość jest całkowi 1933 z przebiegiem produkcji prze
W !imieniu KW PZPR wieniec Wdzięc.:ności zaczęły się gromadzić kow1 Radz1eck1ei;tl.u ~a wolno~c, \~ry
delegacje z wieńcami i sztandarami. wal~zo~ą prz~z ~oł.rnerzy radz.ieck1ch
cie po stronie chiiiskiej rewolu- mysłowej ' lat 1948-49, to O.każe
złożyli sekretarze komitetu, tow. Wkrótce plac wokół pomnika zapeł- "'..spolme z. po1sk1~i •. za wolnosć okucji.
się, że w pierwsiym roku kryzy.
skażam
karę śrn
nił się. Pny.byli przedstawiciele Łódz p1oną krwią wspolme przelaną przez
Oto dlaczego sympatyzujemy i su z lat 1929-1933 . spade~ _ pro- tow. Zawadzki, Gliniarz, Bilecki
żołnierza radzieckiego i polskiego.
Bydgoszcz (PAP). Sąd Apelacyjny
będz:emy sympatyzowali z rewo- dukcji przcmysłow.eJ wyn1osł 15 1 Hofman.
Szeroko mówił prez. Minor o bo- w Bydgoszczy og.!os;ł w dniu 7 bm.
lucją chińską w jej walce o wy· proc., a w okre~1e ~ocmym poRodkiewicz
złożył Przyjęcie
Generał
haterskiej postawie i brawurze żoł wyrok w procesie przestępcf>w wonierzy radzieckich w walce z faszy- jennych Hildebrandta i Henzego.
zwolenie narodu chińskiego spod cząwszy od paźdz1ern1ka 1948 ro· ·wieniec w imieniu wojska, zaś
ZSRR w Warszawie zmem
hitlerowskim: „Tak walczyć. Sąd skazał b. wyższego dowódcę SS
jarzma imperialistów i o zjedno- ku - 22 proc,
. ,
warszawa (PAP). w d.n iu 7 bm. mogli jedynie żołnierze wychowani i policji Richarda Hildebrandta i
qenie Chin w jedno państwo. Kto
Mimo, że wiielu monopohstow w imieniu Zarządu Miejskiego i
w kraju socjalizmu, w kraju, które- prezydenta pol'.cji miasta Bydgoszz tą siłą nie I'.czy się d nie będzie woli raczej redukować prod:ikC:ję: Stołecznej Rady Narodowej, pre- ambasador ZSRR w Warszawie W. mu swe wyszkolenie wojskowe za- czy Maxa Henzego na karę śmierci.
l ·' · · ·
·
d
Lebiedlew
z
małżonką wydał w saT
się z nią liczył, ten przegr:. na niż obniżać ceny, za.uiaczył się JUZ zydent
o WlllSKl l wiceprzewo lonach ambasady przyjęcie z okazji wdzięcza również Marszałek Polski i Oskarżeni uznani zostali winnym1
pewno".
spadek cen gi.ełdowych i burto- .niczący SRN, tow. Dworakowski. 32 rocznicy Wielkiej Rewolucji Paź Minister Obrony Narodowej R. P. - przeprowadzania masowych wysiedlań Polaków · na Pomorzu i na teKonstanty Rokosowski".
. Życie potwierdziło ca!kowi- wych w dziedz'.nie pr~dukcj: za:
Ponadto przy Pomniku Brater dz:ernikowej.
Nastepnie krótkie przemówienie renie Prus Wschodn'.ch. Za :eh apro
Na przyjęcie przybył Prezydent
cie to co zapowied~iał towa- równo przemysłu l~kk1.ego iak. 1
stwa Broni wieńce złożyły delega R. P. Bolesław Bierut.
dziesiątek
wygłosił przedstawiciel Wojska Pol- batą dokonano
tysięcy
rzysz 'Stalin. Ch1ńska Pa.r fa ciężkiego. Wahają stę i spadaJą
morderstw tak na ludności po!Skiej,
Obecni byli: marszałek Sejmu Ko skiego kpt. Dworn:ak.
Komunistyczna za.hartowana kursy akcj! przemysłowych. Kur· cje dzielnic partyjnych, ZMP
Przy dźwiękach ,.Międzynarodów jak .i na żydowsk~ej.
walski, członkowie Rady Pari.stwa,
w ogniu walki narodowo-w.y - czą się detaliczne obrot~ towaro- oraz Ligi Kobiet.
W uzasadnieniu wyroku stw:erdzo
kolejno podchodziły delegacje,
•
•
•.
rząd .-in corpore z premierem J ..c~- ki"
1
zwoleńczej, uzbrojona '" zwy· we, rosną zap_as~ towarow. · ~ksU stóp Pomnika Vldz1ęcznosc1 rankiewiczem na czele, generalłcJa, składające wieńce na -mogiłach boha no, że tak H:ldebrandt, jak i Hen, cięską naukę marltsizmu·len'.- por~ ameryk~nskt spadł ~tporow na Rondzie . Waszyngtona wieńce prze.dstaw:c:ele partli i stronnictw terów poległych w r. 1945 w bitwie ze działali świadomie na niekorzyść
Polaków, mordując ich i wysyłając
politycznych, związków zawodriwych o Łódź.
nizmu, oka-zała się na wys.o- namu z p1.erwszy.:.n po.r~cze!Il
Podnóże pomnika tonie po ptostu do karnych obozów pracy w celu
kości swego historycznego za- 1947 rok1;1, ~1edy stał na naJ'Wyz- zlqżyli przedstawiciele Komitetu oraz organizacji snolecznych i kulkcimoletne~o i:ch wyniszczenia.
w żywych kwiatach
:War.szawskie~o PZPR. TPŻ. Zw. turalnych.
dania, Pod w.Ynróbowansm szym 1>0zlolllle - o 19 proc.
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C'e ntralna uroczysto s.c

Kronika Pabianic
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w Wojewódzkiej Szkole Partyjnej

