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Trzyletni Plan Odbudowy, w momencie, gdy
stoimy u progu realizacji wielkich zadań Planu
6-letniego, w tym momencie nie wolno nam się
upajać sukcesami gospodarczymi i zapominać
o wrogu klasowym i jego zbrodniczych knowaniach.
W tvm momencie, musimy bardziej niż kiedykolwiek wzmóc naszq klasową, bojowq i rewolucyjnq czujność.
(Z przemówienia tow. Bolesława Bierut'.l na Ili Plenum KC PZPR)

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

ro gę o pokoju
Prze01ówienie delegata Polski-:-aJDbasad ora Wierblowskiego w Komi~ii Politycżnei O N Z·

LAKE SUCCESS (PAP) - Pod·
czas debaty w Komisji Polityczn.;j
nad propozycjami radzieckimi w spra
\rfo potępil.nia przygotowań do wojnr i zawar·!ia paktu pięciu mocarst'V
dlt wzmocnienia pokoju, szef delegacji polskiej, ambasador Wierbłowski,
''.'ygłosił dłuższe przemówienie.

.

„

,

.

Nie muszę tu przypominać - po•
wiedział ambasador Wierbłowski faktu ograniczenia swobody ruchów
przedstawicieli nauki i sztuki, któr zy
przybyli w tym roku do Nowego Jor
Im na Kongres w Obronie Pokoju.
Sprawa t a jest powszechnie znana. O
tym, kto jest autorem „żelaznej kurtyny" ś~iadczyć może .statystyka
dziennikarzy pruskich, wpuszczonych
do USA i dziennikarzy zagranicznych wpuszczonych do Polski; Na
przestrzeni ostatnich trzech lat odwie
dzilo Polskę kilkuset korespondentów, w tym większość amerykań
skich. Równocześnie korespondenci
musieli miesiącami
pra~y polskiej
czekać na wizy amerykański?. i w re
zaledwie
zulłacie udzielono wizy w paru wypadkach. "'Wydaje się, źe
ta clysproporcja nie wymaga ko~en.
·
tarzy,

wysz!o b~any· do obozu na Ellls Island, gdzie
szczegółowemu badaniu,
jak gdyby popełnił ciężkie przestęp
i wzbogacone, nie zaznawszy żadny::h stwo.
szkód na swoim terytorium, to byty
Niemniej charakterysty czny jest
ONZ Moraprzykład stypendysty
to tylko Stany Zjednoczone.
W przemówieniu tym ambasado!'
wieckiego, który w nagrodę :za pracę
sytuację
zanalizował
Vi'ierbłowski
o Deklaracji Praw Człowieka przyby~
międzynarcdową i wezwał Z9romaKatarynka starych kłamstw „made in USA" r.a
k ilkutygodniowy pobyt w Sekredzenie ONZ do poparcia inicjatywy
Następna część przemówienia am- ry greckie, wybory portugalskie, wy- tariacie ONZ. Jego wiza pozwalała
lk'1dzieckie.i oraz polemizował z debasadOTa Wierbłowskiego poświęcc- bory w południowej Korei, wybory mu jedynie poruszać się między miej
aracjami bloku anglosaskiego, a w
-:a we Włoszech, które odbyły się pod scem zamieszkania a siedzibą ONZ
N\ była szczegółowej odpowiedzi
~rze_góln?ści prz.ed~ti:wiciel'.1 U~A;
z!< warte w mowie Austina oszczcr~ze naciskiem USA przy pomoc.Y prze- w Lake Success. Mimo gorącego lata
J ustma ~- prz!l_dstaw1c1ela t1tcwsklcJ
kupst'v i przy czynnym udziale USA Morawiecki nie mógł wyjeżdżać za
ataki na Polskę Ludową.
.
•
:,gosławn, Dzil~_sa.
W swych beztroskich ekskursjat!h w kampanii wyborczej. Panu Austi- miasto. Nie pozwolono mu nawet nn
Amb~saJor . Wi_erbłow~ki rozpocząi
po krajach i problemach - stwierdzu ncwi pod:ibają się jeszcze bardzieJ wzięcie udziału w wycieczce z grupą
od. s.tw1erd~ema, ze od kilku lat trwa
ambasador Wierbłowski - pan ~u- wybory w takich sta rnch USA, jak praktykantów Sekretariatu ONZ 'd1<1
,,zimna WOJna" podsycana przez wp!y
stin, mówląc o wszystkim, z wyjąc- Alabama czy Virginia, gdzie istnieic złożenia hołdu na grobie prezydenta
;c:E m rzeczy najistotniejszych, uznał podatek pogłowny dla :wyborców, lub Roosevelta,
Polityka „z;m~ej wojny" .zawiodła
::a stosowne zaszczycić sw:! uwa~·!! gdzie bada się „inteligencję" wyboi stwierdza delegat Pol- jak wzrost budżetu wojskowego USA, i mój .kraj. Ze starej, zardzewiałej ców-Murzynów. Panu Austinowi po ·
Jednakże świetle prawdy
Zarzuty pana Austina
Eki - poiityka USA i Wielkiej Bry- rozbudowę amerykańskich baz woj- ;rntarynki odezwała się znana, fal- doba się, że w USA 30 procent Mu·
Polsc'e przez USA licencji
udzielenia
przemóswego
ciągu
dalszym
W
fanii nie powiodła się i nie może sfo skowych, tworzenie bloków militar- szywa nuta. Pan Austin z br,1ku ar- rzynów pozbawionych jest prawa gfogumentów przypomniał sobie wy1 1J· su formalnie, a dalszych 30 pfocent wienia ambasador Wierbłowski poru- na wywóz sprzętu dla uruchomienia
J1<1wieść, gdyż masy ludowe całegÓ oych o charakterze agresywnym,
W Stanc:ch Zjednoczonych szerzy r~ w Polsce, które odbyły się, jak faktycznie. My takich wyborów jak sza sprawę nie załatwienia od dvróch fabryki penicyliny.
tmiata wiedzt dobrze, kto przede
konkluduje ambasador
Oto
w południowej Karolinie nie chcemy. lat podania Polski o pożyczkę na od·
wszystkim uratował świat od ltitJe- się propaganda masowego mordowa· wiadomo, przed trzema laty.
Stwierdzając, że znajomość tych Takich wyborów u nas nigdy nie bę budow~ zniszczeń wojennych, złożo- W'ierbłowski - dowody wartości za•
rr;11mu niemieckiego, faszyzmu wfo- nia ludzi. Jednocześnie trwa propu·
n ego do Międzynarodowego Banku rzutów pana Austina i bajek o „że.
skiego i milit:\ryzmu japońskiego, pa· ganda szczująca przeciwko Związko· spraw przez pana Austina wykazuje Idzie.
Odbudowy, jak również sprawę nie· 1 Iaznej kurtynie".
Wierambasador
ciągu
dalszym
W
oświadczył:
mówca
luki,
duże
demokrakrajom
i
Radzieckiemu
wi
Stamiętają one bohater!;ką obronę
Rozw:niem dobrze, że panu Au- błowski zbijał mętne wywody i insrJingradu i wiedzą, że odbudowujący cji ludowej. Wszystko to dzieje się
ONZ
Titowska dywersja
się z ruin wojennych Związek Rn- z wyraźnym pogwałceniem Karty stinowi nie podobały się te wybory. rrnacje delegata amerykańskiat?o na
dziecki chce pokoju i nikomu nie za. ONZ 1 wbrew uchwałom Zgromadze- Panu Austinowi podobają .. się wybo- t.;mat „podziału" Polski.
amerykańskiego op':eadresem
'.td
P
Wierbłowsk:
ambasador
Na.5tępnie
propagandę
potępiającym
ni.a ONZ,
graża.
odpt•wiedział na atak przed3tawicic- .ltt· ni:. Tak więc titowcy zrz:ud li o• \::
b ,
I k•1 • h
N ,d
Propozycje radzieckie w sprawie wojenną i wzywającym pięć wielkich
la t:towsk:ej Jugosławii Dżilasa, wy st:1tecznie maskę, odsłaniając prawnie C Ce yc sam UCIS any
aro po S
vzmocnienia pokoju ambasador Wi~r- mocarstw do współpracy,
mierzony przeciwko ZSRR i krajom d z'.we oblicze wrogów pokoju, rei nie chce uciskać nikogo
Z drugiej strony każdą inicjatywę
1J;owski określił, jako nies1ycbame
negatów zaprzedanych imperial'ZmO
dEmokracji ludowej.
cenne, zwracając szczegóJn~ uwngę krajów obozu pokoju określa się takBylo to - stwierdził a•~1basadar w !. D żilas za d a ł śmiertelny cios bajNigdy w swej historii - stwierd:.:ił ców i Białorusinów. Naród polski nie
ni. punkt, który domaga się potęlH'!· że jako „propagandę".
Połs..:c chce być sam uciskany, ani też nie WJC. rbłowski - wystąpienie dywcr- ce szerzonej przez T ito i jego komJeśli propagandą _ podkreślił am- !lmbasador \Vicrbłowski
lhł przygotowań wojennych prowa·
syjne, maj ące na celu osłabien:e po- panów. o obecny m „socjalistyczd;:onych w różnych krajach, zwłasz· basador Wierblowski _ jest dążenie '1:~ była tRk zjednoczona, jak dZ'!s. chce ucis kaf. nikogo.
Prz!1pomnieć należy panu Aastin ,. zycj: obozu pokojowego ze Zw! ąz nym'· reżim;e Jugosławii.
c2a zaś w USA i Wielkiej B tan1i, do przekonywania szerokich mas 0 Jeśli ktoś rhciałby dokonać podzi::h.t
l{ażd1· członek _K~misji zna te fakty słuszności swego stanowiska i jeśli Polski, to właśnie pan Austin i je1;0 ;i.i, że słuszna decyzja o pr:i:yłącz:?· I k ,_e:n Radzie~kim n~ czele, w chwi.h
P :-0ces Ra jka ujawnił rzeczy wistą
d '!skonale - oswiadczył deli;gat Pol- ma ona na celu obronę pokcJ·u , to przyjacie~ pa?- Bevin, którz!. dąh niu :lachodniej Ukrainy i t3blormi g.iy prowadzt on mezwykle pcwar.- n<it L:rę k liki t itowskie j. Wys tarczy
~ 1.n.- - Pi:asa. a~glo-amei:ykanska po- ole wstydzimy się takiej propagandy. ~o. oddam.a Ni~r_ncom zacho.dme1 czę · de, ich macierzystych republik za pa- ną walkę o życie mil:onów lud1.i z<i zre3ztą posłuchać tutaj przemówień
tla1e codziennie mformac3e na ten te-1 Niech wstydzą się natomiast ci, któ- se:, ~ol~k1 .. J esh pan . ~ustin. m~ ~:i dl.a za poradą m. in. Jego rządu. ~fo- groż?n~ch no;v~ Vl'.ojną: _Całe sw~ wy tych panów, aby przekonać s ię, że
rzy prowctdzą propagandę na rzect mysh. z1em1e ~ac~odmeJ Ukra~ny i B1a żt' słabą pod tym względem pamięć st~p.:t>nie po~więc1ł D~ tlas za:ownn s:l lokajami : m perializmu i wr::igami
.r.a.\. .
1srus1, to ~arod i ~ząd pol~~1 ~znaj~ pana Austina odświeży jego przyja- WH:. ekłemu .iak ~laml1wemu l bez- pokoju .
Mowca przypomina takie fakty, wojny.
ZJednoczeme narodow ukramskiego 1 ciel delegat brytyjski Mac Neil ktń· Clf~nemu atakowi na ZSRR, na kra.
zdradę kliki t itowskiej 1
hiałoruskieg-c. za akt sprawiedliwośd ry ;vYtłunt'llczy mu, kim był lo1d Cn- h demokracji ludowej ~ na c :.!ly v- P : ę tnując megalomanię
jej w0dza,
n iebywałą
Kto nie dotrz-ymuje obietnic?
dziejowej. Naród polski zerwał bez- rzon i skąd wzięła się tzw. „linia Cu- bóz pokoju. Dopiero pod koniec swe an.b<isador
Wierbłowsk! podkreśl :ł:
gł) dlugiego przemówienia Dżila3 zna
tradycją ucisku Ukraifi- rzona".
"
rotnie
poi·.
P!ętnuj ąc obłudny char;'lkt~r dekla-1 przygotowała 5 traktatów pokojo·
la zł chw:Ję czasu, aby omówić pro- Jugosfowlianie to bohaterski naród,
ra_CJ1 de!egata, a1;11erykansk1ego Au- wych - i tylko dzięki współpracy
jekt rezolucj i anglo-amerykańskiej w którego przyszłość głęboko wierzy
stma.: kto_ry mow1ł o : ,zasadach po- Związku Radzieckiego zostały one
wzór
Mars~alek
i wystąp:enie Austina. Najpierw my.
k?Ju , mowca wsporuma~ o udai-em- f wprowadzone w życie. z drugiej stro
Wracając do analiz:y projektu rezo
chw:ilił, potem trochę zganił, tak że
bohatera i patrioty
n~onych wnioskach , radzieckie? z u. ny nie wprowadzono w życie postaby nawet kilka n:eśmiałych słów lucj~ radzieckie j, ambasador Wierbte?lych zgromadzen ON!-, ktore mo nowień traktatu pokojowego z Wło·
pozostał tam kh t yki brzmiało jak komplementy błowsk: pow:edzi ał:
Nawiązując do aluzji delegata USA ką sprawą Rewolucji
gly_ ta~ bardzo przyczynie się do od- chami w sprawie wolnego_ obszaru
przez długie lata. Nie wiem, czy pasytuacji międzynarodowej. Triestu. Sprawa la jest i pozostanie w s·pl'awie nominacji Marszałka Re.·
pręze111a
l'•>laków
Doktryna Trumana - jaskra wym
De_legat amerykańs_ki Austin-stwier- w historii ONZ najjaskrawszym przy kossowskiego, ambasador Wierbło·.v- r.u wiadomo, że tradycją
a wol·
krajach
obcych
w
walka
jest
podkre~la:
::ild
przez
dz1ł amb_asador W1erbł?wsk~ - _wy- kładem odmowy współpracy
pogwałceniem Karty ONZ
Marszałek Rokossowski jest rod.'- ność. Dowódcami Komuny Paryski !j
k_~zał raz~cy brak. zna1omosci h1sto- U~A i Wielką Brytanię, które sta.
Urodził się N War- byli Polacy Wróblem1ki i Dąbrowsin,
Polakiem.
witym
dodał amRezolucja rad?iecka, żądając zakaJesteśmy zadowoleni ru, oskarza1ąc Związek Radziecki o w1ają swe strategiczne interesy poo wolność Węgrów bił się polski ge- zu bomby atomowej, wyraża poko- b<.lsador Wierbłowski - że nie przyrzekome nadużywanie jednomyślno- nad zobowiązania wynikające z trak- szawie i tam spędził dziecill.stwo,
:młodość i tam związał się z ruchem nerał Bem, w USA, jak rvnu r.a pew- jowe dążenia ludzkości.
Rezolucja stąpiliśmy do planu Marshalla. O•
ści w Jałcie i Poczdamie, w Sojuszni- tatów pokojowych 1 z Karty ONZ.
rC>botniczym. Pan Austin m~że .1i;; no wiadomo, walczyli Koś ;iuszko radz.iecka powraca do zasad współ statnie wydarzenia wykazały dobit·
czej Rad1ie Kontroli Berlina 1 na RaPolajednak
oni
Pozostali
Pułaski.
i
Wa1·wojn.'l,
pierwszą
przed
że
wie,
Przypominając · okres wojny, ambadzie Ministrów Spraw Zagranicznych,
prncy, na których budowano w San nie, kto miał rację.
Narodów
o rzekome przewlekanie załatwiania sr.dor Wierbłowski zapytał delegata s z.nwa znajdowała się pod zaborem kąmi, jak I)im pozostał M i1rszałek Frnncisko
Organizację
W końcowej części swego przemónakomplikacje
to
Są
Rokossowski.
mobilizowimi
USA, czy zapomniał on o sprawie n•syjskim, a Polacy
spornych spraw.
Z:ec'!noczonych. Gdyby Karta ONZ wienia ambasador Wierbłowski ~jął
zbija tzw. drugiego frontu, który nie został byli do armii carskiej. Rokossows~i szego starego świata, naszej starej byia ściśle przestrzegana, sytuac.Ja. się paktem atlantyckim, wskazując
Wierblowski
Ambasador
tysi~- F.uropy. Rozumiem, że trudno się pu- przedstawiałaby się inaczej. Najbarwszystkie te fałszywe oskarżenia. otwarty we właściwym czasie wbrew trafił do Rosji, tak jak setkiz wiei- 1nu w tym orientować.
cy innych Polaków. Związany
dziej jaskrawym aktem pogwałcen:a na jego agresywny i cprzeczny e
St wierdza on m. in„ że w ~ojuszni- 'vmowie między aliantami z 1942 r.
Karty ONZ jest doktryna Trumana, Kutą ONZ char akter, stanoV\1-iący za
c~ej Radzie Kontroli, jak długo Stany Ża opóźnienie otwarcla drugiego fron
która daje USA prawo ingerencji w przeczenie słów Roosevelta z roku
USA-kraina bestialskiego „prawa lvnchu"
ambasador Wierpodkreśla
Z1ed!1ocz1.me nie uchylały się od tu każde,1 częśCi świa.ta. i ma utworzyć 1944, który mów:ł wówczas, że U•
Rada Kontroli wydała błowski - mój naród 1 cała okupo\_vspołpracy,
Z kolei ambasador Wierbłowski od- przez prezydenta Trumana t·yło 'I'\' amerykańską strefę wpływów u zaoo marca 1941 r. 3 proklamac_ie, 53 wana Europa zapłaciły miłionaml zatrzymanie pokoju i bezpieczeństwa
ustawy, 48 dekretów i ponad 100 in- mordowanych i falą cierpień, których pierał obłudne twierdzenia dslegat..1 USA 90 wypadków lynczu. l?prawcy sięgu światowym. Dalszym ciągiem
mu~l być wspólnym zadaniem wszyst
.n
mhro,
ukarani,
zostali
nie
r.igdy
za;radnledotyczące
amerykańskiego,
i
M.:.rshalla
plan
jest
polityki
tej
mam
i
zna
nie
amerykański
naród
Zastrukcji._ Rada Ministrów Spraw
11ia praw człowieka. Mam ·.vrażeuie w s:ieregu wypadków przyz:i~li się pal't atlantycki.
kich miłujących pokój narodów,
granicznych w ciągu półtora roku nadzieję - · nie pozna.
że sdybv [irzed sąde1 l do udio:i:iłu w zhrotlnl.
- powiedział mówca
W odpowiedzi na wywody rle!egapan Austin poświęcił więcej uwa,;i
pokoju
prostych ludzi bronią
Państwa anglosaskie s-ystematycznie
z::.gadnie'niu dyskryminacji rnsO\Hj ta am~rykanskiego w sprawE- ..wolamoasad0r
myśli"
:niany
wy
ności
n'I·
pt.za
w USA, faktowi pos tawien,ia
v,• tej sytuacji m:ędzyn,,,rodowej czy chce zakończyć tę narzuconą lugwałcą umowy międz-ynarodowe
wiascm pra,, a milionów Judzi, k ti1- Wi erbłow ski podkreślił z ir.>•1:-:i, 7.e propo.cycje Związku Ra dzieck:ego dom świata bezsensowną . ,zimną
myśli
wymiany
wolności
~»mbolem
;_e
to,
jest
grzechem
jedynym
Nji& tępnie ambasador Wierblowski j i włączenia ich dO !zw. Unii Zachod- ry ch
w ~prawie paktu pi ęciu m :icarstw są woJn~"· Chodzi o prawdziwe szczedla pana Austina osb .•dony - J;:k stwierdził ambasador Wicr- re postawienie sprawy zgodnie z wożyją - byłoby to z większym po:7.yt · j:'st
.
., .
stwierdził, że począwszy od uchwal niej.
~a. hsc1e pogwałconych zo b_ow1ą· kiem dla 7:81fadnienia praw człowi'\- , Głos Ameryki", kt6ry szerzy Fałszy
frankfurckich sprawy nierni2ckie za·
posunięciem łQgicznym lą mas ludowych, ludzi pracy, tych,
bło wski konstruktywnym, zmierzającym którzy pragną pokoju f współpracy
łc.twiane są przez USA drogą jedno- zan ~1ę?:;;ynarodowych 1 1obow_1ą~11n , · ka i dla ONZ. Pozwolę sob;" przy- 1\~e . informacje o stos unkach >v J-raju, i
stronnych decyzji, których ukorono· wymkaJących z Ka~ty ONZ-:-oswiad~ l pomn ieć delegoatowi USA t yl':.J jed · 1do którei,ro jego audycje są kien- do wzmocnienia pokoju. Stany Zjed- mli;dzynarodowej. W walce o pokój
waniem jest stworzenie marionetko- czył ambc:sador Wierbłowsk1 - znai ną s o ra wę : od chwili objęcia władzy wane.
nc:czone i Wielk a "Brytan ia, p rzeciw re7.o1ucja radziiecka stanowi poważ
•
w ego rządu w Bonn o ten~lencjacll duje siQ również doktryna Trumana, ·1
slaw'. ając temu swoją kontrrez 1)~ucję ny krnk naprzód i komu pokój nai·a'.': jes zcze dokumen t u ją br ak rhęci prawdę leży na sercu - ten 11owiAmer~kańska demokracr"a" i gościnność"
wybitnie rewizjonistycznych, „rzą- plan ~arsh~lla i pakt_atlantycki: Au:
''
''
:J
du" marzącego o ,,Vłielkicll. Niem- torem ich me jest, Związek Radz1et:kl.
współpracy. Ich nam:astka rez·;lucji 11ir.n ją poprzeć.
Delegat polski 1wrócił również u- do USA studer.tów i uczonych. amba- o ,.w sadach pokoju" j est· śmiesznym
Wobec podkreślenia przez delegaczech" i posiadającego w swym łonie
czynnłki hitlerowskie. Ostatnia kon- ta amerykańskiego wkładu USA w wagQ . n a rolę _amerykańskiego c~n- s ad or W icrbtowski zacytował kilka wykn;tem, uniknięciem odpowiedzi ID
. trum mformaCVJnego w Polsce, ktore ostatnich p rzykładów, ilustrujących na pytanie:. chcecie współpracy mięt t . .
I' t'
'ę t
ferencja W Paryżu była dalszym krokiem w kie runku zwiększenia paten- z~ci ~wo a ~a~ ow w os a m eJ WOJ nadużywając · przywilejów dyploma- t raktowanie obywa teli polskich w dzynarodłlwej czy nie? Rezolucja aFrancuski ko·
PARYŻ (PAP) tycznych, uprawia propagandę prze- USA. Tak więc profesor Uniwe1sy te- mr:rykańsko-brytyjska jest oczywicjału wojennego Niemiec Zachodnich me, mowca osw1adczył:
ciwko rządowi polskiemu, obraża na- tn ·wrocła w~kiego Trzebiowskl. sty- s!::ą próbą d ywersji dla wprowadze- mitet pomocy Grecji Demokratycznej
.a w błąd op'.nii publicznej. Słowa ogłosił komunikat, w którym wyraża
z hitleryzmem iód polski i jego sprzymierzei1ców. pen dys ta UNESCO, k tóry przybył nie npana
nie wygrały
i
Austina nie zrobią jednak naj· energiczny protes t przeciw skazaniu
W sprawie zachQty do p rzysył ani a ćawn o „Ba torym" do USA, zos tał zamniejszego wrażeniii na milionach na śmierć przez fas zystowski są1l
Delegat amerykański sprowadzając wieka i jego bohaterstwem. Nie zaudztał USA w drugiej wojnie ~wlafo- pominajmy, że gdyby nie było żoł<X>O<X>O<><X><>OO<><><><><><><><><><><><><><>O<><>O<><X><><><><><><><X><>OO<><X><><> pro!.tych Judzi, kterzy przeżyli wojnę ateński 8 demokratów greckich.
K om it et piętnuje stanowislm rządu
w Europie pod okupacją wroga. J;tój - do dolarów i centów, wykazał nierza radzieckiego i jego wysiłku,
Komitet Łó<lzki i Komitet Wojewódzki Pz'PR, Prezy·
bohaterstwa, - dziś
rzy walczyli na barykadach warsza francu skiego, który wstrzymał się od
1upełny b rak zrozumienia istotnego pośw'ięcenia i
Łódzka,
Politechnika
dinm Zarządu l\liejskiego 111. Łodzi,
wy i w olrnpach Stalingradu i musie wszelkiej interwencji w sµrawie zbro
charakteru tej wojny i znaczenia nad śwlatem panowałaby zmora hll'
ORZZ oraz Redakcja „Głosu Robotniczego" 'lawiadamiają, że
li bronić się przed deszczem bomb dni, popełnianych na demokratach
w którego wyniku po- tleryzmu, Zbyt szybko delegat USA ·
zwycięstwa,
w Rotterdamie, czy Coventry, Wnio- greckich.
wstała ONZ. Dolary wojen nie wy· i inni delegaci, których kraje nie bydnia 19.11.49 r. o godz. 14-ej W X AUDYTORIUM POLITECH·
zapomnieli o
wojną,
* • *
grywają.1 My, którzy odczuliśmy bez. ły dotknięte
sek radziecki stawia pytanie jasno.
NIKI ŁÓDZKIEJ; Gdańska 155, odbędzie si~.
którymi
Obóz anglosaski musi wypowiedzieć · P ARYż (PAP) - Komit et obrony
pośrednio czym jest wojna, nie po- wielkich ofiarach ludzkich,
si_ę. czy chce torować drogę do po- uwięzionych i prześladowanych detrzebujemy mierzyć wysiłku narodów okupiono zwycięstwo. Niedawno zawtórzenia. tych okrutnych doś'!'l<iad- mokratów jugosłowiańskich wezwał
- pieniędzmi. Tego rodzaju miara kończona wojna nie była dla nas
cze{1, jakie przeżyła Europa, a któ- wszystkich Francuzów do akcji solipoświęcona rozwojowi ruchu racjonalizatorskiego
byłab_y o~razą najświętszych ~czuć wojną o panowanie nad nowymi obre w przyszłości przeżyć może każ-1 darności na rzecz patriotów jugosło
ludzkich i narodowych, My mierzyUprasza się osoby zaproszone o punktualne przybycie.
my nasz wysiłek wojenny morzem szaraml, czy o zdobycie nowych ryndy kraj, reprezentowany w ONZ bez wiańskich prześladowanych przez kii·
·
krwi. szlachetnvm wvsiłkiem czlo- ków, lecr: wofna wvzwole1iczą., od O<><X><><>O<><X><><><>OO<>O<><><X><><>O<><><><><><>O<<X><>OO<><X><X><>OO<><X> W7ględu na połO'ieuie r;eograficzue, ke Tito.
wowe koła USA ł że obowiązkiem
c;Jonków ONZ jest troska o to, by
termometr „zimnej wojny" nie sze<ll
w górę.
Przedstawiając genezę „zimnej woj
ny" mówca przypomina, jak w swoim
cnrnie rzekomi monopoliści bomby
r.tomowej zaczęli malować urojone
niebezpieczeństwo ze strony ZSRR
i nawoływali do „obrony ~wiata"
przed fikcyjną .groźbą. Stany Zjednoczone wraz z Wielką Brytanią przy
stąpiły do .konsolidacji wszystkich
kół. liczących _na ::yski z pr~yszlej
WOJny,. kons?hd~CJ1 wszystkich sli
reakcyJnych i antyde_n~okratyczny_ch_.
Na te c~e rzucono m1hardy dolarow.

