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WARSZAWA :PAP). Z okazji ś więta Artylerii Sił Zb rojny ch ZSRR
Il-gi wiceminister Obrany Narodow e,j dowódca wojsk lądowych .gen, Popławski wystosował następuj."cą de peszę:
i• t,
„DOWÓDCA ARTYLERII SIŁ ZBROJNYCH ZSRR
, .-Ę.
GŁÓWNY MARSZAŁEK ARTYLERII N. WORONOW
MOS:KWA
z okazji święta Artyler ii Sił Zbrojnych ZSRR, w i~ieniu ~rtr~e
rzystów Wojska P olskiego przesyłam Wam Marszałku l wszys t1am
artylerzystom r adzieckim najserd eczniejsze pozdrowienia i życzenia
d a,lszych, jeszcze wspanialszych s ukcesów.
S t alinowska artyleria radziecka okryła chwalą s we sztandary b ojow e w bitwach drugiej wojPY ś 1viatowej w obronie Ojczyzny i o
wol ność ludów ujarzmionych p rzez faszyzm.
Wyb itne suk cesy ar tylerii r a dzieckiej są wyrazem :vysokiego P;>-:
ziomu sztu ki i techn iki woJe:mej oraz bezprzykładneJ walecznosc1
żo łnierzy Armii Radzieck iej, wyc howanych przez partię bolszewicką
w duchu radzieck iego patriotyzm li i internacjonalizmu.
Artylerzyści polscy pamięlają z wdzi ęcznością chwile, kiedy w
ci ężkich d niach woj ny a rtylerzyś ci r adzieccy służyli im bratersl~ą pomocą w organizowaniu i szkoleni u illaszej artylerii i są dumni, że 1y;'ieli zaszczyt wspóln ie z nimi walc z yć przeciwko hitlerowskim na j eźd ź
com.
Bohat erska artyleria radzieck a jest dla n as przykładem i wzorem ,
według którego szkolimy polskie h a rtylerzystów, b y wzmocnić siły,
stojące na stra ży pokoju i bez.pie c zeństwa ludów całego św:ata.
Il Wiceminister Obrony Na.rodowej
D()wódca Wojsk Lądowych
(-) STANISŁAW POPŁAWSKI
gen. broni

Inspektor Artylerii
(-) WOJCIECH BEWZIUK
gen. dyw.

Ir
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Załogi

fabryczne

meldują

o przedterminowym wykonaniu planów

W dniu wczorajszym w X audytorium Politechniki Łódz
odbyła się narada, poświęccna
kiej - przy ul. Gdańskiej 155 rozwojowi ruchu racjonalizatorskiego. W naradzie wzięło udział
około pięćdziesięciu przedstawicieli świata nauki, pięciuset Tacjonalizatorów i wynalazców oraz pracowników administracyjnych.
Po 6·godzinnych naradach - zebrani uchwalili następującą rezolucję:

Narada racjonalizatorów, personelu technicznego zakładów przemysło
wych oraz przedsta\vicieli uczelni i
instytucji naukowych zorganizowana
z inicjatywy ŁK i WK PZPR, OR~Z.
Politechniki Łódzkiej, Zarz<1du IVI1e.J
skiego oraz „Glosu Robotniczego",
mająca na celu nawiązanie. ścislej
współpracy między raejona.I1zatorami, a światem nauki podeJmu.jc nastepnjaca rezolucję:
;.My.· profesorowie, inżynierowie,
technicy i racjonalizatorzy, zgromadzeni na naradzie, zdając sob;e spra
wę z obowiązków jakie nakłada na
nas nasze Państwo Ludowe. postanawiamy wzmóc swe wysiłki w celu
przyśpieszenia rozwoju myśli techn icznej i postępu techn!cznego w Pol
sce. Od ,J945 r. gdy przemysł nasz
Rtał sie własnościa całego narodu zmienia się sto;mriek do pracy robot
nika i kierownika zakładu, oraz pracownika naukowego. Wszyscy czu;emy się odpowiedzialni za pow;erzony naszej opiece odcinek pracy.
Ustrój demokracji ludowej stwarza wszystkie warunki do wprowadzenia nowych, rewolucyjnych metod pracy, które pozwalają wyzwo-

Łódzkiego, przedstawiciele Instytutu
Włókienniczego i Naczelnej Organi·
zacji Technicznej, zobowiązują się
wziąć udział w rozwoju ruchu racjo-

nalizatorskiego. U cze lnie, katedry i
pracownicy naukowi roztoczą opiekę
nad istniejącymi klubami wynalaz·
ców i racjonalizatorów. Opieka ta
przejawiać się będzie w uczestnicze·
niu w obrad?.ch klubu, w udzieta11iu
pomocy racjonalizatorom i spieszen.•11
z radą przy opracowywaniu pomysłów. Doradcy naukowi klubów będą
wygłaszać 1>ogadanki i wykłady 1la
racjonnlizatorów oraz organizować
kursy dla tych, którzy będą chci2li
rozszerzyć zasób swych wiadomo.ści
teoretycznych. Doradcy naukowi cznwać będ:i nad tym, aby slu•zne po·
mYslr i wynalazki wprowadzane byJy w żyćie, oraz aby zasługujące na
to pomysły były należycie spopub-