l

ustroju 1;0~jalis.t~cznego na~ gi;i ra.dziec~ie~ w Rewolucji i budo· społecznym i politycznym swe·
go kraju .
jącym, prochnie,Jącym kapttah- wie sOcJahzmu.
Część artystyczna w wykona
Racjonalizator tow. Krzywań
zmem. Zw· cięstwo Rewolucji
świetlicowych
zespołów
na której c~ele stal Lenin ozna ski długoletnj członek SDKP i L niu
PZPB, L~l, i Związku Pra·
jewódzkiej Szkole PZPR. Wzię- ~~ia~:.rob~~vie~:n:;a :o~!t~~~ ~~~zm~\~~unistycznej Partii Poi- cowników B udowlanych była
Jest nam obecnie ciężko, bardzo bogata. Orkiestra smycz
li w niej udział przedstawiciele dla ludzkości, erę socjalizmu,
pracować, aby kowa PZPB wykonała szereg
będziemy
lecz
o
ideałów,
realizacj.ę
partii, MRN, Związków Zawo- przynosi
d(Jwych i organizacji społecz- które walczyli od wielu, wielu nasza praca, ulepszenia, wspól- melodii rosyjskich. Ob. Grylew·
nych. Uroczystość została otwar lat tacy Polacy jak: Diierżyń- zawodnictwo dało Polsce i nam ski i ob. Zatorska odśpiewali ro·
syjskie pieśni ludowe. Zespół
dobrobyt i siłę.
fa „Międzynarodówką" . Po za- E>ki, Marchlewski i .inni.
'Tow. Sulejowa mówiła o wy· taneczny z PZPB zademonstro·
gajeniu tow. Kiestrzyński za- . W imieniu słuchaczy Wój.
prosił do prezydium: I sekreta- Szkoły PZPR przemówił tow. zwoleniu i równouprawnieniu, wał radzie:::kie tańce ludowe.
$wiet1ica .„Budowlanych" wy
które przyniosła kobietom . w
rza KM PZPR -- tow. Tomasa, Jędrzejczak.
W i.":lieniu ZMP. tow. Łuka- Rcsji Rewolucja. Podkreśliła ona konała recytacje oraz groteskę
przedstawiciela MRN. tow. Dąbro\vskiego, prezyden'ta miasta sik. W )!'zemówieniu swym sze udział kobiet radzieckich w zy- scenićzhą Wł. Majakowskiego,
roko omawia udział młodzieży du kulturalnym, gospodarczym, pt. „Radio - Październik".
reprezentanta
tow. Sulejową,
Związków . Zawodowych, tow.
Wirskiego, tow. Rusaka, Łuka sika, kpt. Orzecha, to·•v. Sierosł&wskiego, Szałańskiego i Włodarczyka, oraz przndovmików
W sobotq, 5 listopada odbył~' bryki oraz grupa młodzieży uczq I Związku Raclzieck;ego od Rewo
pracy i rac;o:rnli.z::itorów tow. si(" w Pabryce Chemicznej w cej sję w Gimnazjum Chemicz- Jucji 1917 roku poprzez okres
międzywojenny, \Vspaniałc zwy
tow. J:rzn~/:łńskiego , Kłosa, Ga- Pabianicach uroczysta akade- nym.
wła, Szell.era. Tov". Temar wv- mia pOŚ\, ~~cona rocznicy ReAkademię zagaił w krótkich cięstwa nad hitleryzmem w II-ej
glosił referat ó :qnc;:cniu Wii~l wolucji Październikowej.
słowach sekretarz organizacji Wójnie świa'towej, aż do dzisiejkiej Rc\volucji P~~;dzi0rnikowej. Akademię zaszczycili swą obG:c partyjnej to\v. Nowak Alojzy, s-zych osiągi:ięć ,w d.ziedzinie po
Rewolucja Pnździerniko· nością:
ob. stępu technicznego 1 społecznezabrał
Komitetu po czym głos
sekretarz
gv oraz odbudowy i utrwalenia
objc;ia swym Miejskiego
wa - mówi P. z. P. R„ tow. Lcbrecht.
sz6.;tą część Tc•mas i Komendant Milicji Obyzasięgiem jedną
Tow. Lebrecht w obszernym pokoju na świeci e.
Pa)";dziernikowej
Rewolucji
globu. Dała •volność 2·00 milio- v'atelskiej tow.
Nowakowski. i barwnym referacie . opisał dro
nom ludzi Dowiodła wyższości Przybyli licznie pracownicy fa gę,
kroczyły narody zawdzięcza Polska wyzwolenie
którą
z niewoli hitlei-owskiej, niepodległość i możliwoł! kroczenia po
drodze socjalizmu. Rewolucfa
Ps.źd2iemikowa, w wyniku której
władzę przejął lud pracujący, sta
ła się punktem zwrotnym w histo
rii świata.
W II-gim referacie tow. Her·
Październikowej
manowa omówiła zagadnienie
udziału kobiet w budownictwie
spaloną tokarnię
ustroju socjalLtjycznego.
tę, jako nieużyteC'lną wyrzucono I i Gandziarski odpowiedzieli zło· szym C'lasie zebrania racjonalizaNa zakończenie części oficjał
zobowiąza torów z całych zakładów, ażeby
żeniem konkretnego
do szopy na szmelc.
przez wymianę doświadczeń i po. nej orkiestra f·--:~tlicowa ode~
Tow. Krzywański, znany racjo- nia.
16wkę".
nalizator i za.slużony pracownik - Na cześć Rewolucji Paździer mysłów wprowadzić dalsze ulep- grała ,,Mi~dzyr
Państwowych Zakładów Przemy- nikowej, tokarka - rewolwerówka szenia prowadzące do ueprawnie·
W części artyst~znej wystą
dlugo oglądał będzie odremontowana. Czyn teń nia produkcji.
słu Bawełnianego,
pił chór f abryezny pod kierowwraki wyrzuconych i spalonych będzie naszą odpowiedzią na kno Klub racjonalizatorów powinien nic'tw'eni otl. Karola Lubowskiemaszyn, kręcił głową i medyto- wania'' pntłżegaczy --wo jennych objąć wszystkich tych zdolnych
g9, zespół muzyczny pod batuwał. .Wreszcie dobrał sobie zespół przeciw Zwią~ł<-owi Raqzi.eckiemu m&jstrów i pozwolić należycie roz
tą ob. Ziółkowskiego i recyta·
\'linąć się \eh ta1~ntom.
takich samych jak on entuzja- i krajom demokracji ludowej.
torzy. Ob. Lubowski odegrał
Krzywańskiego,
tow.
Żegnamy
maju.
w
się
działo
to
Wszystko
nimi,
stów pracy„ i:iorozmawiał z
a potem oswiadczył: „Z teno zło Przez kilka miesięcy z rzedu to- życząc mu dalszych sukcesów i na. fortepianie .,Preludium" FS.
Rachmaninowa .
Krzywański. Szczer- pomysłów racjonaljzatorskich.
mu mo~na zrobić pierwszorzędną warzysze:
ko wski, Janowski i G;rnrlziarski
tokarkę ·.
Centralna Akademia dla ucz.:-zenia 32 rocznicy Wielkiej Rewolucji. Październikowej _ odbyła się w Pabianicach w Wo-
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CZYN ROBOTNIKÓW

War§ztatóH' !Uec:hanicznqch PZPB

odremontowano
.