I

której wyniku zależało fizyczne istnienie naszych narodów.
wyDziś, po zakończeniu wojny n:I„ów jej nie mierzyliśmy bogactwam' i zyskami, czy zwiększonymi dyprz.emysłowidendami koncernów

wych.

Jeśli jakieś pańr:.two
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Bez przerwy

płyną entuzjastyczne listy oraz zapewnienia
wzmożenia wysiłków dla dobra kraj-u

Społeczeństwo polskie z nie spotyka.Dym
zapałem
ma.n!fe.stuje
sw11o ra.dość, że na ~ele naszej AT mii stanął znakomity Wódz, wielki
bohater osta.tnlej wojny, .MARS ZAŁEK KONSTANTY ROKOSSOW·
SKI. Do Warszawy na ręce Pru ydenta i Marszałka płyną bez przerwy listy z wyra.zami głębokiej r adośei i zadowolę.nia o.ra.z z zapewnieniami, że przy boku Marszałk a, naród nasz z energią pracować bę

dzie dla

COO'a.z pomyślniejszego

co
D o naszej Rf:dakcj1
odpi!!y

b ytu Polski Ludowej.

dzień do-

c.:erają
dziesią.tliów Il·
ftÓ\V ł req-,olueji. P~sze młodzież
szkół średnich i wyższych, młodzież

proleiarla:tu, syn naszeco narodu powrócił do nas ua tak ważne i odpowiedzfalne stanowisko.
.życizymy
Wam,
Towanymi
Marszałku, owocnej pracy nad
podnieaieniem potęgi i znaczenia
Polski. Ludowej."

\

stycznej. Zasyła.my Cl, Marszał
ku, nasze proletada.ckie µozdrowienia i za.~wnlamy, że dołoiy
my wszystkich sił, by Paó;itwowe Gospodarstwa Rolne z n"szego okręgµ stały się wzor~m gospodarki scc,iaUstycznej."
Wiele listów napływa od mfod:z.fet:r. Członkowie ZWIĄZKU HJ;\RCER
STWA POLSKIEGO, Komend:i Chorągwi Łódź - Miasto, piszą między
Innymi:
„Pr7.e.syła.my
Ci, Obywatelu
Marsl41ku, serdeczne żr~7enia
pomyślnych
rezultatów pracy
na nowym stanowisku i przyrzc
karny, że wspólnie z naszym star
szym bra.tem, Związkiem Mło
dzieży Polskiej, .oraz z całą 1101ską mło.d.zieią nauką i r.racą
- walczyć będziemy o silną i po
tężną. Polskę Socjalistyczna."
Hufiec „SŁUŻBA POLSCE" przy
Państwowe.i · Szkole
Techniczno Przemysłowej wita z
entnzJazmem
Marsza.łka., skla.da.jąc Mu jedn~cześ
nie przyrzeczenie wzmoionej pracy
dla dobra Ojczyzny.

Junaczki z HUFCA SZKOL.~EGO
SP przy Sredniej Szkole Handlowej
Izby Przemysłowo - HandlG\\'t:J w
ł.udi,J wltajac Ma.rszałka. podejmują
następujące 'zobowiązanie:

uczcić, Obywatelu Ma.rWasz powrót tlo Oj·
czyzny,
postanawiamy
ude·

„Zeby

szałk1,1,

korować

świetlicę

szkolną,

reda.gować

co

lcę ścienną,

a do dnia 30.

miesiąc

gazet-

n.

·przerwany tok urzędowania
Nie::.wylcły strajk wybuc11l w ty~h dniach w Paryżu: oto scdziou:ie sądu
apelacyjnego odłoiyli bezterminowo rozpoznawanie spraw bieiqcych, tłu·
mac:ąc swój „strajk" niemożnością urzędowania w nieopalanych salach.
Komrmihat Min. Sprau:iedliwości, ogłos;ony w tej materii, slwierdza, ii
sąd apelacyjny W)'C:erpał już u')'znaczony mu budżet opałou,')', a na dodathowe przydziały węgla - bra1• pieniędzy.
Znając z wielu doniesień' i informacji smutny stan skarbu francuskiego,
f.l:ier:ymy tym raz'em najzupełniej tłumaczeniom Min. Sprau:ieclliwości.
Treść ich to signum temporis, chara,1.·teryz11i<J.ce sytuację gospodarczq
ZITUll'Slllllli::owanej f rancji.
A jednak sale s<;.d:iów francuskich powinny być jak najprędzej ogrza·
nc, zaś st;dziowie powinni niczwłoc:nie przystąpić do urzęd01<x111ia. Na uoka11dzie bu,>1:iem znajduje się sporo spraw, interesujących nie tylho opinię
francusl.-ą, lecz 1f•ybiega,iqcych swym znaczeniem i specyficznym sensem poza
państrt•awe granice Francji.
Jedna z tych spraw np., to próces wszczęty
prze: mii:d:)7rarodOH«J gr11p13 s::pieg6rv i au.'<lnt11rników poli:ycznych, prze·
ci1t'kp dt~óm post-;pou·ym pisar::nm fra11cushim: de ]ouvenelo1d, autorou:i
ciel.:au•~j hiążld o „.'\.fird::y11arodó11:ce zdrajców" i IJ?urmserowi, który na·
pisał pr-:;cclmoa·ę do tej /.:siążhi.
:'cugi proces ma :a pr;;edmiot porl'ótl:iwo. 1t')'toczone przez paryskie
Tow ..,Chant d11 .Uonde" (..Pieś1'i ś1riatmm") lwlly 1i·uodzkiej 11•ytmlrni „20-th
Century - Fox", jako 11rod11ce11ta p/11~a1rego i os:czcrc::ego filmu p. t.
„żelazna kurtyna".
Tow. „Cha11t du Monde" re11reze11tuje w danyrn tt')'·
1>adlm interesy kompoz)1torów rad;ieckich Prolwfiewa, Chaczaturiana i
Miaskou•skiegn, htór\'ch tchly muzyc:11e, skrad=io11e przez Trollywomlzkich
businessmeni>tl', il'i<ic:;o1te ::ostały do „/>ropagamlou,ego" filmu o „źeTnznej
kurtynie". Straty moralne i matNialtrc poniesione 1.csk11tek tej bezczelnej
kradzieży, Tcompo::.ytor:y radzieccy ocmiają na 35 milionów frwihów.