Dla uczczenia rocznicy Rewolucji
poza godzinami pracy
Hitlerowcy uciekając w popłochu
z Pabianic pod naporem nast~pu
jące-j błyskawicmie Armii Czerwonej, usiłowali spalić wszy.stkie
obiekty przemysłowe i fabryki.
Zamiar ten nie udał im się, nie·
mniej jednak ofiarą ich bestialstwa padł J szeteg oddziałów
PZPB,, ~ięHŹy ~ innymi Warsztaty
Mechamczne: Zniszczeniu i kompletnemu .spaleniu ul<:gło wiele
cennych maszyn, które mogłyby
nam teraz oddać wielkie usługi.
Maszyny zdatne do remontu
skrupuJatnit 'Wybrnno, warsztaly
odbudowano i urµchomiono. Res-i
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- Czarodziej sadów
„Czarodziej sadów" to nazwa
fflmu o najznakomitszym ogrodniku świata genialnym samoukuprzyrodnfku, Iwanie Miczurinie,
Osi.ągnięcia Miczurina zelektry-zo
wały w swoim ezasie cały naukó-wy świat i wywołały głębokie
żdumienie u laików.
MiCZ'tlrin uczył , że człow iek mo
że i powinien przekształci(: przy
rodę, stosownie do swej woli, że
na łaskę przyrody nie należy cze·
kać, a stwarzać nowe formv i gatunki, lepsze 1 dookonalsze od po
ptzednich.
Film jest w kolorach natural·
nych i wyróżnia się pięknymi !dję
ciami plenerowymi.
Filmem o Miczurinie zakończo•
no festiwal filmów radz!Prkich w
Pabianicach.

Pabianiczanie poznają
Puszkina i

Kryłowa

ciągu

ostatnich tygodni spo
łeczeństwo mias'ta miało moż
ność nie tylko zapoznać się z czo
łowymi filmami radzieckimi ,ale
utwory
podziwiało
r6wruez
wielkich poetów rosyjskich.
Bodaj, że najbardziej udaną
pod tym względem imprezą był
póranek ąrtystyczny o Puszkin ie i Kryłowie zorganizowany
przez Komitet Miesiąca Pogłę
bienia Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
Sala kina „Robotnik" po brze
gi była wypełniona publicznoś
cią. Pomysłowo zainscenizowa •
ni) „Opowieść o Puszkinie'' oraz
opracowano starannie 2 bajki sła·
wnego bajkopisarza rosyjskiego
Kryłowa „Przyjaźń Psów" i
"Kwartet". Przedstawienie powtórzono następnie dla pracow
ników PZPB w sali teatralnej
przy ul. Traugut'ta.
W

Na wieść orewoluc1·i-SOKP i L-ow,cy z. Pabian ie

~r; ~~~~~~1ę~~i~. wiele ale to ich
Robotnicy Pabianic
era .w historii ludzkości
p~~: wiedzieli~ że nastąpiła nowa
wieść o ża się nowa era w spółżyciu naśmy
i
przyjęl,
ho.ł„11·e w1·eliK1·e1· Reu'oluc~1·i tr;;:a~ł si~:·a.K~z~~~ńsk~~go
warzyszc
Pa-1
w
L-owców
i
SDKP
Koło
przed
cały tydzień
1

'fi

Zakończenie festiwalu
,,Iwan Miczurin"

dzi~rnika

.

li

na
G
I!
\rocznicą Rewolucji Pażdzierniko- bi ani cach było stosunkowo nie
,
Wielu spośród robotników Pa- gdy z natężeniem, z najgłębszą wej ·kompletnie odremontowaną liczne. Należeli do niego naJ'har
bianic, miasta o wielkich trady- uwa~:rą słuchają na akadPmiach i tokarkq - .rewolwerówkę przeję!!
cjach walk rewolucyjnych, parni~ wiecach przemówień swych prz~d przedstawiciele Dyrekcji Fabry- dzieJ· rewolt1cyJ·n1·e nastaw1·en1·
'
.
.
. .
.
ta dokładnie przebieg decydują· stawicieli, poświęconych Rewolu ki, Komitetu Fabrycznego PZPR, naJbardz·eJ oddani klasie rob·'
;,,·
'
.
· t
cych walk bolszewików o wladzę. cji Październlkowej, widzi się, że Rady Zakładowej i Zarządu Fa· tn.
Niestety,
.ICZ~J owarzysze.
Na zebraniach, w zakonspirowa. chwile te przeżywają na nowo. bryc·znego ZMP.
Spisano protokół dla upamięt- niewielu tylko towarzyszy bynych kółkach SDKP i L omawia- ~ie~e. takie. i ak~d~mie . o?były
no, dyskutowano, śledzono z za· się 1uz w w1ększosc1 pab1amck1ch nienia okoliczności, w jakich to• łych SDKP i l..-owców pozostało
partv.m oddechem. zmagani? ~oh3 za~ładów pracy i :instytucji. Wsz~- karka została wyremontowana i przy życiu. Jednym z nich jest
. k.
A t . K
tersk1ego_ pro~€tanatu rosy3sk1.e!p I d~1e towarzyszył im zapał i ~ntu- nowiuteńka rewolwerówka zaczę- t
ow. n oni rzywans i, praz zaprzancam1 spod znaku m1en- . zJazm, wszędzie okohcznośc1ow.: ła pracować.
W biurze warsztatów tow. cownik PZPB.
I deklamacje utworów poetów raszewików czy eserowców.
T
Od tego czasu minęło 32 lata. I dzieckich, przyjmowane byly bu- Krzywańo;ki zwierza sie nam ze
ow. Krzywański wstąpił do
swych dalszych planó~. Wysuwa
A jednak kie~y. obserwuj: .się rzą oklasków.
on projekt zwołania w najbliż- .· SDKP i L jeszcze w 1904 roku.
twarze robotmkow pablamck1ch,
Burzliwy rok 1905 jeszcze bardziej przekonał go o słm.zności
raz obranej drogi. Pozostał wier
nym ::mrawie robotniczej przez
Miesiąc Pogłębienia Przyja·ł stałych prenumeratorów. „Wol- laurach. Ostatnie tygodnie wy- całe swe życie, mimo, że niejeni Polsko - Radzieckiej w Fabia nych Narodów" nie prenumero- kazały, że dobrze zorganizowa· dnokrotnie później, jako członek
nicach upłynął pod znakiem wano w Pabianicach w ogóle, na, planowa działalność kół KPP był prześladowany i szykaumasowienia istniejących już obecnie wielu mieszkailców tnia TPPR, może przyczynić się w ncwany.
kół TPPR i zakładania nowych. sta abonuje stale 1to pismo.
wielkim stopniu do jeszcze wię- Trudno mi objąć pamięcią
Specjalnie energicznie zabrano
Zazwyczaj tak bywa, że dzia kszego zbliźenia 2-ch narodów wszystko opowiada 'tow.
&ię do zorganizowania kół TPRR łalność kół TPPR ogranicza siG - polskiego i radzieckiego. War Krzywański co czułem i co
w tych instytucjach, gdzie po- właściwie do Miesiąca Pogłębie t ·) by przede wszystkim pomyśleć czuli moi towarzysze, kiedy dodobne koła mają duże możli nia Przyjaźni Polsko - Radziec- o zorganizowaniu przy każdym ,~:iedzieliśmy się, że w . Rosji wy
wo§ci rozwoju.
kiej.. ?tóz n.ie można do tęg~ do z2.kfodz.ic pracy kursu języka buchła rewolucja. Wiązaliśmy z
koło przy r:-isc1~ . by· starym zwyczn.Jen:, rosyjskiego. Jak najwięcej osób rewolucją rosyjską wszystkie
Powstało nowe
PSS-:""ie. Już w pierwszym dniu rowmez w tym roku :r;o 7-ym 11- winno poznać jezyk naszego nasze plany, wszystkie nadziej~.
zapi~ów W!:;lym;ło 32 dek1aracj~ stuyada koła TPPR spoczę1y n:i. wielkiego sąsiada.
- Działalność Lenina w caZałożono
no•,1:owst~pujących.
łym tym okresie od marca do li
li
nowe kc.Ja przy s-półdzieL"li „Tka
~topada 1917 roku była nam do
•U ~
nina", t-~iWOi'ZCno koło przy ,.Pa·
brze znana. W stałym kontakW stadium
bi:micz~nce" itd.
cie z naszym k.ółkiem była łącz
obejrzało filmy radzieckie
urgci.niznc;ji znajduje :.ię szereg
niczka ,,Ada" z WarszaW-y, kt'>Ogólnie liczba
dalszych kół.
Największym powodze- ra przywoziła, nam najnowsze
W ókrnsie minionego festiwalu IPZPB.
członków TPPn-u w ciągu ostat·
filmów radzieckich, Rada Zakla- niem cieszyły się szc:zeqólnil'! fil. wiadcmoścj z frontu walki. Tow
nich tygodni podniosła się 0 dowa PZPB pragnąc uprzystęp- my: „Spotkanie na Łabie" i „Ada", zawsze informowała nas
nić obejrzenie jak największej „Pieśń tajgi". Cena biletów wyno o wielkich przygotowaniach bol
przeszło 1200.
Dużą uwagę zwrócono na roz · ilości nowych filmów robotnikom siła 25 złotych. Robotnicy doma- szewik6w, o oddźwiękach, jakie
szerzenie kolportażu pisą-i ra- Zakładów, zakupiła bilety na 12 gają się dalszego organizowania hasła i program bolszewików
dzieckich. Doniedawna 3"eszcze zamkniętych seansów. Energicz- podobnych seansów w wypadku znajdują wśród mas pracuJs·
ny sekretarz Rady tow. Kuś Jan, sprowadzenia na nasze ekrany
:
w mieście rozchodziło się zale- który kierował tą akcją, rozpro- jakiegoś naprawdę wartościowe· cych Rosji.
filmu.
biletów go
ogółem 7.335
dwie 100 egzemplarzy „Przy- wadził
Trudno mi dzisiaj opisywać.
jc;źń"; teraz jes-t już przeszi:o 500 wśród robotników i nracowników
entuzjazm, z jaki~ ja i moi tQ--