1949 r. zorganizowali zbiót•'•ę ple
zorganizowana w ZMP, hufcach SP,
niężną, na Centralny Dom l\fło
piszą chłopi, robotnicy, pracownicy
<lzieży."
różnych :nstytucji. Wszędz:e rowtarzają się gorące słowa podz:iWu
i
Uczniowie
8-go
Państwowego
Piszą
członkowie
organiza.<Jjf
par·
przywiązania dla Wielkiego Wodza,
LICEUM w Łoozi piszą m. in.:
tyjnej
przy
CENTRALI
HANDLOwidnieją zobowiązania, podejmowane
„Całe Wasze życie, Obywatelu
celem uczczenia tego ważnego : ra- WEJ PRZEMYSŁU METALOWE·
Marszałku, jest i będzie i11a nas
GO:
dosnego wydarzenia, jakim je3t miażywym przykładem, jak
trzeba
„ Wyrażamy największą
nowanie Marszałka Rokoss?>wskicgo
walczyć za klasę robotniczą, za
wdzięczność Prezydentowi R. P.
I'a tak odpowiedzialne stanow'..sko.
Ojczyznę i jak zwyciężać."
za mianowanie Marszałka RoDo Redałicji wplynąl odp.is listu,
kossowskiego Ministrem Obrony
ja.ki PROFESOROWIE, PRACOWNI* • *
Na.rodowej Polski Ludowej. JesCY NAUKOWI .I ADl\UNISTRACYJ
Wyjątki,
które
zamieściliśmy poteśmy dumni, że ten
w!elki
NI ORAZ STUDENCI l'OLI1'ECH·
wyżej, są. tylko częściowym udbi·
wódz, bohater wojny z nawałą
NIKI ŁÓDZKIEJ wYSłali do Marciem uczuć, jakie nurtują w r•a:nym
hitlerr>wską wrócił do Polski, by
szałka Rol~ossowskiego. List podpisał
:.raleczeństwie.
Na zebraniach we
oddać swe usługi dla dobra naREKTOR rOLITECHNIKI Łódzkiej
w:<zystkich
zakładach prac;it n:ie milJuż choćb) dla rozpo:11a11ia i osqd:1e11ia tych dicóch tylko spraw u:arto
szej
Ojczyzny.
Pr.Zyri;ekamy
Toprof. dr OSMAN ACHMATOWICZ,
!tną
&krzyki
entuzjazmu
i
t-adości,
napalić
w piecach sqdów paryslcich. Czekamy niecierpliwie„.
warzyszowi
Marszałkowi,
że
oras przewodniczący Zarządu Uca;el„My, junacy - Służba Polsce n:e ma końca. wiwatom na. cześć
.
,
.
B. D.
wiernie będZlemy w;Yko:iywać
nianego Związku Akademickiej Mlo- zapewniamy Cię, Marszałku, Marosza.łka Konstantego R<>ko$SOw-1
nasze plany produkcyjne, łe po'dzieq Polskiej. Wl1'0Ln JASl~te będziemy dążyć do stałego skwgo.
.
•
święci.my wsreystkfe nasze siły
5KI:
podnoszenia naszego p~io•nu na.
dla budawania.'SOCJalhmu."
ukowego i że ofiarną pr.lCą w
~cte b"n1 czytamy:
Pracownicy LASOW P AR:S'l'WO·
dziele odbudowy nasze.t Ojczy.i;„W~y nasz:ą glęb&lią ra- WYCH Okręgu Łódtr.kiego jlszą;
ny zadokumentujemy, że jesteś
4'~ć, łe na etrele sil zbrojnych
my jej godnymi syna.mi."
"Dumni jest.eśmy, te syn ro~olskł LudQWeJ staną.I SY'D prole
botnimej Warszawy stan;\ł na
ł6l'ia.tu polskłego, wielki wódz,
11111111111111111rim111111111111111111111111111111rn1111m~111mm1111111111111111111111111111111
HUFIEC $P przy Sredniej Szkole
arete sił zbrojnych Polskl Lodo- Zawodowej
iwychowa.ny w S7lkole stallnowKra.wiecikłej w ŁOO.zl piwej. Z JlęboJdm 'W'Zll"U.SZeDiflm ~
J
,
•
•
akł.e.t. boba.ter osta.tnie.1 wojny.
sze:
rad<J8clą witamy Wasz powrót
:Wiemymy, 7.e objęcie pirzez Was
„!My, jlmaca:ki SP, solldaryzu.:
do Ojmyzoy,"
lłahow!są. Ministra Obrony Naji\c się z całą młodzieżą pc;lską,
rodne.f WZ8J8.0nla gwarancję Członkowie Zwłązk1l Zawod.o·
wyraiamy naszą głęboką rado§ć
Ji!enarunalnoi§oJ na.nie polskich wego Pracowników POCZT I TELE·
z Waszego powr&tu do Ojczyzny.
ł J)eWD~6 zwycięstwa w walce GRAFÓW wy11laU klegram nastę•
P.ri;yrzekamy Wam, że będziemy
głosy:
puj~&J treści:
o !rwały pok6J.
starały ll!lę osiągną6 Jak najlepZ&pewnJa.my Was, Obywatelu
„!!lerdecmde Olę witamy, Towa
aze WYJtfki w nauce I ie s:iczE.gól
Jut za 2 dni odbędzie się zaP.owie- stwa staje się obecnie przedmiotem zumłenlu swych zadań i wydatneJ
M&rlt&ałku, t.e nłe ustaniemy w
rzyszu Marszałku, Jako Wodza
n11 uwagę. zwrócimy na naste wy dziana przez nas wspólna naraia, ma zainteresowania 1 troski całego spo· współpracy na wszystkich szczeblach
pracy nli8 ugruntowaniem ł
Sił Zbrojnych 1 p~eayłamv awe
chowa.nie polityczne. Składamy jąca na celu pogłębienie ruchu racjo łeczeństwa.
organizacji wytwórczych. Takie cel&
Wllftl6Cnieęlem kraju l j~
naJgorętsze źYC?:enla,
by pod
Wa.m p~yrzeczenle, że w :i;luto- nalizatorskiego. Zapowiedź n11rady,
Sobotnia narada odbywać się bę· powinna postawić przed sobą sobot•
wy\rwsle! dl\tYć będ:lllemy do
Twoim dośMsdczonym k!now•
nie III, ·.J,wmpanil ID ta.dna Ju· która będzie szczególnie ważnym wy dzi& w sall Politechniki f;ódzkiej. Wy nła narada",
rozkwitu naszej 900ja.llirt.ycmeJ
nictwem Ludowe WoJsko Polskie
naczka ńa półrocze nie otrzyma darzeniem w życiu naszego miasta, bór tego miejsca podkreśla w sposób
Ojczymy,"
INŻ. JERZY DOWKONTI
etalo się potężn14o nlezwalczooit
oceny riledostatecznej. Pluton wywołała 09romne zainteresowanie symboliczny charakter narady, której
:Robotnicy ł pracownicy PZPDz.
sił.., stojącą na straży beaip~czeń
PROF. WYDZ. MECHANICZNEGO
ID kompania I uszyje b!2intcre zarówno wśród racjonalizatorÓl)', jak celem będzie ścisłe zespolenie twór·
Nr Z n.pewniają: •
11twa Polski Ludowej."
sownJe błuzecz.k.1 I spódnic~Kl dla i naukowców.
POLITECHNIKI ŁODZKIEJ
czej precy robotnika z pracą uczo·
,,j(a,ft~y ObYWJ.tela. Marsierot Domu ' D;iecka w K·J!!St'an
W zakładach, w których jut zor- nego i oparcie racjonalizatorstwa na
Pisllit do Marsa.łka robo._ J
na.lka, źe }l'SPólnle z Armią, po- pracownicy P AŃSTWOWYCll GOtynO\rie. W plutol1fc' IV ltornpa- g'aniźowano kluby i tam, !ldzie jesz. mocnych teoretycznych podstawach.
'zóSt&jącą pOd Jego d<>wództwcm,
nil U jU.łia<'tk.i nle opnszną ani ćze ich nie ma, panuje wsród racjo· Tak właśnie pojmują cel· narady ra·
SPODARSTW
ROLN~CH Okft;J'U
1
A oto, co pisze racjonalizator z
będdllliiy"j 'W naszej codztenneJ Łódzkiego:
Jednego nleuspra.wi~dliwfonego nalizatorów atmosrera radosnego ocza cjonalizatorzy i nau.ltowcy. Świadczą
Fa·Ma-Tki,
tow. Kazanecki:
pracy wykuwać drogę do soeJAdnia nauki do końca. roku szkol- kiwania. Czują oni, że sprawa tak o tym licznie nadchodzące do Redak·
- „Klub nasz przyjąl wiadomość
„Witamy w Tobie, Obywatelu
lizmu."
neg-o. Pluton III kompanii I. o- ważna dla nich, sprawa rozwoju ich cji listy.
o mającej się odbyć naradzie naukow
lUanzałku, syna
naszego ludu,
raz pluton Il kompanii \1 po- zdamości, ułatwienia ich pracy, wyZwiązek Zawodowy Pracowników
wyzwoliciela narodu spod Jarzma
Oto głos przedstawiciela Politech· c.ów z racjonalizatorami, z prawdzi·
prawJ,, swe oceny z SP a<ł pół: \ chodzi już z ukrycia, w którym tkwi·
PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO pisze
hitleryzmu i niewoli ka.pitallwym z;::.dowoleniem. Doskonale zdarocze.
ła dotąd. Zagadnienie racjonalizator- nlki Łódzkiej prof. inż. Dowlwntta:
m. in.:
- „Pierwsza w Łodzi narada w jemy sobie sprawę, że dobra wola i
„Przyrze1l;amy dołożyć wszelsprawie pogłębienia ruchu racjonali- zdolności robotnika - to jeszcze nie
kich starań, aby wykonać przed-\ Norespondencl ch#ouscę piszą
zatorskiego powinna dokonać ptzeło· wszystko. Aby mcjonalizacja stanęła
mu w stanic zobojętnienia, wyrosłe· na odpowiednim poziomie, potrzcbn:i
go w świadomości robotnika w c'.ą jej jest pomoc ludzi nauki, pomoc,
unowocześniła urz1)dzenia
gi.; długiego okresu wyzysku kapita- która by
naszego, w znacznym stopniu przeI:st~1cznego.
Odonkowie Organizacji Podstawostarzałego przemysłu. Racjonalizatowej przy PZPB Nr 6 zwracają się do
Robotnik, którego przez pokolenia rzy oczekują, że w wyniku
narady
Marszałka. Rok.ossowskiego:
Jestem bardz wdzięczny Związ- pomocy państwa stanąć znowu do s:!ę na koszt własny.
wdrażano do roli bezbłędnie działa·
otwarte zostaną przed nimi laborato„Cieszy nas niezmiernie, że kowi Samopomoc' Chłopskiej za wy pracy.
Jest tu więcej takich, jak )a, cho· jącego automatu, musi czym prędzej ria naukowe dla wspólnych badai'i
ta.le wielki rewolucjonista, zabar słanie mn:e na bezpłatne leczenie
Tu, w ośrodku kuracyjnym, nie rych chłopów. Wszyscy cz•1jemy nie zająć swe właściwe stanowisko sp:>· wynala7ków robotniczych.
towany w bojach Rewolucji Paź
lecznę, stanowisko wytwórcy i twórdziernikowej i pogromca faszy- do Lądka - Zdroju. Czuję się coraz ma różnic między chłopem, a rooot- zmierną wdzięczność dla Rządu ~ cy te:::hnicznego, w pełnym tych słów
Narada winna zapoczątkować wspól
ną wymianę doświadczeń między ro·
stów, bohater, który całe swe ży- lepiej. Po calkow:tym przyjściu do n:.kiem, czy inteligentem. Wszyscy Związku Samopomocy Chłopskiej znaczeniu.
botnikami racjonalizatorami a przed• cie poświęcił sp.rawie zwycięstwa t.drowia, będę mógł dzięki wydatnej razem b:erzemy udział w org:rnizo- za okazane nam poparcie. Wle:rzę,
Głównym wynikiem narądy powin· stawicielami nauki polskiej,
stają~
Wanych imprezach, pogadankach, że już w niedalek:ej pn:yszi"0ścl spła no być wykreślenie drogi dla doko· się pomostem łączącym teorię z prak
-·
czytamy wspólnie książki i gazety. cę dh1g wdzięczno~ci, p:;i~ujłc dla nania przewrotu w świadomości ro· tyką. Vv'ymiana ta przyniesie korzyść
botnika, gdyż robotnik - współtwór nie tylko robotnikom, ale i naukowI
Tu SiE: dopl€ro widz!, jak tr1)5kJiwą Polski Ludowej, dla lepszego jutra
ca je\J'. sam przez się kandydatem na com, umożliwiając im bezpośrednie
opieką otacza państwo chłopa mało wsi
racjonalizatora. Nie wystarczy jed- wnikanie w potrzeby i zagadnienia
t średniorolnego, jak nasze władze
nak, aby robotnik wiedział tylko, że techniki przemysłowej.
Zygmunt Bednarek
ludowe śpieszą z pomocą w3zystk~m.
syn małorolnego chłopa ze wsi jest współtwórcą, powinien on w pel
Narada rozwiąże także nlewątpli·
ni zdawać sobie z tego sprawę i po- wie problem szkolenia zdolnych raW PZPB w Andrychowie doskonaW łódzkich zakładach PZPB Nr 17, którzy nie mają możności leczenia
Ka.rniszewke powiat łaski.
winien mieć wszelkie możliwości dla cjonalizatorów.
łe wyniki za pierw;:;zy miesiąc kon- nr. 19 zespołów konkursowych tylko
swej pracy twórczej.
kursu osiąg'Ilęły dwa zespóły tkac· jeden zespół, tow. Ignaeego Ka:i:lST. KAZANECKI
kie. Zespół t1>w. H'!leny Stuglik uzys- mierczaka osiągnął wyniki, zgodne Korespo·ndenci abn:;czni viszą
Moim zdaniem, głównymi środkami
SEKRETARZ
kał 44,9 pro,eent ekstry1 55,1 procent
dla
osiągnięcia
tego
celu
jest
doz wymaganiami konkursu. Wyproduprimy, 107 procent bazy. Zespół tow.
KLUBU RACJONALIZATOROW
kształcenie i podniesienie kwal!fik;iMarceli Sw1ertnik wyprodukował 47 kował mianowicie 44 procent ekstry,
cji technicznych robotnika, przy zro·
W FA·MA-TCE
procent ekstry, 53 procent primy, 110 56 procent primy, 101,4 proc. bazy
„•••••••••••• „,•••••••
p;·ocent bazy.
akordowej.
Już od kilku dni w naszych zakła- zorganizował 6 zespołów i ,przystąpił.
,d;ich PZPW Nr 36 panuje niezwykłe do współzawodnictwa. Wobec entuporuszenie. To podniecenie stwarza zjastycznego ustosunkowania się zaorganizowanie grup najwyższej ja- łogi do tej doniosłej sprawy, oczek&Ści. Przedstawiciele CZPWł. oraz kujemy, że w dniu dzisiejszym liczZwiązków Zawodowych, którzy do ba zespołów wzrośnie o 25 procent.
nas przybyli, zapoznali załogę z for- Będzie to dowodem pełnego zrozumami współzawodnictwa grup ja!rn- mienia przez naszych robotników, że
ściowych oraz uzgodnili plan organi- jak~ść produkcji - to poprawa bytu
zacyjny. Już w pierwszym dniu· tej i wszystkich pracujących, to odbudonojUJgższe! j'at.o§ci
akcji na apel Rady Zakładowej i pod- wa Polski.
W
Łodzi
odbyła
się niedawno kon- I
stawowej organizacji partyjnej przySzlachetną ambicją aktywu nastąpiło do współzawodnictwa 20 no- szych zakladółv
jest zdobycie I-go fuencja miejska ZMP, n;. której wiele czasu poŚ\vięcon·> "zagadnieniom
wózorganizowanych zespołów jako- miejsca we w~półzawodnict\'1ie ze;;po produkcyjnym oraz omówieniu roli
.„Jest to pforwc;zy wniosek r~
rzył się kożuch. Taki „kożuch" ła ściowych.
ło'Nym grup jakośdo>vych.
młodzieży w wypełnianiu pla11:.w gocjonalizatorski w naszych zakła
mał igły i psuł dzianinę, a sztuk:>
s:podarczych w odbudowie naszego
W
akcji
tworzenia
zespołów
jako-1
B.
Lukaszewicz
dach. Wynalazek ob. Chałaja,
taka. była klasyfikowana do Il
kraju.
ściowych
dotychczas
wysunął
się
korespondent
majstra. dziewiarni maszyn systefabryczny
„Głosu"
gatunku. Powshwały przez to
Można śmiało stwierdzić, że więk
lfiowych, polega na ulepszeniu czę·
bardzo duże straty. Ob. Chałaj u nas na czoło oddział drugi, który
z P:GPW Nr 36
szość młodzieży łódzkiej stara się jak
ści ma.szyny workowej.
zastosował
zamiast metalowych
najlepiej wypełniać te obowiązki. We
W maszynie workowej jest miszczotek, pierścień skórzany. Unie
wszystkich niemal za:dadach przemymośród, czyli małe kółko, które
możliwia to pośllzg i dzięki temu
słowych istnieją mfr,dzieżowe bryga„chodząc1 ' po spodniej części mazmniejsza możliwość błędów.
dy produkcyjne, brygady wysokiej jaszyny workowej, przy pom:icy meZakładowa
Komisja Ulepszeń
kości, których zadaniem jest zdecytalowych szczoteczek obciąga dzia
obliczyła, że dzii:ki wynalazkowi
dowana walka z brakoróbstwem i wy
powstał
:ninę.
Mimośród ten zbudowany
ob. Chałaja w okresie rocznym
twarzanie jak najw~1<szej ilości najjest z metalu. Zdarzało się czę.
zaoszczędzi się 455.000 złotych na
PZPB Nr 8 zorganizowały wresz- I dowski. Poza tym w skład zarzadu lepszego towaru.
st.o, ie oliwa, ściekając z górnej
igł~ch i 478.280 zł na dzianinie, cie zakładowy klub racjonalizatorów weszli: majster salowy tow. MtoŹiń·
Na zdjęciu widzimy młodocianą
części maszyny, dostawała
się
co daje łączną sumę 933.280 zł. i wynalazców. Przewodniczącym zo- ski i majster farbiarni Jan Małecki. tkaćzkę
Reginę Karczewską z PZPB
międi;y mimośród a spodnią część
Dodac5 należy, że przerobienie mi· stał inż. Wiktor Michalski, zastępcą Pierwsze zebranie o~ganizacyjne odKr
9,
któ1·a
wrazlz koleżankami, Ja- dukuje dobry towar, ale znacznie
masiyny, powodując- tzw. poślizg.
mośródu dokonano systemem go- kierownik działu technologicznego, oyło się przy udziale organizacji pod.
Przez utworzenie poślizgu wałki
spodarczym, bez jakichkolwiek nar tow. Jan Ciołkowski, sekretarzem - stawowej. RadY Zakłt.dowej i dyrek- niną Stasiak, Zofią Kraińską oraz; przekracza 'swe bazy produkcyjne,.
Janiną Anczak tworzy zespół wyso- W październiku wvkonał bowiem
boczne stawały. i w dzianinie twokładów kosztów materialmrch". . U:chnik wtókie.,,n.ic7.v
tow. Lewan- di.
kiej fakości. Zesnół ten nie tylko vro -elan vrodukcYinv w 119.3 oroz.
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Wielki krok