I

Stały

wzrost

członków

TPPR

l

r-ona d· 1 ngn 'ro botni.k.ow PZPB

o~jęciu wl~dzy yrzez bolszewik~w. ~pełmły się nasze przep.od 1
t
F kt
d
a y po w1e.r z11y
me_._
wie
-.
ł
naszego stanowiska.
s usznosc
p
rzez długie lata obserwowa
łem wzra~ta~i.e pot~żnego J?aństw~ rad~1ecK1~g?, mg~y ani na
ch"':'1lę n!e :vąti;:>1łem, ~e RewolucJa Pa~dz1~~mkowa .J~S~ zwr~
tern w h1stora ludzkosc1, ze zbh

rodów i ludzi. Dzisiaj siły postę
pu i socjalizmu są 0 wiele sH32 1
• •
•
·
at.a temu. Dzi·
n1z
nieJSZe,
.
staJ· za nami stoJ·ą miliony ludzi
kra3·ach. oE<wi"ęto
we WS""'stkich
-J
Rewolucji Październ,ikowej jest
obchodzone przez wszystkie na:o~y z najwyższą czcią. Jest to
sw~ęto mas pracujących całego
1świata.

Na zakończenie
Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni

Polsko-Radl ieckiej

- otwarcie wystawy gazetek

I

ścieńnych

Miesiąc Pogł~bienia Przyjaźni przednie gazetki tej fabryki od·
Polsko • Radzieckiej w Fabianicach zakończony .zos~a.nie wiei
ką wyst.awą gazetek. sc1ennych.
Wystawione gazetki będą w
sposób isto'tny różnić się tt'eścią
od tych, które dotychczas się w
P~bianicach ul~azywały. Gazetk1 te będą związane tematyką
sciśle z zagadnieniami Miesiąca
Pogłębienia Przyjaźni Polsko.
Radzieckiej:
Poszczegolne komitety redakcy jne, przystąpiły z całą sumien
!1ością do red~gowani.a .gazete.k.
Tematykę ~ob;erano JUZ od k.11kunastu dm bardzo staranni~.
staraj~c się jak naj~ięcej ze~rać
n~at~riału o . wspamały~h o~iągnięc1ach ~w1ązku :f'.laclz1eck1ego.
Jednak w:1ązano ka~dy. ten!at z
lokalnymi. zagadn1emam1 fa·
bryc~ymi.
Niektóre zakłady. pracy już
p1·z~gdto,w_ały gazetki. No~~' o~
~olicznosc1?w~ gazetka, w1s1 juz
np. w św1etllcy PZPB. Gaz~tka ta! trzeba to bezstronnie
~~.m~c, jest lepsza, od tych
Jakie Slę dotychczas w PZPB
ukazywały, O ile wszystk1e po·

biegały swą · treścią od spraw
miejscowych, to ostatnia gazetka porusza szereg zasadniczych
problemów fabrycznych. Dobre
są zwłaszcza artykuły o znacteniu Wielkiej Rewolucji Paździer·
n ikowej i o racjonalizatorach.
Słabo opracowana jednak w dal
szym ciągu jeltt szata graficzna
i przez to, mimo doboru stosunkowo dobrych artykułów, gaze·
tka jest mało żywa, mało rzucają.ca się w oczy.
Ciekawe jak wypadnie ga~
zetka PZPB na tle innych gaze
wielkim
tek oddziałowych.
zainteresowaniem oczekujemy
wywieszenia gazetek szkolnych.
Podobno szereg szkół przygoto~
wało już doskonałe, dobrze roz
pracowane graficznie gazi?tki.
Wielką niesoodziankę szykują
„trzeciacy''. " Tak czy inaczej
o poziomie i wartości poszczegól
nych gazetek będziemy się rnogli przekonać dopiero dzi&iaj.
A więc wszyscy na wystawę
gazetek ściennych, która 7.0sta·
me otwarta dtisiaj w świetlicy
·
fabrycznej PZPBI

z
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Co pisała prosa łódzka 8 listopada 1929 r.
·
· · l et mego
·· p1ęc10
DWUNASTOLECIE ,REWOLUCJI l'1zacJ1
planu uprzem~'Dzienniki donoszą o uroczystych słowienia ZSRR.
obchodach i wielkiej rnanifesU1cji w
SWI.Ę:TO
Moskwie. Obchód dwunastej roczniROBOTNIKóW ŁóDZKICH
cy Wielkie.i Rewolucji nacechowany
był powszechnym entuzjazmem wiel„Republika" podaje, że ,;w Łodzi
kich mas ludności, dzięki pomyślne ke>muniści w dniu 12-ej roc:i:nicy .Rerea
roku
pierwszego
mu zakończeniu
wolucji Październikowej odbyli kilka
UE!llllllllłlmllłlmłłlłmll:lłlłl-lłłlmzlllllll-11 wieców w fabrykach
i pod gołym
niebem.