na drodze

unowoczesn1en1a naszego przemysłu
Już za dwa dni narada racjonalizatorów

Dwa charakterystyczne

profesora i racjonalizatora
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f~!;~i~~~~~.k:! Chłopi leczą się na koszt p ńslwa
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Twórzymy zespoły jakościowe
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Młodzieżowy żespół

w gazetce PZPDz Nr. 5
- „Akty wista" - czytamy •..

Klub racjonalizatorów
w PZPB Nr. 3
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Odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy I
w związku :i: naszą ankietą w
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Zamknięcie naszej ankiety

Państwu

Miesiącu

ła do dni.a 11 ]l!gtopada b. r. plan
prac przewddzlaaiych w ramach
trz;w. „trzydniówek SP", dając
og6łem 150.000 junakodnlówek. :;
Junacy pracowaiLI. przy wielu mwatycjach miejskich, Jak rów·
a.leż ma.li udzia.ł w elektryfikacli l n.diofonlrmc.tl wsi i pomapli w akcji żniwnej.
Na speoja.lne wYróinlenle zasługują hufce: Państw. Szkoły
Technleano-Przemysłowej,
Szk.

: : : : Pmem.
1, oraz
Państw. pney
Gimn.PZPB
i Lic.Nr
Ha.ndlowe·
ro iprzy ul. Kope rnika.

~łodzież

Otwarcie Międzynarodowego

powiedz!.

Ko;:;,:tet Redakcyjny przy rozpatryw;;;~u poszczególnych prac brał
poć lt'fł't.gę
nie tylko fra~menty
dru&:v<" dLe, ale również prace w

Studenta

rękop;r.~ a.

Młod'•·":'r· "

Po odśpiewaniu hymnu Swia- cji.
towej Federacji Młodzieży Demo
Omawiając
zadania mlodzieży
za tym ponad plan 13 tysi~y
kratycznej zabrała głos wicemini- w 1oalce o socjalizm t polcój, ob.
Juna.kodniówek, oo stanowi warster Krassowska, serdecznie wita- Krassowska wskazuje na koniecztość około 800.000 zL
jąc zebraną młodzież. Mówczyni ność rzetelnej nauki. pogłębiania
Korespondent Trybuny Młodych
zobrazowała sytuację międzynaro jedności moralno-politycznej mło
z Kom. !Miejskiej SP w Łodzi
dową podkreślając, że młodzież 54 dzieży studiującej, oraz wykorzy~
J. Zieliński
~\
krajów, zrzeszona w Międzynaro stywania doświadczeń Związku
dowym Zwią,zku Studentów, stano- Radzieckiego i jego wspaniałej
organizacji młodzieżowej - leninowskiego Komsomołu.
"\'h;~7::iinir-ter Krassowska kończy swoje przemówienie, wzn.::c;zqc
okr~~yk na, c z.ef;ć Prezydenta Biernta,
Ge nerali~«• i?nusa Stalina,
E orns.:n noln i patriotycz 1iej m,lodzicży polskiej. Okrzyki podcbvyW obecnym okresi'e naczelnym I Kierownictwo kursu pozosta1·e
decydu1'ącą 0 wvnikach w pra
tuje z zapafom zcbra,na młodzież.
zadaniem nasze]· ZMP-owskie1· or w. ścisłym
statym kontakcie
cy szko1 ::::i.iowej jest póbudzeW imieniu zagranicznych stuganizacji jest szkolenie
kadr. z przewodni czącym oraz referennie a~:tywności słuchaczy. W de~t~w warer~a'ł.'Skkh ue:!elni, p:·z.:,
Różne są formy szkolenia, poczy tern oświatowym Dzielnicy. Opra
tej sprawie od naszych prele- mow1ł po polsku Bułgar kol. Iwan
·
1
· '
d
·
k'
' k,
k 1
G.
·
1 o3ewow.
nając od masowego na Kole, po COWUJe <mo Pan zaJ~c. czuwa na
ge:i.~ow,
:erov,1T1t ·ow sz o_e·
•
!Przez zespoły początkowego szko- regularnym odbywaniem się wyn ia wymagać należy najwięW toku przemówienia kol. Grolenia politycznego, wczasokursy, kładów i nad poziomem pogadaccj. Dążyć w:nniśmy do tego, jewowa na sali rozlegają się okrzy
ki na cześć Międzynarodowego
kursy wieczorowe itp.
nek czy referatów. Kierovn1ik
aby każdy uczestnik s zkolenia Związku Studentów i Swiatowej
bieżącym miesiącu urucna- kursu jest odpowiedzialny za pod I
przygotowywał się do zebrania Fede acJ'i Młodziezy' Demokratycz. r
.
miamy w Łodzi 11 kursów wieczo niesienie poziomu ~deolovi :::z::'.)·
przy pomocy samodzielnego neJ.
.
rowych, obejmujących około 450 p-0litycznego ZMP-owców, którzy
czytania., robienia notatek, wy
Serdecznie witają zebrani wcho
uczestników spośród ZMP-owców pełni mpału garną się do szkolekresów, planów itp. oraz przez dzącego na trybun~ przedstawi,
mela młodzieży robotniczej "' PPB
wykazujących odpowiedni po- n !a ideowego i politycznego.
rozmowy z kolegami".
Bor" ob. Rutkowskieao,
0
ziom polityczny 1 zaawansowa·
z pomocą w iPracy szkolenlo- Do czego dążymy, sz~oląc "
Ostatni
zabrał głos przewodni~.
nych w pracy organizacyjne<j.
wej przyjdą kierownikom wszyst ZMP-owców-robociarzy 1 ZPM·ow czący Rady NaC'.z:elnej FederacJl
Kursy wieczorowe powstają kie ogniwa or;;:mi:zacyjne, tym ców·szkolniaków?'
Polskich Organizacji Studenckich
przy dzielnicach
ZMP-owskich. bardziej wię::, żądać będziemy od
Po pierwsze chcemy przyzwy- ob Ładosz w referacie swoim ob.
Na czele każdego kursu stoi 5-cio kierownikó·;r kursów :wydajnej czajać ZMP-owc6w do samodziel· L~dosz o~awia przebieg Swiato. 1 , K
Ml
oaobowe kierownictwo, w tym pracy.
I I : i
nej pracy nad sobą, aby na dro- we.go F est iwa.u • o~gresu
o.
ik. j
t
d spraw
o metodach nau-~l.a
mówił dze do nodniesierua' pozi'omu lde <k:ieży DemokrP;~yczne; w !Jwlapesz
k ierown • ego .zas ępca 0
"""""•
,...
cie ~ IV sesJi &ldy Międzynaro
organizacyjnych,
zastępca
do na VI Plenum ZG ZMP kol~ Mo- ologicznego przechodzili stopnia- dowego Związku Studentów w
spraw personahlych oraz dwóch raws~d, ro. in. :ie:
I
wo od form szkolenia do samo- Sofii. Mówca przeciwstawia swoseminarzystów.
„.„ sprawą hajwafuiejszą 1 kształcenia.
bodnemu rozwojowi młodzieży, u===~.:..___
Po drugie chcemy, aby każdy dostępnieniu jej praw do nauki,
ZMP-owiec z całą świadomością kultury, pracy, zdrowia i wypoczynku w ZSRR i w krajach demo
przodował w pracy ząwodowej, kracji ludowej _ stale pogarszamłodq
i:iauce i w pracy organizacyjnej. jącą się sytuację w krajach kaplWśród powstałych ostatnio zespołów
Czy oprócz pracy za.robk6wej n1ade
Po t~ecie chcemy, aby _każdy talistycznych. Rośnie terror, stonajw)':is:z:ej jakości w PZPB Ńr. 3 nie jeszcze inne ujęcia? - z,~caca:11 Ei~ ZMP„ow1ec
zdawał
sobie w sowa;:iy wobec post~powych stubrak również :re.spolów mlod:ieżowyc11• z zapytroriem do kol. Dolak.a.-„W domu pełni
sprawę
rz;
tego,
że ~entow w ~tanac_h ZJednoc~onych
Jednym z wysuwaj,cych się na czoło jest czekają na mnie obowiQzki żooy i matki. I · j
lcr i
j
. l Jugosławu, gdzie W 1948 l 1949
0
.etem pracuJ·„ ~p-•e-ru·e, J'ako człon· zy. emy w.
es e wzmaga ąceJ roku aresztowano bądź relegowai:espól kol. Janiny DoUik, tkaczki, praeu- a Po „
a m V~
lk1 kl
j
kł d
jqcej na 6 krosnach. P()słuchajmy! co kini ZwiQzku :Młodzieży Polskiej i Ligi się wa
asowe ' co na a a na no z uczelni 9.500 demokratycz0 awej pracy mówi młoda przodownica: Kobiet. Jestem pnewodniczl}CQ kola Ligi każdego ~ nas szczególne zadania. nych studentów.
_ „Nie trzeba być kimś wyj~tkowym, K<ibiet na nasiej eaU. orn przodownią
Jesteśmy pewni, że kierownic
Po przemówieniu ob, Ladosza.,
aieby wobyć zaszczytny tytuł przodowni- epołeczn,„ ,..- dorzuca I dum,.
I twa kursów wieczorowych, przy· przewodniczący oświadcza, że do
cy pracy. - Należy tylko mieć dobre
Patrząc n:a tę niepozorną, drołin, po- stępując już 2la kilka dnb do pra- prez~·dium wpłynął wniosek o wychęci i poświęcić wiele uwagi 1wcj pracy, stać i zwinne ruchy przy wanztacie. cy, przy wydatnej pomocy prze· slani6 de'J?eszy do Mar:J:ałka Ro• wyniki eame przyjdą. Nie po to przy· trudno oprooć si" zdziwieniu. Ponownie
odn'
h d , lni
kossowskiego. Na sali wybucha
iczącyc
<:• .wyw1ązą
·
Dłu
· ml'lkną b rachodz~ do fabryki, aźeb y si~ wałęsac, więc zwracam się" z Mpytaniem. Czy na w•
,
. zie
.
.
ent UZJazm.
go me
i patrzeć na sukcesy irmych k()leźanek, wszystkie te prace Koleżance c7JSS po~ s:ę Z zadan, Jak1e orgaill(taCJa na wa i okrzy~i: Ro-kos-sow-ski, Ro,..- stwierdza dalej .kol. Dolak. - ale wala ?-„Czasu jest molo, to prawda, ale nie nakłada.
koS-SOW·S~l:
. .
..
po to, ażebym je sama mogła zdobywać. przy odpowiednim jego rozłożeniu moż
Jesteśmy równieź pewni, łe
Po częsc1 oflcJalnej wystąp1l~
W ten sposób zwiększę produkcję fabryki na, ·wszystko zrobić".
ZMP-owcy przeszkoleni na kur- ~ bogatym. repertuare~ stu~enc~
i więcej zarobię. Należy również zwracać
.
.
.
sach w poważnym stopniu przy i studentlu PaństwoweJ WyzszeJ
hacznQ uwagę na dyscyplinę pracy, która . .,~rcsz~ą rue tylko. Jłl tak pr~c~Ję, ale czynią się do usprawnienia pracy Szkoły Aktorskiej, Konserwatojest n.ajważniejsz'ym czynnikiem we 1 wicie mnych kolozo.nck sposrod mlo- organizacyjnej w swoich kołach.
rium oraz Państwowej Wyższej
współmwodnictwie pracy, a więc nie na- dzieży „bawełnianej trój.ki" osiąga wy·
I
I
J·k
Szkoły Teatralnej.
1

-~=:. _ !':ió~ t:J:: ~Z::~!~ ;~~

•................................................

W dniu 14 bm. w sali Pai~
stwowego Teatru Po"lskiego.
w Warszawie z oka.zji rozpoczę
cia Międzynarodowego Tygodnia Studenta w Po"lsce. odbyla się
uroczysta akademia.
Salę teatru wypelnila szczelnie
młodzież oraz przed.!tawiciele
.świata pracy i nauki.

Szkolimy nasze kadrg
Cele i zadania kursów wieczorowych

1

Redakcyjny „Trybuny
3 nagrody Za·
rzo,i.iu Lbdzkiego ZMP następują·
cym ko'.~ gom:
K !J);:-.1-ivt

wi poważny składnik międzynaro
dowego frontu pokoju i demokra-

Uroczvsta „akademia w Warszawie

Prace wykonane przea; hufce

SP dały Państwu około 30 mi~

Tygoc;lnia

Przyjaźni

Polsko-Radzieckiej
świadczą
o
v.ielkim zainteresowaniu młodzieży
twórczością artystyczną,- i wszelklmi przejawam'i życia kulturalnego Związku Radzieckiego. Niestety, brak miejsca nie pozwolił nam
i;.a iamieszczenie nawet połowy na
dMlanych prac.
·
Spośród 64 nadesłanych na spe·
cjal.ae wyróżnienie zasługują 3 wy

pokoi u
I demokracji

polska na froncie

Pogłębienia

Do:i" (w ,,oprawie), Ilii Erenburga „Upadek Paryża", oraz Bory·
sa Gorbatowa „Dusze nieujarz·
mione" - otrzymuje kol. Stanisław Leszczak,
Lic. Przemysłu
Gumowego w Łodzi.
Drugą nagrodę dzieła: Bory·
sa Polewoja ,.Opowieść o prawdziwym człowieku", Maksyma
Gorkiego „Matka", oraz Konstantego Simonowa „Dni i noce" otrzymuje kol. Paweł Fuks, Lódi,
ul. Franciszkańska 15.
Nagrodę trzecią dzieła: Wie
ry Panowej ,,Towarzysze podróży",
oraz Wandy Wasilewskiej
„Ziemia w jarzmie" - otrzymu·
je kol. Roman Maksymiuk, So- ,
pot, ul. Czerwonej Armii 81.
i
Nagrody są do odebrania w ter·
minie d d"'l grudnia br. w Zarządzie
Łódzkim ZMP przy ulicy Piotrkowskiej 262.
Kolegom mieszkającym poza Ło
dzią nagrody wysyłamy pocztą.