PAŃSTWOWY TEATR
IM. STEFANA JARACZA
ul. Jaracza 27
We wtorek, dnia 8 listopada br„
o godzinie 16 i 20 występ sławnego
czterdziestoowbowego Państwowego
Gruzińskiej
Zespołu Pleśni i Tańca
Republiki Radzieckiej.
W środę, c!nia 9 listopada br. o go
dzinie 18 \ivystęp sławnego czterdziestoosobowegn Państwowego Zespołu
P,ieśni i Tańca Gruzińsk1ej Republiki
Radzieckiej.
Passe-partout nieważne. Bilety do
nabycia w .T owarzystwie Przyjaźni
Pe>lsko-Radzi-=ckiej tylko dla człon
ków.
PA}lij'STWO\VY
TE.ĄTR POWSZECHNY
ul. 11 Listopada 21, tel. 150·311.
Codziennie o godz. 19.15 „Rozbitki", komedia w 4-ch aktach Józefa
Blizińskiego, z udziałem A. Dymszy,

TEATR „OSA"
Traugutta 1, tel. 272-70
Cod71iennie o godz. 19.30, w niedzielę i święta o godz. 16 i 19.30 komedia radziecka „Wzywa was Tajmyr".
„LUTNIA„
Dziś i codziennie o godzinie 19.15
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch
aktach K. Zellera.
TEATR LALEK „PINOKIO" TPD
czynny codziennie - oprócz poniewznowił sztukQ ·pod tyt.
działków „Wilk, koza i koźlęta" - Grabowekiego.
Początek widowiska w dni powsze·
dnie - godz. 9.80, w niedziele i świt
ta - godz. 12.
TEAT.ą LALEK „ARLEKIN„
Codtiennie o godz. 17 mln. 15 w:dowisko masek i lalek p. t. „WESOŁA MASKARADA". W niedziele i
święta dwa widowiska: godz. 15 min.
15 :;, 17 min. 15. W poniedziałki to!atr nieczynny.
ŁóDZKI TEATR ŻYDOWSKI
ul. Jaracza 2
W ramach Miesiąca Pogłębienia
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Łódz
ki Teatr żydowski wystawia dziś
„Bez
klasyciną. sztukę rosyjską :winy winni" . Ostrowskiegó.

ADRIA dla
"Zaklęta

młodz.

- (Stalina 1) narzeczona" - godz. 16,

18, 20
BAŁTYK (Nnrutowicza 20)
godz.
cząca barykada" -

- „Mil16, 18.30

21 - film dozwolony dla. młe>dz.
BAJKA (ll\1:;rnciszkańska 31) „Pan
film
N owak" - godz. 18, 20 dozwolony dla młodzieży
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 47" - godz. 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2-4) (dla młodz.) godz. 16 ,18, 20
„Złoty róg" MUZA (Pabianicka 173) - „Zakaza.ne piosenki"- godz. 18, 20 - film
dozwolony dla dzieci
POLONIA (Piotrkowska 67) „Gdzieś
w Europie" - godz. 16, 18.30, 21
film dozwolony dla młodzieży
PRZEDWIOśNIE (żeromsk. 76) „Diabelska grań" - godz. 16, 18,
20 - film dozwolony dla dzieci
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
„Maskarada" - godz. 16.30, 18.30
20.30 - fi1m dozw. dla młodzieży
ROMA (Rzgowska 84) - „świat się
godz. 16, 18, 20 - film
śmieje" dozwolony dla dzieci
REKORD (Rzgowska 2) - „Młons
Gwardia" I -sza. seria; dla młodz.
godz. 16, seanse normalne godz.
18, 20
STYLOWY (Kili1i.skie60 123) „Czte~
godz. 1 i <iO, 18.30,
ry serca" ·2U ::SP - fil~.-.. aozwol. ci'.,-. r i leci
Kino.
śWIT (Bałucki Rynek 2)
nieczynne z powodu remontu
„Sąd
TĘCZA (Piotrkowska 108) godz. 16.30, 18„'30,
J1onorowy" 20.30 - film dozwol. dla młodz.
TATRY .(Sienkiewicza 40) - „Program składany" - godz. 16, 18,
20 - film dozwolony dla młodz.
„SpotWISŁA (Daszyńskiego 1) kanie nad Łabą." - godz. 17, 19,
21 - film dozwolony dla młodz.
(Próchnika 16)
WŁÓKNIARZ
godzina
„Milcząca barykada" 15.30, 18, 20.30 - film dozwolony
dla młodzieży
WOLNOść {Napiórkowskiego 16)
„Ali Baba i 40 rozbójników"
godz. 16, 18, 20 - film dozwolo~
ny dla dzieci
iACHij!TA (Zgierska. 26) - „Panna.
\ bez posagu" - godz. 16.30, 18.30,
20.30 - film dozwolon:v dla młodz.

Pra!ia war!izaws
o meczu

świata

Polska.~Ałbania...

W ataku jedynie Hogendorf

Z

Uowy rekordzista

Baran zdali egzamin

"'.Y~ięstwo na~zy.ch P'iłkany nad Albanią, 2:1 nie wywołało ra~oś
. mcJszego oddzw1ęku w naszej prasie sportowej. Nie mamy powo-