ZMP
J

przyznał

Nagrodę

Konstantego

M~i

pierwszą

dzieła:

Szołochowa

„Cichy

pobyt w

,..,
Czechosłowacji

\.\' spomnienia polskiego studenta
W

czasie

tq;orocznych

jaźni czechosłowacko-polskiej.

wakacji

s tude n tów-rb~mików stypenayt;,;~1w CZP Mineral:lego odbywała

grupa

Otrzy,

maliśmy świadectwa ukończenia kur
su, książki naukowe, a co najważ-

prr.'>.tykę w Czechosłowacji.

niejsze, zaproszenia na. przyszły rok,
Po zakoń c::eniu pra ktyki w fabry·
W pamięci naszej na zawsze pozo·
kach i h'.ltach szklanych, rozrzuca· stanie sylwetka prof. Heyrovsky'ego,
nvrh na terenie CSR, grupka nasza człowi eka łączącego w sposób prze•
r cstar.ow iła przed wy jazdem do Pol· dziwnie harmonijny głęboką wiedzę
sl;i zwiedzić wvż sze uczelnie i zakła- z prostotą, b ezpośre dniością, oddane·
dy naukowe w Pradze. Rozpoczęli- go przyjaciela młodzieży ,.i Polaków.
·
u
·
t t
K
1
N
J
· d
·
·
0d
i;rr.y
mwersy e u aro a.
a
· eszcze ie no mezapommane wra•
ws :ęp ie
spntkala nas wiła niespo- żeni e. Wizyta na Politechnice u prof,
d;! "~!l<;a., P. ?pr~~· ~~e.Yrovsky, . ~ajwy- Barty, . najler.s.zego czeskieg_o , ~eram~:
h.&„Js:z.y c~eski_ fH} Ko_-chenuk. _t,rnr ka. r-:1e będ~ie p rzesadą, Jes h nap1
ca rne tody ana htvc:!neJ, zwanej po· 1 szę, ze priyJął on nas z otwartymi
la:ro grafl ą,
wypróbowany przy jaciel : rt:koma. „Dla Polaków zrolJię wszyst
Po1aków, zaprn;rnnowal nam µdział I ko" - powiedział. - „Poznałem ich
w specja!;o.ie dla nas zorganizowa- wartość, współżyjąc z nimi w nieny1n- kur~ie polarografii. Skwapliwie mieckich obozach koncentra.c yjnych.
skcrzystali ś~y :i: tej propozycii. K_on Mam ;x .~ego okrę~u. v.:ielu przyj":ciól
s~lat Polski okazał. pełne zrozumie- Polakow . Po ob~Jrze~IU- pracowni Zll
n1e dla naszych zamiarów i poparł je kładu, w trakcie milej pogawędki,
materialnie. Tak rozpoczął się naj· profesor zaprosił nas na )lrzyszłe wa
milszy okres tegorocznego pobytu w kacje do swego zakładu, mówiąc:
CSR. Profesor otoczył nas iście oj- „Będziecie u mnie, jak u siebie w do
cdwską opieką, a je90 asystenci O• mu".
·-~~"4
kazali się n.as~ym.i najlepszymi koleW wol~ych chwilach zwie~ziliśm11
gaml f przyJac16łmi.
jeszcze wiele innych zak.ładow nau•
Z dowodami życzliwości spotyka- kowych, spotykając się wszędzie 11
liśmy się nie tylko w czasie pracy w wielką życzliwością, gościnnością 1
laboratorium.. Prof. Heyrovsky dbał :r.ainteresowaniem dla spraw PolskL
równie± o nasz wolny czas, organi- Słowa: „Polska", a szczególnie „War
zując
wspólne zwiedzanie Tar.gów, sza.wa" mają w CSR specjalną v:'f"'
teatr itp. W milej, prawie rodzinnej mowę,
są kluczami do serc. Totez 1
atmosferze czai płynął nlepostrzeże- żalem żegnaliśmy „Złotą Pragę", a
nie.
"
. przede wszystkim naszvch ATog!ch,,
Na zakonc:r:etii• kunu odbył słę czeskich przyjaciół.
~'
w
pożegnlllny wieczorek, który przeroStanisław Srótka
dzil się w lokalną manifestacj" przy·
. „
Stud. P. Ł. Wyd:z.. Cham.

1

I

w

______. . ;. .____________
• wynt•k1•

Godne uznanJa

Rozmowa z

przodownicq pracy

I

i

leży spóźniać się, opusz.ezać dni pracy solcic normy produkcyjne. Do nich na·
it11. - Dziś przecież nie pracujemy dla leży kol. Leokadia Stefaniak, która pra·

:wzbogacania fa,bryka.ntów, lecz dla wspólnego dobra".
Wynik.i, jakie o&iQgnęł.a kol. Dolak,
wra.z z całym swym zespołem n11jwyżazej jakości IQ następujące: &reclni i:tro·
cent wykonania bazy w wysokości 109,2
proc„ oraz - 19,6 proc. ckstry
76
proc. primy.

Z

pieśnią na

cując

w .zespole najwyższej jak.ości, osifg

nęła w ostat111im -0kresie 122,6 proc. narmy. - „Młodzież PZPB Nr 3 wkłada

\••••••••••••••••••••„.„„••••-•••••••••••„••••n••••„„.„••••„ .•.•„ •.•.••••••••

Wczoraj obradował aktyw sportowy ZMP
W dniu w~-0!1!.jszym odbył.a. Ili~

w z

Łlldzd

Junacy SP · wznoszą osiedle robotnicze
mą wychowawczą

młodzieży.

Junacy przygotowują się tu
do pracy dla Polski i społeczeń
stwa. Oprócz nauki w ramac11.
trzydniówek i turniisów wakacyjnych, pomagają oni także
przy odbudowie naszego miasta.
Jesteśmy

• • •

w osiedlu Z.O.R. na
Balutach. Wre gorączkowa praca.
Pierwsza seria domów osiedla ma
być wykończona przed nadejściem
mrozów. Rozumieją to zarówno
robotnicy budowlani, jak i junacy. Do różnorodnych odgłosów bu
dowy, stuku młotków i jednostaj"'P!?O szumu betoniarek. dołacza

uchwalą

.„.„„„„„„„„„„„.„„„„••„„„.„„„.„.„„„„„„„11112„•
Nasi horespondencl piszą:

Młodzi z „Wełnianei Dwóiki
nie

1

szczędzą wysiłków

Państwowe Zaklady Przemyslu
Wełnianego Nr. ~ żyją obecnie

doWn.icy indywidualni, wśród których wyróżniają się tacy koledzy,
zagadnieniem wykonania planu jak Eugeniusz Sudak wyrabiający
rocznego.
130 proc. i Katarzyna Bień, tkacz
Wszyscy wiedzą, te plan musi ka, organizująca obecnie nową
być wykonany w term.inie t. m. brygadę produkcyjną.
do końca listopada. Równiet mło
Są też u nas tacy, którzy w na·
dzież naszych zakładów pojmuje grodę za dobrą pracę otrzymali
dobrze, :te ciąży na. niej obowią a.wans, jak np. kol. Stanislaw Chozek przyczynienia się do realizacji lewiński przodownik pracy, aktyplanu. Na jednym z zebrań na- wista. ZMP, pełniący od miesiąca
szych kół, młodzież rzuciła hasło funkcję podmajstrzego.
stworzenia mlodzieźowyc'h brygad
Koledzy nasi przodują nie tylprodukcyjnych) oraz indywidual- ko w pracy zawodowej, wysuwają
nego współzawodnictwa. ZMP-owcy się bowiem również na czoło w
nie poprzestali tylko na uchwale. pracy organizacyjnej, w nauce,
Dziś
dumą całeJ
młodzieży są biorą udział w akcji lączności iosł

4

przodujące młodzieżowe bryga- z miastem,
współpracując z kody produkcyjne oraz młodzieżowi lem wiejskim Z.!.1.P. w Wilkowiprzodownicy pracy, współzawodni
„ .• czący indywidualnie. Wyróżnia się cach.
Coraz więcej młodzieży, dotych
brygada kol. Jerze go Szczepaniaczas niezorganizowanej, wstępuje
ka, wykonująca na dwójkach ba- w szeregi naszej organizacji
i sta

Sekreta.r'.du Zerz.ądu Głów

N111:ra.da. .Akty-Wu Spoirtowego nego ZMP w sprawie kultury &yca:·
wiele wysiłką dążQc do podniesienia jaZMP.
Celelll
<narady .był.o u.po manie nej i aportu.
kości i ilości produkcji naszych Zakla·
dów", końcZY, rozmow~ kof' Dola.k.
łódzkiego.
aktYIWTl ZMP s uehw-alą
Za.równo w retera.cle pi!'Zedetawicie
BiunL Polityezmego KC PZPR ocraz la. z. G. ZMP jak i w dysk1U1ji pod·
M. Zdrojewski
kreślono dotychczasowe
r.by-t. ełabe
minteresowanie orga.nizaejil ZMP-ow.
&kiej u.gadaiieniem 'u.porwszechnienia
sportu wśród młodzieiy.
Powodem tego był bra.k zrozum!e·
ni& rii:6d prz;evażają.cej uęścll. 1.ktywu organizacji r.naczeniv. ltultuiry ti.
się nagle stuk miarowych kroków ly te uczniowie III-ej Gimn. ukła
i melodia znanej piosenki S.P. dają w równe, szybko rosnące zycznej w wychowaniu nowego e.Uowiek&. Błąd ten powodował mał11„Już się pieśń na usta rwie S.P., piramidy.
aktywnoś6
p.rn.e poszcreg61nych kćl i
hej, S.P."
~egnamy
junaków z Lic. CheTo hufiec S.P. przy Państw. micznego i podąfamy w stronę, klubów eportowych. Spra.wy aportowe
Szkole Technicz. Przem., który gdzie pracują ,mechanicy". Widać r.ze.dko, a wWci~e nigdy nie 11tnły
pracuje tu na trzydniówce, ze śpie tylko śmigające łopaty, junacy na. porz.ą.dku zebrai kół ZMP-owskich.
wem wkracza na teren osie<lla. · skryci są już po ramiona, pracu- Powodowało to całkowicie prawie zaLiceum mechaniczne po narzę ją bowiem przy kopaniu rowów niedbanie pracy p0lityczno·ideologicz.
dzia! wydaje rozkaz hufcowy pod fundamenty.
nej wffi"6d aktywu &portowege>.
Leszek Białek. Chemicy pozostają · Rozpoczęto współzawodnictwo
Konferencje. a.ktj'lvll ZMP pi!'&cują·
na miejscu przY, obsłudze beto- pracy. Współzawodnicz!\ r:e sobą
cego na 00.cdnku &portowym miała. m
niarki.
plutony Łagiewczyka i Ciechanow
podsumowa.6
dotychc.zaso·
Juz za. chwilę praca toczy się skiego. Na razie przoduje pluton za<lanie
we
osią.gni ęci&
o.r1u:
w
oparciu
0 n·
normalnym rytmem.
Ciechanowskiego. Chłopcy pracuZabrakło taczek. Przedsiębior ją z zapałem, pracują dobrze, zda chwały Biura Polityc.z.ncgo KC PZPR
Z. G. . ZMP ~tali.5
czy junacy z I-go Lic. Chemiczne- jąc sobie sprawę, że pracą swoją i Sekreta.ria.tu
.
go znajdują i na to radę. Po chwi tworzą nowe. 1asne osiedle robot- :iadania na najbliżsizy okres.
li wyciągnięci w długi szereg po- nicze.
W chwili, gdy oddajemy materiał
daia sobie ceS?łv z rak do rak. ceg
lot..
d.o &-uku konierene)a. ieszeze trw&.

ustach do pracy

Powszechna
Organize,cja
„Służba Po"lsce" jest nową for

'1 . . . . . . .

l

w 120 proc.
Oto, co mówi 0 swej brygadzie
kol. Szczepaniak. - Osiągnięcia.
swoje zawdzięczamy przede wszystkim ZMP-owskiej dyscyplinie
pracy, wzajemnej pomocy oraz
systematycznemu przychodzen!u
do pracy. Nie gorzej również pracują pozostałe brygady oraz przozę

je do współzawodnictwa pracy. W
ten sposób mlodzież „dwójki weł

nianej",

szeroki front
bierze czynny udział w
walce i pracy dla Polski Ludowej.
tworząc

młodzieży

Frączkiewicz Zdzisław

korespondent Trybuny Młodych
z P.Z.P.W. Nr. 2

I

\Młodzież szkolno zapoznaie..

•

Się

I

z przodownikami pracy
Celem

~ slę młodzłeźy

szkolnej • przodownikami pr.M:y,
młodzież III-go Gimnazjum gościła
u siebie przodownicę pracy Państwcwych Zakładów Przemysłu Weł
n:anego Nr 1, ob. Helenę Skrok.
Przybyłą przodownicę pracy pow:tał serdecznymi słowarm dyrektor
szkoły t-Ow. A. Wojtecki, a v: iln:ieniu młodzieży - przewodn:czący sa
morządu szkolnego,
kol. Jan Wa-

cę ! zadowolenie z żyoia . Po.wiedzia-

ła

ona między innymi:
.
„<Mimo, że jestem bezpartyjną,
pracuję na równi z towarzyszami
partyjnymi, aby przyśp:eszyć budown:ctwo socjalizmu w naszym kraj~. ·a by żadne polsk·i e dziecko nie
mialo tak ciężkiego dziecińsh~~. iak
ja„.''

Te proste słowa trafiły do sero
która zgotowała bahater
siak.
ce pracy serdeczną owację. SpotkaOQ. 's krok opowiedz!ala młoda.1e nie zakończono. wspólnym odśpiewa
ży o swym trudnym 1 twardym ży U:em hymnu mas pracujących całe
ciu przed wojną, w cza!ach kapita- go śW.ata - Międzynarodówki:
listycznego wyzysku, przedwstawla\;
St. Mile.
1..z„ tamu okresow:. swa obecna :eramłodz:eży,

,r;

ł

GL OS

Kronika Pabianic
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Wielkie zadania stoją
przed
racjonalizatorami
,,Chemicznej'' ·

1

w

W dniu 1 bm. odbyło się w Fabryce Chemicznej w Pabianicach
zebranie orQanizacyjne klubu racjonalizatorów i wynalazców. Na
zebranie przybyło około 70 pracowników, w tym przedstawiciele
dyrekcji i kierownictwa technicz
neqo wytwórni.
W dyskusji nakreślony został
ramowy program pracy klubu na
najbliższą przyszłość.
Praca ta
\Y AZNIEJSZE TELEFONY winna w dużej mierze przyczyn i ć
się do podniesienia ogólnego sta
Komitet PZi:'R.
nu produkcji.
4 - ·Sekretariat
Klub racjonalizatorów i wyPa·
289
l sekretarz
lazców powoła.ny do życia w Fa415
Il sekre.t arz
bryce Chemicznej ma na celu w
pierwszym r z ędzie zbl i żenie spe•
o
Straż Pożarna
cjalistów inżynierów ze specja6
Kom. „Służby Polsce". listami technikami i robotnikami.
!O
Pogotowie Ub. Społeczn. Na terenie klubu spotykać s · ę bę
dą \vszyscy
c z łonkov.' ie
załogi:
23
PZPB
~hotnik, t echnik. inżynier.
63
Komisariat M.O.
Fabryka Chemicznct w Pabiani66
Z a rząd Miejski
1 -.J.ch bardziej, niż jakikolwiek in'W zakład pracy potrzeb u ie zblil:l l
Dworzec Kolejowy
ż :onia całej załogi. Fachowe dy112
P.C.K.
skusje i referaty, projektowane
143
Zarząd Miejski ZMP.
w ramach działalności klubu, rozwolą niewątpliwie r-odnieść po..,
213
Telegraf
ziom wiedzy pracowników. wyjaśnią wiele
trudnych i nieznanych zaqadnień technicznych. W
KIN A:
przemyśle chemicznvm najdonioKino „Robotnik"
wyświetla
ślejszą rolę odqrywa postęp tech
film produkcji radziecbej „Są,d
niczny i co z tv.m się wiąże niehonorowy".
rozerwalnie - bezustanne podno
szenie poziomu wiedzy fachowej
· ' Redakcja „Głosu Pabianic": Qracowników. Aparatura Fabryki
- Armii Czerwonej 19, tel. 287. Chemicznej w wielu ~ziałach jest

przestarzała obecnie przystosowuje się ją do nowych wynw!'.IÓW. W tym stanie rzeczy pomy
6łowość;'' wynalazczość
robotników ma olbrzymie pole do popisu.
Istniejąca Komisje
Fabryczna
do spraw racjonalizatorstwa i wy

lecz zawsze niezwykle ciekawych, wprowadzających konieczne ulepszenia i pozwalających na
osiąg'anie znacznych oszczędno
ści.

Pierwszej 18-ce raojonalizatorów i wynalazców przyznano i~ź
naqrody. W kilku wypadkach SH'l
nalazczośd otrzymnła już sporą qają one sumy 40.000 zł. Pomyilość pomysłów
często prostych, sły poważniejsze, za które prze-

I

Owłaściwe zorganizowanie
służby

informacvinej na

o~działach

PZP B

P.ozriągnic:te na -0lbrznnirn tel pnrz wiciu 1niczauważo.ne. 1tu~t~
oddziały Pm1st\\'D\Y)'cl'. 7:a mia,.;t :yi,,:z11. nn widorzm~· m m'.~.I
kładow Pl'zenH·slu
Bawełniane ;;cu nie w1adomo p-0 co takie

renie.

J;O

w

l'altienirach

ut1 ·z~· mują

i;;tcz11o~ć

ogto-.zenio jak np. o jakim zehrn

informarrjną z re~ztą 11iu Ha ~ly Zaklado\\'ej \\" lipcu, e
fahrvki miedzy inuymi zn p·o mo o."'1·r, dkael1 faiJr~ 1·zn~ r11 (z z lu le·

r:} cg t0..,ze1i., komunikató\Y, orlrz'' il(l. E:omu111katv i 0·6·łm;;ze
nia 1vnlctie r..arówno d~Tekcja
jnk i Rada Z.aklarlo\rn, poszrze
gólne 01·,ganirncje fahr:rczne, jak
ZMP TPPR, Liga Kobiet, komisje, referat~· , -1ddzia.!y.
NiestetS' nie wszystkie Qddzia·
ły potrafiły n?. leżycie zo,i·ganizo
wać u si·ebie służh<;? informacyj.
ną. Nie 'nzędzie znajdują. się ta
blice ogło;;zenimve. Ogłoszeniami,
p1akatami, rozmaitnni hasłami
zalepia się zazw~·czaj chaotycznie
drz\vi i ściany i to zupełnie bez.
planowo. Takie po$tępowamie u·
trudnia orientację i nieraz ogłoszenia
aiktua!ne
przechodzę.

i::ro l . o świ<;-c i e k:'iążki (z maJa),
o ~;łużhi2 PohC'c !i czcn,·cn) itd.
Nalcżalobr :::p1
· tę posta,yi<:
" . ten :;pq".ób, l>y
każdnn oddziale wywiesza.no dużą tahlicQ
na wid-0c;mym i łut\rn dostęp·
n.rm miejscu. Które·goś z członków oddzifll.o<wej Radv Za.kłado

W sobotę 19 listopada o godz.
18. w lokalu Komitetu Miejskie
I
go PZPR w Pabianicach przy ul.
Limanowskiego 11, odbędzie się
widuje się nagrody wyższe, prze- zebranie 2. zmiany grup agita·
kazane zostały do rozpatrzenia i
decyzji Centralnemu Zarządowi torów.
Obecność bezwzględnie <;>bo·
Przemyslu.Chemiczneqo. Te pierw
sze, moźe jeszcze skromne wyni· wiązkowa.
ki racjonalizatorstwa, rozbudziły
spostrzeqawczość robotników, zaUWAGA - DZlELN1C~
chęciły. ich do wysiłku w kierun
GÓRNA
ku poszukiwania ulepszeń i usprawnień produkcyjnych.
1'omitet Miejski PZPR w PaKlub racjonalizatorów ma za za bianicach zawiadamia, iż dnia
dan;e skonsolidowania ruchu racjo 18 bm. to jest
w piątek o godz.
nalizatorskieqo, wzmożenie tego
18.00
odbędzie 11ię w lokalu Koruchu i wprowadzen:e qo na szer
mitetu Miejskiego PZPR · zesze tory.
Klub racjonalizatorów nie tylko branie Pods'tawowej Organizawzbudzi zamiłowanie do nauki cji Partyjnej „Dzielnicy Góri pracy wynalazczej, leh również nej''. Obecność członków obodostarczy n~watorom :1iezbędnej wiązkowa.
pomocy fachowców.
Założyciele klubu 11a pew~ w
krótkim czasie/ now;ększą swe
qrono. vV tej chwili klub liczy

Zgodnie
2je zobowiązaniem I :\'i€ taik dawilo Cz>·lelnicy cz~·1 nym. d& rlzieci z śl~tkowickiej
ZMP-owców II-go Liceum TPD ta~i w „Gł./)~ie Pabia.nic" o wrjc.l :.:zkoł>·. Teraz z kolei, w dniu 13
tlla uczczenia Zjazdu Wojewódz ;;zie ZMP-01nc\•Y tej szkoły z listopada dzieci te prz~·jechaly
kiego ZMP,· została przez nich na przedstawicielami
Samorządu do swych ~tar~zych koleżanek
wiązana łączność ze wsią.
Szkolnego i ze$polcrn artystycz. i lrnlegów, hv wbacz~ ć Liceum
TPD, zapoznać sit;) z osi1,i.g11ięcia

PCK -

OcJ.dzinł

PCK w Pabianicach
serdeczne podzi<:kowanie wszystkim instytucjom i organizacjom, które brały udział
"· uroczystym przekazaniu saskłada

sta~ii
samochodów

Ot w a1•cie

I\ molotu s;nitarnQgo-. Uroczvp;t~ść

obsługi
15-go listopada nastąpiło w Pa
bianicach uroczyste otwarcie pierw
szej w m'eście Stacji Obsługi Samochodów. Nowa placówka, która
podlega ,,Motozbytowi"; znajduje
się przy ulicy Roli Żymierskie
go 34-36.

Bib łiogt af ia Pabianic

dziękuje .
odbyła

się na Lublinku, gdzie
Liga Lotnicza przekazala PCK
- samolot sanitarny wraz z całym urządzeniem. Sar.1olot został przekaz:my dla okręg.: PCK
województwa łódzkiego.
W uroczysto~ci wziqly udział
koła szkolne PCK, które licznie
przybyły na lotnisko.
Kołom
szkolnym PCK przy szkołach
nr 3, nr 7, 8, 9, 10 i 1 oraz kołom przy 11-latkach zarząd koła
PCK w Pabianicach składa podziękowanie za przybycie na
lotnisko.
Zakładom pZPB,
które słu
żyły swoimi autami w drodze
::-1a uroczystość oraz członkom
koła PCK w Pabianicach za ich
i1:tensywną pracę w organizowa
niu tak ważnej uroczystości, w
imieniu zarządu PCK w Pabian icach dziękuję z całego serca Pełnomccnik PCK
w Pabianice.eh
Liwach

W Nr r - 8 „Ziemi" (organ
Polskieqo Towarzystwa
Krajoznawczep-o) ukazał się artykuł
Wła<lysława Godlew.skiego,
kustosza Muzeum Miejskiego p. t.
,,Pabianice".
Autor artykułu daje na wstę.
pie rys historyczny naszego miasta, po czym opisuje Zamek, Muzeum Miejskie oraz inne zabytki.
•Artykuł ilustrowany jest jednym
rysunki::m i pięcioma zd ięciami
fotoqraticznymi. Zarząd Glówn y
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zapowiedział wydanie
w
' broszury z powyższym rutykułem. Wydane zostaną równ i eż wi
Roboty drogowe w n11szym
dokówki Pabianic, których brak
jewództw:e zostały
wykonane
odczuwamy 'w naszym mieście.
przedterminowo. Ale zatog~ :4-tu
powiatowych zarządów rtrogo·
Jal~
wych nie odpoczywają. \V ramach zobowiąz~i~ J~u uczczeni~~
32 rocznicy W1elkt<; j Re·NoluCJI
Październi kow ej, zespoły pracow
Gmina Boguszyce przystępuje ników drogowych, na wezwanie
cnergicamie do walki z analfabe- Wojewódzkiego Komit etu W,,;pół
tyzmem w swoich gramadach. We zawodnictwa Pracy. ~·1ykonały
clług pr•:eprowadzcncgo
spisu,. nu szere~ r.aciprogramowych prac
jej terenie znajduje się 500 analfa w zakresie odnO\.VY naw ierzr·hm
be .ów. Gminna KomisJa do walki tłuczniowych ~ inn:1ch r obót droz analfrbetyznem uruchomiła 9 gowvch. Przodował
zespól prakursów nauki pou~ątkowcgo czyta ~ow;;,ików Zarzc~du Drogowe.go
11ia: w Boguszycach1 w Podkonni- powiatu Jaskiego
w Pabianicach,
cach w Gurdz'.ołach, Radwanku,
Teklinie i majątku Byliny. Frek- który wykonał już plan.
Ludność okolicznych wsi, doce
wencja na kursach jest zadowalaniając korzyści płynące z b1-1dowy
jąca.
Ażeby usprawnić naukę na kur dróg, nfł obszarze swoich gromad,
sach, Gminna Komisja Oświatowa
w Boguszycach postanowiła dostar podjęła samorzutnie roboty poczyć wszystkim kursantom bez- mocnicze. Praca ta w wielu wypłatnie podręczników, a najbied- padkach wywołana była podjęty
niejszym zeszytów i innych mate- mi przez ludność wiejską uchwa
łami dla uczczenia Zjennoczenia
ri„lńu• niśm.iennyc}L . ..._.V
Rl:chu Ludowego
'( Mal.)'

mi ml o dzież~' i poznać miasto.
\\'ielki podzh\· wzlrnrlzib p1·acownia prżyrodr1icza sżkól y TPD.
a. najh::1·ozi.rJ p qll c-lp lr ~i<:' (!~ie
C!t: ll) 111:llo \\"1lllC p r ze z ll l'Z.JJIO\\'

Boguszyce
zwalczaią analfabetyliłl

ko.n cert

Zebrani organizatorzy klubu wy W so·bof<:, d11 i a 12. XI. br. ·w sali
łoriili pierwszy zarzad. do które· szkolne.i -0dh.d sio koncert dla
qo weszli ob. ob. inż . Zdzisław młoctzieży II Liceum TPD zorga
Pi•o trowski
przewodniczący, nizmva.n y przez Ludow~' InstyTa<leusz Sadurnki · zastępca tut
Muzyczny w P.abianiq1.ch.
przewodnicząceao, Eulalia Kąck:t
Zebrana
licz.n ie ml-Odzież w~słu
- sekretarz, Qb. ob. Hirszowski,
we.i na leżałoby obarczyć odpo- Dumka i Dyba - członkowie za chała utworów Choipina w wyko
wiedzia lnością. z.a :zdejmowianie rządu.
na:niu młodych iartystów 1..1.M-u.
i zakładanie we właściwym cza
sie informacji i ogfosze1.'1.
Odzys:kałyby wówczas swój ina
leiJny wyglą.d drzwi i ściany, a i
rnbotnikowi łatwiej byłoby zo·
Józef Ratajczyk, właściciel pie- tysięcy zł. za pobieranie nad·
r' entować się w sprawach aktukarni przy ul. MielczarskieQo 10, miernych cen,
a.!nych.
zaku?ił. od .r~lnika 150 kilogramów
Michal~wi Adamczykowi, wła
(I'b)
mąki zytn1e1 65 proc. bez ra- ścicielowi sklepu spożywczego w
chunku zakupu z pominięciem dy I Pabianicach, przy ul. Kilińskiego
strybutora państwowego. Ukara· 47, wymierzono qrzywnę 20 ty~
ny został grzywną 100 tysięcy zł. sięcy zł. za pobieranie nadmierZofia Mikołajewska, właściciel- nych cen za kapustą.
ka straqanu w Pabianicach, a za- ~===:::!!:=======:::!!::::
mieszkała w Pustelniku I
koło
Warszawy pobierała nadmier!1~
ceny za sprzedawane obuwie.
Musi za to zapłacić 20 tysięcy zł.
D . ll ll b
p ,
korytarze. Zwiedziwszy szkołę, grzywny.
ma
. . r. w I anstwo·
dzieci ślę.tkowickie pod o·pieką Piotra Winiarka, właściciela re- wej Jednolitej Jedenastoletniej
ob. Brzeziłl~kiego, pr~cl::-tawicie iStauracji przy
ul. Skłodowskiej Szkole Ogólnokształcącej im.
ta. I\omiletu lfoclzicielskiego II 11, róq ul. Lim!lJnowskieqo, ukaLiceum T PIJ, udały si~ do Miej rano grzywną 50 tysięcy zł. za Sniadeckiego odbyła się uroczy.skie1w Muzeum. z,viedzano !fik. brak cennika i rachunku za zaku sta akademia z okazji mianowa·
że miasto. Tego samego dnia orl
pione jaja.
nia Konstantego Rokossowskie·
h\l si~ w ,,:zkole TPD wieczór ar
Jadwiga Chojnac:,ka,· wlaścicie1t .'>sln·zn~·. w któn·m 1JCl7.illł \\'ZiQ ka straqanu 2 ' obuwiem; zam i . go Marszałkiem Polski. Referat
l_i l1 r zniO\\"i e 1 Uatki i dzieci ze szkała w M.ukach koło Warsza- okolicznościowy wygłosił deleSląfkO \\ IC.
wy, ukarana zoa tuła qrzywną 15 gat
Wojewódzkiej Komendy

Czarna lista paskarzy

I

IAkadem1·a w11-latce

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brawo ekipa PZPW Nr 41

W -Dubiach jest już św;etlica i koło ZMP

W ubiegłym tyrodniu 10 osob<>Po zebraniu rwrganizov;ano koło pokryć dach szkoły, wspólnie r.
wa ekipa .a PZPW Nr 41 w Pabia- ZMP. które swym oddziaływanirm ludnością wiejską zorganizowali
nicach pcd kierown:::twem ob. Szu zac'eśni wspólpra'.!ę między mia- świetlicę.
Komitet
opiekuńczy

mideia c:Iwiedziła wieś Dubie.
stem, a wsią.
troskliwie dba o szkołę w Dubiach.
We \vsi zorganizowano zebranie.
Opieka PZPW Nr 41 nad wsią RC1Zważa się obecnie możliwość zor
na które przybyło około 60 gospo- Dubie przedstawia się dobrze. Ro- ganizowania dla dizieci szkolnych
farzy. Na zebraniu cb. Sizumidel botnicy z PZPW Nr 4.1 pomogli z Dubi wy~ieczki do Pabia11ic.
;vygłosił referat nu temat działal
ności wrogich elementów na terenie wsi. Mię8zy innymi mówca mó
wił o kłamliwej propagandzie reakcyjnych jednostek. Plotka jakoby miało braknąć w m '.cście mate-

SP kpt. Augustyniak.
Akademia zakończon~ została
odśpiewaniem

.Hymnu SFMD.

Podobna uroczystość o'dbyła
w II-ej 11-tolatce T.P.D.