nymi podaniami, gubiąc się w wkombinac;jach pod bramką
dow wznosić_ toastów na cześć nasz ej reprezenta.cji, nie tylko z powodu
pr.zec.'..wnika. N:emal zupełnie nie
samego wyniku, ale przede wszystkim z p1nvodu gry,
widz'.ało się długich pooań na skrzy
-FABRYKANCI ODRZUCAJĄ.
przerzucania gry i
dła, szybkiego
ŻĄDANIA ROBOTNIKóW
me
koniec
pod
zmienił
który
darski,
przeciętnym
Mecz stał na bardzo
przebojowych wypadów napastnfWiśniewsk:ego, grał
słabego
„Głos Poranny" zamieszcta tekst poz:omie. Przyczyn'.l się dO ~ego w czu
ków.
listu związku fabrykantów do Zw. znacznej mierze sHny wiatr 0rJz s!a zbyt krótko, aby można, było ocenić
wartość.
jego
Alb::.ińdrużyn.
obu
ataków
gra
ba
Zaw. Włókniarzy. Fabrykanci odrzuNAJLEPSZY L. BORICI
Polaków lepszą
przewyższali
cają stanowcze> żądania w sprawie czycy
grą w polu oraz opanowaniem piłki,
najlepszym zawodnikiem,
ataku
W
SŁABA
POMOC
honorowania ustalonej taryfy płac,
zupełnie pcd
odb:jającym się wyraźn:e od współ
nie zgadzają. się na udzielenie doży jednak atak zawodził
Pomoc, jako całość, nie zachwy- partnerów, był L. Borki. Jako ś.rod
bramką. Zawiłe komb'.nacje : brek
wotnich zapomóg starym robotni- zaskakującego
to p..:z»de ciła. Obaj boczni - Wiieczorek : kowy napastnik był on dnicjatorem
strzału,
kom itp. W zakończeniu autorzy liwszystk:m słabe strony linii ofen- Suszczyk - grali poniżej i;woich ;vszyatkich akcji ofensywnych, a
stu piszą, że „nie widzą potrzeby sywnej
możliwośc:, a przy tym zbyt nieczygości.
wspólnej konferencji z przedstawisto. Parpan w roli stopera był, jak zmieniając stale pozycje, stanowil
cielami robotników w powyższych
zwykle, jednym z . najlepszych w trudnego do up:.lnowania przec::wJEDĘN Z NAJSŁABSZYCH
n.ika. Pomoc, podobnie jak i reszta
sprawach".
drużynie polskiej i obok tria obronNASZEJ JEDENA.S TIU
MECZOW
„
nego przyczynił się w głównej mie- defensywy gośc:, grała dobrze. Bocz
FRYZJERZY CHCĄ GOLIC
Reprezentacja Polski zagrała je- rze do zwyc:ięstwa. Z obrońców lep- ni pomocnicy potrafili utrzym~ć F. Wanfa (ZSRR) w biegu na 30 km.
W NIEDZIELE I śWIĘTA
den ze słabszych meczów w tym se- szy był Barw.il1.skj, obaj jednak stalą łączność z linią ą.tak11 : zas1- ustanow;"ł nowy rekord świata w
zonie. Zawiodła przede wszystkim całkow:cie wypełniM swoje zadan'.e. lal; ją celnymi podaniami. Trio czasie 1 :39,14,6. Dawny rekOTd wyNa walnym zebraniu cechu fryzje- lin:a
nos i ł 1:40,46,4.
ataku, którego chaotyczna gra Borucz w bramce bronił pewnie i obronne było najsilniejszą linią dru
rów i perukarzy postanowiono doma- spowodowała
brak łączności z porno skutecznie i zasłużył również na żyny albańskiej.
gać się zezwolenia na otwarcie zaPolacy byli zbyt powolni, prze- wysoką notę.
fryzjerskich w niedziele i cą.
kładów
BRAMKARZ GOSCI PODBlł..
Hollo. tu P1 ago/
grywali w:ększość pojedynków o
święta w godzinach od 9 do 12 w poWARSZAWĘ
piłkę i n!e kryli dostateczn:e prze- ALBA~CZYCY ZA WODZILI POD
łudnie.
ciwn'.ków.
Doskonałv bramkarz oraz obaj
BRAMKĄ
Reprezentacja Albanii zade!non- obrońcy wykazał:, że mogą być trud
KRONIKA SKANDAL.ICZNA
~'dąi prowadzi
JEDYNIE ŁODZIANIE ZDALI
strowała grę w n-'.eco pr7.c;;torzałym nyn: przeciwni.kie.m dla najlepszych
A oto kilka interesujących tytuwydandu. Goście gr'łli kró tk:mi, dol- druzyn europeJskich.
PRAGA (obsł. wł.). - Niedzie1ne
EGZAMIN
łów z trzech poważnych pism porancxxxcceoootcc:xxiooocx:.occuoc.::~"""'Y'"·~·~OOQOOOOOOOOOOOO~~::r.,,U)I
spotkania piłkarskie o. mistrzostwo
Atak był najsłabszą formacją dru
nych. „Mąż, żona i ta trzecia - 15Ligi czechosłowackiej. przyniosły na
letni podlotek". „60-letni starzec do- żyny pol~klcj . Z wyjątkiem prawej
stępuj ące wyniki:
która
Baran,
Hogendorf
stro.ny
dzi~w
nieletnich
na
gwałtu
się
puścił
Sparta - Pilzno 3: l, Ostrava ofensywinicjatorertl
jedynym
była
czynkach". „Wstrząsająca tragedia
2: I , Trnava - Bralislava 2:5,
Zylina
zawłaściciela Gumpolu". „Samobójstwo nej gry napastn:ków, pozostali
Manet - I\ladno 4:1, ZideJJice - Te- w łódzkiej klasie A
w taksówce". „Eksmisja dyplomaty wiedli. Cie~lika rchabil:tuje czę
plice 3:4. Bohernians - 'Slavia 3:1,
chilijskiego" i „Polowanie reprezen- ściowo pięknie strzelona bramka, w
Godny uwag-i je-;t również fakt
Ostatnie zawody piłkarskie o misumie jednak wypadł słabo, nie po- strzostwo klasy A nie wyjaśniły je- wygl'ama meczu w Koluszkach przez Koszyce - ATK 2:3.
tacyjne w komorze cieszyńskiej",
W mishzostwach prowadzi Bratitrafiąc uwoln:ć się spod opieki p<>szcze kto będzie jesiennym mistrzem Spójnię (2:0, bramki zdobył Kozłow slava - 36 pkt. i st. br. 86:30, przed
·
mocnika Spahiu.
Kolejarz łódzki ski Kaz.) z tamtcj:,zym Kole.iarzem. Spartą - 32 pkt. i st. br. 80:36 oraz
okręgu łódzkiego.
Najsłabszymi w tej linii byli Wiś po
ładnej grze z Włókniarzem ze Jeśli Spójni uda się wyg-rać ID()CŁ
niewski i Sw:carz. Ten ostatni nad- Zgierza wygrał z nim przekonywu- niedzielny w Piotrkowie z Concordią, Bohemi<.>ns - 29 pkt. i S\- br. 65:43.
Do zak0ńczenia mistrzostw pozosta.
grą.
rabiał brak formy zbyt ostrą
zamieniając się jednocześnie zostanie mistrzem jesiennym okręgu.