>ię

K.
·····~······························

Złóż ofiarę

na

Odbudowę

Warszawy

Zwycięskie zespoły współzawodnictwa.w PZPJG

riałów

wlók:enniczY<:h

Dlaczego racjonalizatorom nie oka·zu'e się pomocy?

skłoniłr.

wielu go3podarzy do
wydania
ostatn<eg:l grosza, na ich kupno, a
tkanin nic tylko nic r?abrakło, ale
nadeszły ich jesz:::ze większe tranporty. Reforat ob. Szmnidla spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

\V.;;półzawodnictwo
pracy w IZwycięskimi zespołami są: zespół I sły racjonalizatorskie, jedinakże
PZPJG w Pabianicach, podobnie, Chałady Cecylii, który osiągnął racjonalizatorzy dotychczas jeszjak i w innych zakładach, stało pierw.:;z~ miejsce, uzyskując 1,655 cze nie otrzymali przysługujących
się ważnym czynnikiem, przyśpie punktów, Strzelczyk J, pracującej im nagród.
sza jącym wykonanie planów. Tst- na czterech krosnach, oraz zespól
Jest rze·czą konieczną również
nieje ono tu od końca 1948 roku tkaczki Baranowskiej Marii, któ- na przyszłość, aby dyrekcja barry w trzecim etapie uzyłrnł 4,571 dziej zainteresowała się tymi spra
,punktów.
wami.
We współzawodnictwie między
zakładowym, które objęło wszyst
kie zakłady przemysłu jedwabniczo-i:ialanteryjneqo, PZPJG w Pa
łódzkim
bianicach osiąQnęły dmgie miejChłopi pracowali bezpłatnie towegó Zarządu Drogowego Łódz sce uzyskując nagrodę piehiężną
pr zy robotach ziemnych. jak rów kiego - nagród picn' ężnych.
W ~~:;ie :s~~~~a ;~o;~i~~~a, któl e
będzie
nież dostarczyli potrzebny żwir.
Osiągnięcia
zespołów
drogozresztą objęło praw'.e całą/ałoqę..
Przed kilkoma dnian1i otrzyDzi ęki te_j J?Omocy, można będzie wych s~ wynikiem ścisleg~ współ
powoli toruje sobie drog
rnch maliśmy list od
mbó'tnika zana 10 m : es 1ęcy przed terminem działania personelu_.technicznego racjonalizatorski.
Jest on narazie
n~ektórc odcinki dróg, oddać do z r_obotnikagii. ~zęste na~ady v? slaby i trzeba mu pomóc.
trudnionego w PZPB. w którym
uzytku.
two~cze,_ ozyw1ona_
dz1ała.l11osc
Niestey, dy re kcja niie interesuje ten wyraża obawę, że podobno
Dobrze szła prana zespolu pra komitetow . wsp~łzawodn~ctwa :iię tym zagadnienięm.
czynny przy PZPBj reperacyjcewników drogowych powiatu p~acy,_ wymiana doswrndczcn raRacjonalizatorem w PZPJG jest ny warsztat szewski ma ulec liłódzki ego,
pod k~erunkiem tow. CJonal:zatorskich, a. przede wszy Ga jewczyk Józef, który zastąpił kwidacji.
inż. Niedzielskiego. P r zy budowie stkim -· zapomantc z planem skórzany qoniec drewnianym, 1
Zaisięgnęliśmy w tej sprawie
nawierzchni wykonano na drodze wszJ'.stkich wy!rnnawr.:ów ~pra·~i wie.Je trwalszym i kilkakrotnie
do Łęczycy plan n:i rok 1949 w ło, ze prace przy budowie drog tat'lszym. Tow. ZaQórski natomiast dokładnych informacji, zdając
przeszio 113 proc., na 2 i pól mic posuwały się szybko i sprę«:yście. zastąpił wrzeciona przewijarek sobie sprawę, że utrzymanie wy
s:ąca przed
omaczcnym termiUzyskane wynik i. zachęcają do p:ór.:imi z wybrakowanych czółe mienionego warsztatu ma duże
nem. Zaoszczędzono przy tym wzmożenia wysiłków w tym kie- nek, co nłaiwiło niezmiernie pra- zna~zenie dla całej załogi PZPB.
3.400.000 zł. Inny zespól w powie runku, toteż Związek Zawodowy cę robotnicom pracującym przy Otóż na skutek pewnych trudcie łódzkim, zajęty przy ukbda- Pracown:ków Drogowych, z uwagi przewijarkach.
l'.lości w pracy, warsztat został
Komisja Usprawnień zatwierdzi ostatnio znacznie zmniejszony.
r.iu nawierzchni smołowej, dał na potrzebę zwiększenia kadr ak
oszczędności 4.200.000 zł. Na ro- tywu, zajmującego się organiza- ła przed kilku miesiącami parny- Rada Zakładowa jednak stoi zde
botach konserwacyjnych zaosz- cją i umasowieniem współzawod
cydowanie na s'tanowisku, że
czędzono 576 tys. zł..
Ponieważ nictwa w tereme,
zorganizował
warsztat szewski musi być nie
'oszczędności te poważnie prze- kursy szkoleniowe dla referen·
tylko zachowany, ale _w przy~
wyższają oszczędności zaplanowa tów współzawodnictwa
pracy.
szłości trzeba będzie znaleźć .spo
ne, Wojewódzki Wydział Komu- Wykładowcy na kursach rekrutu
sób by można go powifikszyć tak
nikacyjny wystąpił do władz nad ją się ź inżynierów poszczególrzędnych z wnioskami o przyzna nych placó"wek dro~owych.
by cała zl\.łoga mogła z niego
I •
nie przoc'lowni kom ;nr:v'" Pmv.:•,·
' (Vivo)·
korzvstać.
·

Robotnicy drogowi dobr:te się spisują
J.,0-1

Udany

70 członków.

Dzieci ze Slqtkowic zwiedżajq Pabianice
Gości podejmo ała 11-latka TPD

rtz•:riuJJJaf!ll SI

powiecie

I

.Odpowiedzi Redakc1'i
Warsztat

1
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Czytajcie
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31'1

Ze sportu

Jak pracoWaly nasze Zwia.zki Okręgowe?
· ·
Co

pisała

!!port~wr
Sezon m.y

Z IDZJiEJOW WALKI OHŁOPOWj
Z OPORTUNIZMEM
Na kongresie „P.:asta" w Poznaniu,
w dniu 17 bm. powstała bójka. Chło
;pi obrzucili oportunistyczne prezydium zgniłymi jajami. Pol:cja ar~
towała szereg osób.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ROZRYWKI DLA KAPITALISTOW
„1Muza" poW warszawskim
pisu je się od kilkunastu dni świa
n'.ejaki
towej sławy głodomór Kriese - rodem z Łodzi. Krlese gło
dował już :publicz.n:e 32 dni. War.sz:..wski v1rystęp głodomora musiano
przerwać z powodu ataku ślepej k isz
ki - jaki nawiedz.:.ł tego „artystę".

kinie

lłOSNIE LICZBA
BEZROBOTNYCH
„Republika" podaje, że w ciągu
jednego miesiąca - od 26. 10. do
18. 11. zredukowano łączn:e w Ło
d~ i województwie łódzkim 32.920
osób.

PA:NSTWOWY TEATR

IM. STEFANA JARACZA

(ul. Jaracza 27)
godz. 15-ej dramat J. Sło
OBCE KAPITAŁY W 1PO~CE
wackiego pt. „Maria Stuart", w inkap:tały w Polsce wynoszą
Obce
rreenizacji i reżyserii Iwo Galla.
w tej chwili około 600 milionów
Wszystkll• bilety sprzedane.
O godzinie rn.15 komedia Anto- złotych (w tym Anglii 150 mil:onów
niego Czechowa pt. „Wiśniowy sad" złotych).
w inscenizacji i reżyserii Iwo Galla.
FRANC.JA
PR~EDSPRZEDAż BILETóW
BUDUJE ~.LIN~ MAGJJNOTA"
ZNlżKOWYCH
!M inister wojny l\IIaginot - pisze
NA „MARI:Ę: STUART"
„Głos Poranny" - udaje się na obw Ośrooku Informacji Miejskie)
jazd terenów, na któirych Francja
Kierownictwo Paflstwowego Teatru rozpoczyna budowę linii obronnej.
łm. Stefana Jaracza podaje do wia·
domości, że z dniem 16 bm. uruchoNOWY KRACH
miona została przedsprzedaż biletów
NA WALL - STREET
r.a niedzielne przedstawienia popołu
W dniu WC7.l0rajszym na g:ełdzie
dniowe w Ośrodku Informacji Miej- w Nowym Jorku nastąpił ponowny
iskiej, ul. Piotrkowska 104a w god:z;i- spadek akcji. Niektóre papiery spaJlach do 8 do 20.
dły o 16 dolarów.
Dziś o

PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36
Codziennie o godz. 19.15 „Rozbitki", komedia w 4 aktach Józefa Bliz udziałem A. Dymszy,
:i:ińskiego,
P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Waltera, W. Ziembińskiego i innych.
Kasa czynna od godz. 10 do 14--'j
1 od goÓz. 16-tej.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego Sł, tel. 123-02)
Karhana"
szlifierza
„Brygada.
•
punktualnie o godz. 19.15.
Zniżki dla studentów i członków
Zw. Zaw. ważne.
ŁóDZKI TEATR :żYDOWSKI
(Jaracza 2)
W dniach 19 i 20 listopada, o godz.
19,30 premiera sztuki wybitnego wę
g-;erskiego pisarza anty:falraystow·
si:iego Szandora Gergelego „Mój
syn" z uc,lziałem Idy Kamińskiej na
czele zespołu ŁTż.
21, 22, 23, 24, 25 listopada - teatz
nieczynny.
,„LUTNIA'"
Dziś i codziennie o godz. 19.llS ,,Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch
aktach K. Zellera.
W poniedziałki teatr nieczynny.

'„ I(•
lili 1

.
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ADRIA 'dla młodz.) (Stalina l) _
'
„l5·letni kapitan" - godz. 16, B,
20
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Arin
ka" - godz. 16, 18.30, 21 - film
' dozwolony dla młodzidy
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Ma
skarada" - godz. 18, 20 - film
dozwolony dla młodzieży
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - ,,Program aktualności krajowych i zagrą.nicznych Nr 49"- godz. 11, 12•
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL dla młodz. (Legionów 2-4) „Wyspa skarbów" - &'odZ. 16, ;8,
:ri,rfi~A (Pabianicka 173 ) _ „Swiat
'l
się śmieje" - go?z. _18 ,20 - f 1 m
dozwolony dla dztec1
POLONIA (Piotrkowska 67) „Gdzieś
Vf Europie" - godz. 16, ~8.30, 21
film dozwolony dla młooz~dy
PRZED~I9"ś~IE (Żeromskiego 76)
„_Potęp1ency - godz. 16, ~8~ 20 f1lm dozwolon-y: .~la .młodz1ezy
ROBO.T~IK . (K1lmsk1ego ,187ł_
„Dz1ec1 z Jednego podworka . godz. 16.30, 18.3?, .20.30 - :film

ŁOZLA n1a·
poza sobą.
Dziś z per.;pektywy minfonego okrern możemy podsumować wyniki pracy i osiągnięć organiucyjnych tego
zwiazku.
W roku ubiegłym na zakończenie
;;wojego :.;ezonu, ŁOZLA przeżywał
kryzys organizacyjny w łonie same~o zarządu. Kryzysem tym zaint ere·
sowały się nawet najwyższe władze
!!portowe, polecając zwołanie nad7.\\ yczajnego Walnego Zgrom:idzenia,
które odbyło się dni~ 8-go grudnia
1948 roku.
Zdawało by się, że po tych wszystwładze
nowe
perypetiach
kich
ŁOZLA, w;-łonione z przedstawicieli
1oszczególnych pionów patronalnych
uporają się szybko z bolączkami lekkoatletyki łódzkiej i że rok jubileuszowy ŁOZLA przyniesie :i:miany na
lc>psze.
JUZ

prasa -łódzka 18 listopada 1929 r

Lekkoatletyka

łódzka w

ku bietącym uzyskiwał czasy: na 100
rr.tr. - 11,3, na 200 mtr. - 23,6, na
400 mtr_ - 52,2; wynikiem tym usta·
nowił nowy rekord Okręgu Łódzkie·
go. Od zeszłego rokµ zaczął specjalizować się w biegu na 400 mtr pr zez
płotki. Sumienna .Ąego pr aca i systerr.atyczne t reningi uwieńczone zostały zajęciem drugiego miej sca na tegor ocznych mistrzostwach P olski w
tej konkurencji i ustanowieniem nowego rekordu okręgowego czasem 58
sek. Dotychczasowy r ek ord należał
do Maciaszczyka i wynosił 1 :00,8.
Po Mistr zost wach P olski, W dow·
czyk powołany został na obóz kondycyjny i tam właśnie zwrócił na siebie
uwagę t r enerów i władz PZLA.
Zawodnikowi temu przepowiadamy
wielką przyszło ść w lekkoatletyce,
o ile oczywiście nie straci cnót sportowych: sumienności, skromności i
pracowitości.

TRUDNOśCI

I

1949 roku

·

Trla i Szulc - z ŁKS „Włókniars'\
B~dnarek, Kozakowski i Miller PKS „Włókniarz" ora:i: ze „Związ.
kowca" : Sikorsld, Bartniak, Lityński
i J elonek.
Grupką juniorek na. t erenie nasze.
~ o okręgu pochwalić się może tylko
Związkowiec", P KS „Włókniarz" i
::spój nia"_ Inne k luby „nie miały"
czasu w tym sezonie zająć się mło
dym narybkiem żeńskim.
Tak się pnedstawia bilans p r a cy
łódzkich lekkoatletów za sezon ubi~
gły. O innych z·wiązkach pomówimy
ivnvm razem.

A TERAZ KILKA SŁóW
O NASZYM NARYBKU
Doskonale zapowiada się młody,
utalentowany zawodnik Łódzkiego
Klubu Spor towego „Włókniarz", T a&Pusz; Antonowicz, k t óry w tym s ezonie w biegu na tOO mtr. zn aczn ie
zdystansowi>ł Lipowskiego (AZS) i
wysu nął się na p ier wsze miejsce w
tabeli 10-ciu najlepszych Okręgu
Łódzkiego, uzyskując czas 11,1 sek.
Zeszłoroczny mistrz na t ym dyst an8fo, Lipowski , znaj duje się dopiero
na piątym miejscu :i; wynikiem 11.4
sek.
Anton owicz jest również wspaniałym skoczkiem w dal. W ynikiem 6.48
wpisał się na drugie m iejsce w tabe·
li (pierwszym jest Kuźmicki 6,80).
Jego naj groźniej s:z;ymi r ywala mi w
t e.i konkurencji są: Kun (P K S „Włók
6,38, Pawłowski (ŁKS
r.iarz") 6,35 i nikomu do„Włókniarz") tychczas nieznany, młody zawodn ik
z .Ozorkowa, Syguła - 6.32.
Z wieloboistów nas7-ych na pier w·
~ i>e m iejsce w okręg-u wysunął się
rr.łody zawodnik Tułecki (ŁKS Wł.) ,
który w biegu na 110 ;nt r. przez płot- .
k: ustalił nowy rekord okręgu wynikiem 16,6 sek.