jąco,
Kohut, który zastąpił kontuzjowa- pozycjami.
W wypadku uzyskania remisu, trzy ły jeszcze każdej drużynie do rozenego Barana, wniósł do gry ni :?CO
a mianowicie Kolejarz, grania trzy mec7.e.
zespoły,
WTOREK $ LISTOPADA
Concordia straciła szanse (po klę Włókniarz i fhójnia będą posiadać
przebojowości, a przede wszystkim
na uzy- po równej ilości p.unktów.
Bubl utrzymał formę
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.04 wyróżnił si.ę jako autor, plękn:e sce z ŁKS-Włókniarzem IB)
tabeli.
Dziennik południowy. 12.25 Przerwa. strzelonej, zwyc'.ęskiej bramki. Mor skanie czołowej lokaty w
KRAKÓW (obsł. wł.). _ . Rozegra_Boruta rozegra Jeszcze mecz ~ ~o13.26 Program dnia. 13.30 Muzyka
le;ar~em z: K?lu11zek, 1.ccz . wynik Je-/ ny na bieżni stadionn. mlejskil!go. w
obiadowa. 14.00 „Z :fycia Węgier''.
lekkoatletyczny trójbój
go _mt; ,WJ?łyme z~acz~1e r.a. ukształ- Krakowie
14.15 (łl) Komu-nikaty. 14.20 (Ł.1
sprintersk1 zakoi\cżył si~ ~ "twytię
to\Vante się tabeh koncowe3.· t•
„W świetlicy TPD" - pogadanka P.
stwem Bubla („Ogniwo Cracovia"),
reałizowat uchwałę Biura Politycznego KC PZPR
Bąka. 14,30 (L) Muzyka rozrywbktóry wygrał wszystkie trzy konkuwa. 14.55 Audycja PCK dla cho1'ych.
rencje, uzyskując następujące rezulgłówną bolączką kolarZarząd Polskiego Związku Kolar- wozdań,
15.10 Audycji:. dla szkół popołudnio
Po uwzględnieniu ostatnich wyni- taty: 60 m - 7,1 sek., 100 m - 11,2
wych. 15.30 Audycja dla świetlic dzie skiego zorganizował w Warszawie stwa jest brak sprzętu.
Z całokształtem pracy Związku ków, tabela przedstawia się nastę sek. i 200 m - 23,7 sek.
cięcych. 15.50 Muzyka rozrywkowa. dwudniową konierencję z udziałem
Buhl zdobył łącznie 2,252 pkt. przed
zebranych przedstaw:ciele pująco:
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.20 prezesów i sekretarzy okręgów. Na zapoznali
Zarządu PZKol. Związek zamierza
gier st. pkt. st. br. Wałkiem („Ogniwo Cracovia") 16.25 (Ł) obradach
(Ł) Aktualności łódzkie.
omów~ono szczegółowo wydać w najbli'ŻS.zym czasie wyścl- Kolejarz (Łódź) 9
28:17 l ,954 pkt. Startowało 12 za~odników.
13:5
Audycja Ligi Kobiet. 16.30 (Ł) W uchwałę BP KC PZPR i działał- gowe przepisy kolarskie.
18:17
13:5
9
Włókniarz "'
ramach audycji „,V pracowniach ność
Narada dała wiele pożytecznego
sportowo - adm:nistracyjną
(Zgierz)
łódzkich uczonych, artystów i pisaZvt{iązku oraz zbliżający .się w przy materiału !!. wskazówek, które u- Spójnia (Łódź)
G l. O S
21:7
12:4
8
rzy" - rozmowa z dyr. Teatru No- szłym roku jubileusz XXX-lecia sprawnią pracę Zw:.ązku.
18:10
10:6
8
Organ Łódzklei:o Komitetu I Wole·
Concordia
wego \V Łodzi J. Merunowiczem. istn1enia PZKol.
Zebrani uchwalil.! rezolucję, w
wódzkiego J{omltetu Polskiej Zie·
(Piotrków)
16.40 (Ł) Interludium z płyt. 16.50
dnoczonej Partii RobolnlczeJ
Przedstaw:.ciele okręgów złożyli której zobowiązu j ą się do wykona- Związkowiec
16:14
9:9
9
(Ł) Rozmowa z uczestnikiem RewoR e dag uje:
omawiając wszelkie nia zadań wytyczonvch przez uchwa
sprawozdania,
(Łódź)
lucji Październikowej. 17.00 Muzyka niedociągnięcia i trudności napoty- łę KC PZPR oraz nakreślają sposoltOLEGJUM REDAKCYJNE.
15:22
8:10
9
„Emjeden"
rozrywkowa w wyk. Orkiestry RozTe Ie ro n 1:
(Żychlin)
218-H
Redaktor naczelny
17.45 „Kronika kane w pracy. Jak wynika ze spra- by ich realizacji.
głośni Pomorskiej.
218-23
nac2el~ego
red.
Zasu;pca
19:18
6:10
8
(Zgierz)
Boruta
audycja słowno-muzyczna.
„SP" 211H15 '
Sekrctan: odpowleózlalrty
13:24
6:12
9
ŁKS-Włókn. IB
•
A
ł
!54-23
18.00 „Z kraju i ze świata". 18.15
partyjny
Dział
11:13
6:12
9
Związkowiec
wewn. 10
swma~a
Czeska muzyka kameralna w wyk.
Dział korespondentów ropct(Tomaszów)
W hoh·""J•U na lodzie
kwartetu. 18.40 „l\'iszechnica RadioI
niczych i ChlopskiCh Oraz
3:13 12:19
Kolejarz (Kol.) 8
~ ""
wa" kurs I - wykład z cyklu: „RozJ
redak,or6w g~zetek śclenEu;oopy
mistrza
tytuł
USA,
lub
nada
219-'2 1
nych
W
LONDYN (ORSŁ. WŁ.). wój społeczeństwa ludzkiego". 19.00
223-29 \·
Dział mutacji
Pogadanka z cyklu: ;,Chiny - kraj dn:ach 13-22 mare.a 1950 r. odbędą zdobędvie następna w kolejności
2*21 !
I:z!ał miejski 1.sportOWT
świata
starej kultury". 19.15 Mistrzowie się w Londyn:e mistrzostwa świata drużyna europejska.
we11<'D, I t 11
j
Z18-11
ekonomiczny
Ozlał
„Bel-Canta". 20.00 Dziennik wieczor- i Europy w hokeju na lodzie. Orgaw piłce rowerowej
218•19
Dzlal fabryczny
ny. 20.40 Muzyka taneczna i rozryw- nizatorzy mistrzo.slw spodziewają _ ....
Hł-11
rolny
ozlał
Ko
W
wł.).
(obsł.
KOPENHAGA
kowa. 21.55 (Ł) Felieton St. Brucza. się udziału 14 państw: Kanady,
wewn. •
penhadze odbyły się mistrzostwa
nz-ai
„O ·wiśniowym sadzie" Czechowa. USA, Czechosłowacji, Polsk:, Szwaj
Redakcj• nocn:i:
udzia
przy
rowerowej
piłce.
w
świata
KoJportaL
HoBelgii,
22.05 (Ł) Muzyka z płyt. 22.13 (Ł) carii, Szwecj;, Auitrii,
tel. 222-22 i
t.6dt, Piotrkowska 'IO,
le 6-ciu państw. Tytuł mistrzowski
Program lokalny na jutro. 22.15 (Ł) landLi, Francji, Włoch, Norwegi:., Fin
w Ołomuńcu
2.80-'2
Admlni•tracja
zdobyła Szwajcaria przed Francją i
Recital altówkowy M. Szaleskiego, landii i Angl1.'..