ORGANIZACYJNE NA PRYWERA NALEżY ZWR6Clć
WIĘKSZĄ UW AG:e
Niestety - zmian t ych na lepsze
r:ie widzieii3my w nowym .a paracie,
W p chnięciu kulą Prywer wynikierującym tą dziedziną sportu. Po· ltiem 15,13 zakwalifikował się do czo
wiedzmy rnbie szczerze i otwarcie, łówki m iotaczy kulą. w Polsce, a ;-ia':e właściwie to bardzo mało zmi eniło wet zajął 9 miejsce w tabeli 10-ciu
się w kierownictwie. W dali>zym cią najlepszych w Europ ie. Zawodnik t en
gu we władzach ŁOZLA zasiadają cl, ma duże możliwości, lecz bez dobr ena kt9rych r.ię psioczyło. Z nowopo- gc trenera - zmarnuje si ę. A szko- NOWAK- REKORDZISTA POLSKI
zyskanych .ludzi, nie wszy scy stanęli c!a... Miotaczy kulą, k tórzy przekraDługodystansow iec T adeusz Nowak
na poziomie. . Już w maju rb., gdy czają. 14 i p ół metra mamy obecnie
zaatakował w tym sezonie r ekord
ŁOZLA przyet~pił do pełnego sezow Polsce zaledwie czterech.
P olski w b!cgu na 30.000 mtr. Próba ,
osiem osób z władz ŁOZLA
ru Warto by więc za intere s ować się si <; udała i istotnie N owak w:::iisał się
pracawi
p1zestało się interes ować
organizacyjnymi, o czym poinformo- bardziej Prywerem i powołać go na n a liste r ekordzistów Polski n a t ym P ryv1er ~ŁKS Włókniarz) w rzuc:e
g dzie pod okiem dystansie, ale ..niepuprawny" O siń·
kulą.
cł.óz kon dycyjny,
'.' any był WUKF.
Mimo to, nieliczna gtupka lu dzi, wybitnych fachowców mógłby s ię stać ~'ki nie pozwolił mu dłu~o si ę tym
·,
prawdziwych miłośników lekkiej a t- w prr.y szlym r oku reprezentantem cieszyć i w paźrizierniku poprawił r eletyki - nie zrażała się t ym st anen1 Polski w t ej k onkurencji.
PRZECIW EKSMISJOl\I
i ka idą wolną chwil ę poświęcała i poW CZASIE Zll\IY
O · k "
.
b
n ak TnrTe u~.,, Nowak (ŁKS Wlókn.)
W KONKURENCJA CH KOBIEświęca do dnia dzisiejszego tej gawojewództwa łęzi sportu. D zięki tym '\vłaśnie luiPrzed gmachem
gn1s a
na asen•e
1:fi5 ::>2.2 sek. .
CYCH BE~ ZMIAN
demonstracja dziom lekkoat lety ka łódzka w roku
łódzkiego odbyła .się
P ojutrze na hasenie „Ognisk a.",
W grupie juniorów bardzo miłą
konkurencja ch kobiecych nic się
w
bezrobotnych, domagających s-~ę za- 1~45 pn:eobra7.iła się w tę dziedzinę n ie zmieniło od kilku l at. Po wycofa- n:espodziani'ę zrobili nam zawodnicy · przy ul. 'rraugutta, w meczu plyw~c·
siłków oraz wstrzymania eksmisji w
sport u, która b. często dawała znać niu się Wa js-Marcinkiewiczowej i N~- „Chemii", ŁK S „Wł ókniarza" 1 „Włók- I ck:an „Ogniwo" (Wa.r szawa) - Zwię.s
czas:e miesięcy zimowych.
v.akowej z czynnego życia zawodm- niar za" z P abianic. Na dwana ście 1 k owiec Zryw (Ló<lź ) ujrzymy:
o .-sobie w ubiegłym sezonie.
c:1ego, pierwsze s.kr zyp ce ne t ylko w kon kur encji, objętych pr ogramem ju - j reprezentantów Polski : ::Fial:koiwskt.
Dorocznego
przededniu
w
Dziś,
ZE SPORTU
alnego Z.~romadzenia ŁOZLA, idąc kkkoatletyce łódzki ej , a le i ogólno- nior ów, z wyjątkiem biegu. n a 60 m, . Kowalską., Ludwik<>wskiego, J.a.bł0Ji
:mistrzem
„Garbarnia"
skok1;1 :v dal l skoku :v:iwy~ - w r o- 1 skieg0 1 Bonieckiego
„LKS .zepchnięty na piąte miejsce" drcgami wytkniętymi przez uchwały 'IJolskiej grają: Moderówna, Słom ku b1ezącym ustanoWilI om nowe r eli
.
'
Gła.
ostatnio
i
Peskówna
~1,ewska,
musiPZPR,
KC
Politycznego
Biura
- oto garść sensacj~ sportowych
oraz ta.ki ch plyWaków jak. Mroc •
kcr dy we wszystkich konkurencjach.
za35,57
wynikiem
która
żewska
ludoborze
o
wcześniej
pomyśleć
my
k owski, Dobrowol&ki, Sobczak czy
sprzed lat dwudziestu.
c'.zi do tego związku, aby nie zmarno- kwalifikowała się na 7 miejsce ·w taJaworski.
WYBIJAJĄCY SI'Ę: JUNIORZY
wać dorobku, a ponadt o zacząć już beli 10-ciu najlepszy ch w P olsce.
....:;;;·
Z-awody niedi:ielne zia.p owiadają. sit
rotym
w
u&tanowiła
Moderówna
!1-masowies~stematyc~ną p~a~ę nad
od zawodów
,,A~mi" a.tut.owrm~ łó?zkiej Lekko- niemniej atrakcyjn:e
ku nowy rekord okręgu w biegu na atletyki w grupie JUmorow są : Ko: , Stal" (K atowice)
mem nasze] le.kk1e) ~t.letyk1.
Zwią.zkaw iec
Na podst?-'_Wie . m1m_ope!fo 11:zonu •60 mtr., uzyskuj:ic czas 7,9, a Pes- złowski, Garncarczykowie, Kow~ls.k1 Zryw (Łódź ) , gdyż ~bydwa kluby Sił
~o~emy dzts stwier?ztc,_ ~e na1moc- kówna w biegu na 80 mtr. przez płot i Stępi eń z „Chemii", GDe~wmk1~, 1mistrzami swy ch .. k ręgó w i należt
nICJSZYJ.Il punktem łorlzkieJ lekkoatle- ki wynikiem 12 9 sek.
a1ews l , ! do najlepszych w P ol;i.ce.
Szczepaniak ,
Marczewski,
'
tyki, w którym zawodnicy nasi mają
PIĄTEK 18 LTSTOP ADA
11.57 Sy~nał czńsu i hejnał. 12.04 cli do powiedzenia - to bieg 400 m
flziennik południowy. 12.25 Przerwa. przez płotki, pchnięcie kulą oraz w
Dzisie\szy mecz.
13.25 Program dnia. 13.30 Muzykl. konkurencjach żeńskich: biegi krótt•b iadowa. 14.00 Radiokronika. 14.15 kie, rzut dyskiem i 80 m przez płotki .
•. Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Koncert
WDOWCZYK REWELACJĄ!
współczesnej muzyki polskiej z pły t
W dniu dzisiejszym t.j. w pit}t ek,
nanrki „Ma~a". 14.55 Zapowiedź słu- Wdowczyk na.leży do młodego podnia 18 bm. w hali Zrzesze)lia Sportochowiska. 15.00 „Mówią _ksiąi:ki" - kolenia spo1towc6w ŁOZLA. Lekkowego „Włó1rn i arz" oclb ęclzie się pie r~v
pogadan~a. 15.10 A:tdYCJ~ dla sz.kół f_tletykę zaczął uprawiać od roku
szy mec:li bok~e rski o druż;rnowe mi„Stawiamy pu~t- 1S46. Jest dobrym sprinterem i w ropopołudniowych strzostwo kl. B okręgu łó dzkiego po·
shtchowisko. 15.30 Audykę plus" mi ędzy zespołami Kolejarza i Widzecja dla ~wietlic dziecięcych - „O
wa.
krasnoludkach i sierot'.'.e Marysi" 14
Pocizą.t ek zawodów o godz 19-ej.
odc. baśni M. Konopn:ckiej. 15.50 Mu
zyka rozrywkowa_ 16.l)O Dziennik popoh1dniowy . 16.20 (ł,) Aktualnoscil r·
GLOS
łódzkie. 16.25 (Ł) „Jedziemy na wcza(
Orcan Ł6dzl, lego K omitet u I WoJe·
sy". 16_30 tŁ) W audrcji Tow. P r zywódzklei:o Komitetu P olskiej Zle·
jaźni Polsko-Radzieckiej - muzykai
dnoczoneJ Partii Jtol1otniczej
kompozytorów radzieckich. 16.50 (Ł)
Red ac u Je:
,,Z dziedziny radiotechniki" - poga-•
,
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
1
7 OO•
·
I!
Te 1 e: o Dy:
danka inż. B. Klimaszewskiego. 1 . I
I
8-14
21
naczelny
Redaktor
Konccr.t dla przodowników pracy .)
2 18-~3 J
Milewska (L. Z. S.) otrzymuje złot ą pl akietę z.a zwycięski bieg n a 50il
zast ępca red. naczetrego
17.45 „Ofensywa Stalingradzka" - ;
Sekret:irz odpowiedzl4l nY 219-05
metrów.
audycja słowno-muzyczna „Służby!
254·2~ j
Dział part yjny
l'olsce". 18.00 „Z kraju i ze !\wiata".
wewn. 10
/
Dział korespondentów robct•
18.15 Melodie świata. 18.40 „Wszechj
n l czycb 1 chłop1kicb oraz
nica Radiowa" kurs I - wykład z cy-,
redak ~orów aazetek łclenklu: „Historia Polski". 19.00 Skrzyn21t·ł2 \
nych
223·29
Dział mutacJl
k:.. ogólna. 19.15 Koncert symfonicz284·21
D:tiat miejski I sportOWJ'
ny w wyk. orkiestry Filharmonii Kra
wewn. ł I 11
kowskiej p. dyr. z. Latoszewskiego.f
21ł-11
DZ!al elronomlcZZ17
2111-10 I
Ddał tabr,YCZD.7
20.00 Dziennik wieczorny. 20-4'0 Mu-J
25ł-21
Ddał rolll7
zyka rozrywkowa. 20.55 „Porozma-t
wewn. I
wiajmy" - aud. Biura Studiów. 21.0J
1'12-11 1
11.0C!l:i
Redakcl•
Matloch - łciga.ła., Pona.nta
Miłośników !J>O.rbo. pię6cia.rskie·
&olpo~tał.
Ulubione melodie" _ gra Sekatetl
Debisz,
Szczepan
Stanikowski,
ciekawa
dni
kilka.
za.
czeko.
go
I
m-22
tel.
'8,
PiOtrltOWIU
Łódt,
PR 21 40 40 wieków poezii" 22.00;1
Zł0-42
Adminlatracja
Szn,a.jder - Olejnik, Nowara.
impreza. W łro dę, dnie. 23 bm. w
(Ł) I-s.za ~·· prof. dr. J. Sz~epa:nPlotrkowŁódt,
ogłoszeń:
~
Grzelak, i Dra.pala - Jask6ła..
ha.lii na Widmewie rc>zegrany weta
lllra U, teJ. 111-50 I Uł-'11
skiego z cyklu: „Chiny". 22.10 (1'...
Prze dl!lprzedaż biletów r ozpoca;nie
nie mecz pięściarski pom i ędzy re.
sportowy~h.
imprez
Wy4awea RSW „Prasa"
Kalendanyk
się już w poniedzdałek w firmach :
pre.zentacjam~ Z:rz:e11zeń Spor towych
A.dr. Red.I Lódt, PlotrkoWlka ...
2:).13 (Ł) Program lokalny na jutro. Zdzisław Wdowczyk w:oern!strz Polru-c:le piętro.
„Sanitns" ul. P.i-0tro..owska: 81 i
W ra·
,,Stali" i ,,Włókniarza".
2~'.15 Koncert rozrywkowy. Transmi- sk:. w biegu na 400 mtr. przez płotki
Druk. ZakL Graf. RSW "Pran•·
ma.eh tego spotka.ma. odbędą si~ na.
sja z Budapesztu. 23.00 Ostatnie wia- i rekordzista Okręgu Łódzkiego na
r.6dt, al. ;twtrkl 17, taL IOl·ł2.
„Szkl arz" ,
Spółdzielni Pracy
w
walki: Gumowski
stępują.ce
domości. 23.10 Zakończenie audycji tym dystansie oraz w biegu płaskim
ul. Stalina 25.
Szal~sld,
Kargier, Czajkowski
na 400 mtr.
i Hymn.

dla dz1ec1.
dozwolony
81) - „Diabelska
(Rzgowska
RO'i,iA
grań" - godz. 16, 18, 20 - film
do~wolony dla dzieci
REKORD (Rzgowskl. 2) - „Urwis
Gawroche" dla młodz ieży godz. 16;
godz. 18,
„Wi-c~ na pograniczu" 20 - film dozwolony dla młodz.
STYLOWY. (Kilil!s!d ego 123) - „Po
godz. 16,
całunek na stadionie" 18, 20 - film dozw. dla młodzie7.y
$WIT - Kino nieczynne i; powodu
remontu.
„MilTĘCZA (Piotrkowska 108) godz. 16, 18_30,
cząca barykada" 21 - :fil~n dozwolony dla młodz.
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Spotkanie" - godz. 16, 18, 20 - film
dozwolony dla m łodzieży
„Arin·
WISŁA (Daszyń skiego 1) ka" -- godz. 15.30, 18, 20.30 - film
·
dozwolony dla mtodzieży
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ali
Baba i 40 rozbójników" - godz.
16.30, 18.30, 20.30 - film dozwolo•
'
ny dla młodzieży
WOLNOść (Napiórkowskiego 16) godz. 15,
„Milcząca barykada" 17.30, 20 ;:_ film doz.w. dla młodz...
„SpleZACHĘ'l'A (Zgierska 26) wak nieznany"- godz. 16.30, 18.30,
' ;!O.SO - ;film dozwol. dla młodz..
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Zrzeszenia Sportowe

i,,Stal'' i ,,Włókniarz''
rękawice na ringu łódzkim
I zmierzą

)I
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układał r zeczy do niewielkiej w alizy,
Aleksy
Gdy
rę·
pustymi
z
jedzi-esz
Przy
żonę.
masz
że
ówmez,
r
łem
W. · Ażaiew
321
zjawił si ę L iberman .
k<!mi i będziesz ich obj adał ? N i e, nie p ozwoli:my kom·

Daleko od Moskwy

- Mam p ole cenie, aby wyprawić ci ę w drogę. Obliczyłem , że muszę ci wydać twój przydział, ale wy·
śmlieH m nie, gdyż wypadło st r aisznie skąpo.
- Nie m am prawa do większ ego przydziału, zr esz,t ą w cal e n ie prosz ę o to!
pozwól p owiedzid: d o końca..
Matko kochana,
-

Nasz prezent dla towarzysza Stalfoa. Prosimy wyto samolotem.
Batmanow, Załkind i Beridze ust0pili ci swoje m iesię- Sami odwiezń.ede, towarzyszu Z i atkow. Rarzem
z tow&rzyszcm Umarą i towarzy szem llat manowem . czne przydziały, dod ałem t o do twojego, tak, że w sumie mam spor o. Ponieważ le cisz aerop1anrem, więc wyodpowiedział
wręczycie ten wspaniały 'dar wodzowi d aj ę ci w szys tko w 'konser wach. Czy masz coś przeciwPisarew.
ko t emu? D a j ę ci tłu s zcz, skondensowane mleko. kon·
Znów rozległy si ę oklask i, jakich jeszcze nie słyszał
s er w y , w ędzon e r yby , mięso . Matk o kochana, tobie nJ:..
Adun ani sta rucha-tajga...
czego nie poża łuję, j esteś morowy chłop! Zresztą nie
A ropa lała się do cysterny, nie moż!1a już jej było
co dzie!l. od nas jeżdż ą do M :·:ikwy •> raponami.
zatrzymać. C a le morze naft y lśnił o i mieniło s'ę
- ·N iczego mi nie pot rzeba , prócz prowiant u na drow ocz·a ch budowniczych i m'.eszkańców Nowińska . Ro·
od ezwał s i ę Aleksy wzruszony dobroa:·ą towar zygę botnicy postanowili w resz1fe skierow~ć czarny st ruW ciągu t r zech , czt erech dni jestem w Moskwie.
.
szy
mień do drugiej cysterny...
N a t om i ast proszę ci ę zwróć przydzi:J.ły B atmanowa, Zał
Beridze zamilkł 1 pow1lódł dokoła wzrokiem. Ziatk inda i B er i dzego. Serd e cznie j es t em dm wdzięczny,
kow wyo:erał oczy nie kryjąc łez. Wszys cy byli zdene~·
ale opejdę si ę.„
wow~i. Za ścianami baraku szal!aila .i przewala.la stę
Lłbermain spojrzał na n iego ze współczuciem :
burza Śll!i.eżna. Umara Mahomet zr:ęcznie zeskoczył z ·gór·
co za szlachetny tow arzysz!
Proszę ipomyśl eć,
nej !PTYCZy, podbiegł do Beridzego i schwycił za rękę;
A czy masz ojca i matkę?
Zuch z c1ebie, wszystko będzie tak, j1aik pow1e• - Cz.v nomvślaleś. j aką oni nrzeżyI:i. ~:mę? SłyszadzWeśl~.•
słać

promi tować naszej słynnej organiza cji. D l a twoj ej żo
ny daje prezent : wspaniałą przedwojenną czekoladę!
P os iadam na skła dz(e kilk a p ar doskonałych pantofli,
p rawdopodobnie n umer u j ej nog i!.
c.le ty nie znasz
P rzyznaj się, że nie znasz?
- Nie znam ! - roześm'i ał się A l eksy .
I, nagl~ opa!'.owała g~ szalona radość: już niedługo,
·wk r otce UJrzy Zlilę, będzie z nią rozmawfo.ć i całować ją.
Jes te.ś w tYJ? w 1eku, k iedy się patrzy t ylko n a
twarze kobiet_. a m e z•:ra~a uwag i na nogi. A to niedobrze - traJkotał daleJ L1ber man. Gawędził i gderał a
Kowsz_ow. pakcwał manatki i nic słu~hał, gdy z magaz~u
przy niesiono prow ian t i podar unki.
- .Takto, aż t yle! Przecież to roz bój na r ównej drodze! - przera1fł się A leksy.
- Matko kochan a, co e:a niezn ośny człowiek! - zmarszczył się L iberma n i zd e cydowanym ruch em odsun ął
Al eksego od walizki.
Był zadowol~ny, że A lek s ego zawezwali do naczeln1J
•
ka budowy.
1
--.. Idź, idź, :z:ie ~glądaj się -:- :nówił wyprowadzając
Ale~ego. - ~1edys bylem WOJazer e m i mam doświad
·
czeme w w alizkowych spraw ach.
iD~0630I
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