X:zial ogłosr;eil: ł..ódt, Piotrkow.
Czechosłowacją.
PRAGA (obsł. wł.). - Hokeiści pol
tka N, tel. lll•IO ł llł-76
Drużyny będą podzielone na gruprzy fortep. prot. K. Bacewicz. 22.:35
Zespół czechosłowacki w składzie
Wy(lawca BSW "Pr...„
opowiadanie py, których zwycięzcy zakwalif:ku- scy, przebywający obecnie w Czecho
(Ł) „Słowo honoru" t.ódt, Płotrlcowska IC,
Red.1
Adr.
L. Pantielejewa. 22.55 Muzyka ro~- ją slę do rundy finałowej. -Drużyna, słowacji na obozie treningowym, ro- Sedlacek - Danes wygrał w elimiIll·d• piętro.
rywkowa. 23.00 .Ostatnie wiadomnśc}. która zajmie pierwsze m:ejsce zdo- zegrali jako „Legia" (Warszawa) nacjach z Francją 7:5 i przegrał z
Druk. Zakł. Graf. RSW „Prua"
Ł611ł, ul. :twtrld 17, ttL ia.-u.
28.10 Program na jutro. 28.15 Kon-1 będzie tytuł mistrza świata, a w wy mecz z reprezentacją Ołomu11ca, prze Szwajcarią 0:3.
W puli finałowej Czechosłowacy
cert muzyki po,vażnej. 24.00 (Ł) Kon padku, gdy będzie to zespół em-onej grywając 2:6. (1 :1, 0:2, 1 :3). Bramki
cert życzeń. 0.30 (Ł) Zakończenie ski - równ:eż tytuł mistrza Eur.,py. dla „Legii" zdobyli: Ziaja i Skarżyń przegrali z Szwajcarią 2:3 i z Francją 1 :3.
Jeśli pierwsze miejsce zajmie Ka- ::;kl.
D-069.55
audycji i Hymn.
w.iłych
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. Michał ~orisowicz przypomniał sobie •. jak z ,początkiem
ZJmy przyJechała z !'Unktu do zarządu i rozpoczęła walkę
z nowym kierownictwem budowy. Ileż wypadków za.szło
od tamtych czasów! Jak zmienili się ludzie!
Załkind skierował spojrzenie na Fedosowa. I ten był
wyraźnie zainteresowany. A przecież uważał zebranie za
Za kilka dni Kowszow udaje się do Moskwy. Formalnie niepotrzebne.
„Należy złożyć sprawozdanie? To pocóż tyle słów?
przygotujemy wszystko i damy mu do rąk dokładne
sprawozdanie - dwadzieścia str,1n maszynopisu; poza Złożymy sprawozdanie, nic to· trudnego". Owszem, ale nia
tym różne tabele, szematy, diagrammy: wykresy. Nie- tak, mój drogi sprawa wygląda„.
Wyznaczając zebranie ' z Batmanowcm, nie pokładał
formalnie jednak jesteśmy obowiązani przefiltrować w
mózgu to wszystko, czego nie można będ:;;i?. umieścić na Zalkind wielkich nadziei. Obaj wątpili, czy naczelnicy
tych dwudziestu stronicach. Pomyślcie, dokąd Kowszow oddziałów po zebraniu wymyślą coś innego ponad d 2.wne
jedzie. Przywołajcie na pomoc wasze oumicnie i rozu,m ! ustanowione, zwykle formy sprawozdań. A p1·zecież trzeba
Gdy powrócicie stąd do swych oddziałów, starajcie się wzbudzić w nich niespokojną myśl o odpowiedzialności
nie rozproszyć w różnych drobiazgach, starajcie się po- chwili! Trzeba, by zrozumieli i odczuli całą trudność misji
przez i:;ito analizy przesiać cyfry, _fakty i wnioski - jak Aleksego! Niech nawet nie dodadzą nic specjalnego do
to ćzyni kamieniarz - wówczas zostaną na sicie duże sprawozdania Kowszowa, ale napewno osiągną w swojej
kamienie ważnych spraw, drobnostki natomiast odpadn!:!·"· pracy większe niż obecnie rezultaty!
- Słucham was wszystkich uważnie - rozległ się
Załkind siedział obok okna, wchłaniając świeżość nadgłos Batmanowa.
chodzącego wieczoru. Obserwował też z zainteresowaStał przy oknie, z odrzuconą w tył głową i ognistym
niem, jak słowa Batmanowa przenikają do świadomości,
ludzi, zaczynając ich niepokoić. Lśni w ustach Załkin- spojrzeniem ogarniał ludzi. ·
- Pragnę zatrzymać się na konkretnych faktach. Zada złoty ząb: partyjny organizator, uśmiecha się, bo
z twarzy zebranyc~ można czytać jak z książek. Niezado· cznę od głównego księgowego. Zarzucił nas cyframi, tak
wólenie Greczkina ulotniło się, przestał wytrzeszczać o- że niektórym mdło się zrobiło. Czy Kowszow powinien ro
czy i rozglądać sie wokoło. Tania Wasilczenko słucha z I· ł>ić to samo i oszałamiać cyframi towarzvszy z Prezy·
dium?
napieciem.-
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Cyfry - to wielka rzecz, nie wolno ich lekceważyć!
- rzucił dotknięty do żywego starszy księgowy starzec
'
z zadowoloną twarz:i,.
- Mam lekceważyć wasze cyfry? Nie, na to mi nie pozwala, ani v,rasz wiek, ani stanowisko! - uśmiechnął się
Batm::mow i wszyscy się roześmieli.
Tylko nic straszcie nas, towarzyszu księgowy, cyframi.
W , istocie swojej są one martwe i nie potrafią nas dogonić. Albo będą sobie drzemać w tece Kowszowa, albo prze
fruną z ucha d:l ucha, ni~ dotykając głęboko tych, wobec
~
kt.órych będzie składać raport.
A teraz - Batmanow objął spojrzeniem twarze zebraporuszamy na przykład taką kwestię: towarzysz
nych Stalin prosił nas, działaczy gospodarczych, aby przebudować, przestawić wszystko na wojenną stopę . .I co żeś
my uczynili? Okazaliśmy nadzwyczajną, jak na pokojowe czasy, żywotność, w wielu wypadkach zrezygnowaliś·
my z pomocy Moskwy nawet wtedy, gdy pomoc była poprostu konieczną. Jak o tym opowiecię? F~dosow, was
się o to pytam?
Fedośow wstał zaczerwieniony ze wstydu.
-- Wiem, Wasyli Mąksimowiczu, co macie na myśli. Malll
wiele do powiedzenia i mogę to wyrazić i cyframi i słcr
wern: lwią częsć materiałów technicznych wyprodukowa•
IiśmJ'. na miejscu. nie ubiegajac sic o fundusze państwo•
we.
Cd. c. n.J