te,

które mo
nalizatorów, a zwłaszcza
gą wplynąć na usprawnienie i pogłę
bienie wynalazczości oraz nowator·
stwa.
Narada apeluje do personelu
tecbnicznego wszystkich zakła
dów o nawiązanie współpracy z ro·
'ootnikami, racjonalizatorami i udzie;
lanie im najdalej idącej pomocy oraz
opieki.
N a rada zwraca się do Komisji
,f
Technicznego przy
Postępu
'jjl
CentralnYch Zarządach, aby szybciej,
sprawniej i bardziej wnikliwie roz·
wnioski racjonalizatoriiatrywały
skie i nie opliźniały wypłaty premii.
Narada apeluje do Związków
•
~ Zawodowych, aby otoczyły opie
\ką racjonaliżatorów i broniły ich interesiiw, czuwając nad tym, by 'la
czas mieli oni wypłacane premie.
Premie bo1;·iem podwyższają zarobki
racjonałizatoró1v, a re.'llizacja ich pen~yst?\\" podnosi. z~robk~ klasy robotni~~eJ oraz p~zysp1e;;za I ulep':iza roz11 0
J 1irodukcjl.
Narada nakłada na. Centralne
~ax:zą"dy obo\yiązctr _rozi>.ow·
1
szec~1~ua111a pomys.o~ racJ011ahza~~1:~{r~ra:~. wszystkich zakładach
@J
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Narada domaga się od prasy,
codziennej i fachowej, systematycznego informowania opinii publk:nej o najbardziej ciekawych osiągnięciach w dziedzinie racjonalizacji oraz popularyzowania osiągnięć techniki polskiej i radzieckiej.
Narada wzywa Związki Zawadowc, NOT i Stowarzyszenia
ijranżo·.'l'e do niezwłocznego wszczę
cia na szerszą skalę zakrojonej a kej i
.,.,

ryzowane.

2
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Wyższe uczelnie otworzą racjo

I

, .
PZPW Nr 37
Dnia 18 listopada, na dwanasc1eo
dni przed terminem, ustalonym zobowiązaniami załogi, Pa.ństwowe. Za·
kłady Przemysłu Wełmanego Nr 37
wydawniczej, popularyzującej wśród wykonały plan rocz~y.
_
robotników danego zjednoczenia, bran
Janina TomaszuK
ży, wśród całej klasy robotniczej cie·
korespondent fabryczny
kawszy<::h prac racjonalizatorów i
z PZPW Nr 31
techników
współpracujących :-: nimi
naukowców.
CENTRALA HA:r-.TDLOWA
PRZEMYSł,U PAPIERI\TJ:CZEGO
Narada uznaje potrzebę wspJlDnia 11 listopada Centrala Handlonych obrad praktyków i teoretyków i dlatego dla sprawdzenia, ,jak wa Przemysłu Papierniczego wykozostały ''·ykonane uchwały dzisiej- nała plan roczny wartości 34.329 miszej narady, postanawia odbyć ta!•· lionów zł., przekraczając plan c 305
sarną naradę za 6 miesięcy. Przyszłą milionów złotych.
W uro czystym dniu zak ończ eni a
z wystawą pomynaradę poł:!czyć
planu roczn ego zało ga CHPP podjęła
słó'y racjonalizatorskich.
Zrealizowanie wysuniętych przez dodatkowe zob owiązan i a.
Stanisław Gębicki
naradę wniosków, wprowadzenie w
k orespondent fabry czny z CHPP
prze.'podjętych
zobowiązań
życie
świat nauki i techniki jest !JOWażnym I
PZPB Nr 4
czynn!kiem na drodze do przyśpiesze-1
Dnia 19 listopada o godz. 8 rano
nia hudowy socjalizmu w naszym
tkalnia PZPB Nr 4 wykonała w ter·
kraju.

uchwalona na pierwszej naradzie
racjonalizatorów i naukowców w Łodzi

~
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minie o _? dni krót szym, roczny plan
produkq1.
Ostatnia sztuka materiału zeszła z
warsztatu b ezpar tyjnej tk aczki, ob.
Janiny Kużyf1skiej, przoduj ącej ro·
b otnic:y n aszych zakładów, k tóra
pierw~za w PZPB Nr 3 p rzeszła na
pro dukcj~ p rzy 32 krosnach i wyk anuje sw e bazy w 113 p rocentach, osiągają c średnio 84 procen t primy,
Marla Majewska
korespondent fab ryczny
z PZPB Nr 4
PRZEMYSŁ

JEDWABNICZO •
GALANTERYJNY
O wyli:onaniu planów donosi
przemysł jedwabniczorównież
galanleryjny. Mianowicie roczny
plan produl1.cji pod względem ilo
ściowym wykonały :

załóga Pań

stwowej Fabryki Pluszu l Aksamitu Nr 6 w Kaliszu oraz załoga
Gorzkowskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego.

Niedo, cieły wzór Wodza Socjalizmu

b~dzie nam w życill drogowskazem.
Młodzież

·polska godnie uczci 70 rocznicę
urodzin Generalissimusa Józefa Stalina

nalizatorom dostęp do lab.:>rn·
loriów naukowych, umożliwiając im
słuszności
IV ten sposób zbadanie
zobowiązuje się korzyMłodzież
celu obsługi wsi l zacieśnienia
BYDGOSZCZ (PAP). - 520 ZMPswych pomYsłów i pogłębienie wieso Iuszu robotniczo-chłopskiego, stać z doświadczeń przodującej orcwców Bydgoszczy zebrało się dnia
otoczyć stałą i fachową opieką ganizacji młodzieży Komsomołu , pol i ć inicjatywę i zdolność twórczą dzy teoretycznej.
18 bm. w celu omówienia apelu mło
ośrodek maszynowy w Wtelnie, większyć aktyw ZMP ,.; s:i:kolach śre
mas pracufących. Z każdym rokiem
cizieży skiernil!wickiej. Wśród entuNarad? postanawia, aby powołani)
wzmóc akcję uświadamiania
nawiązać kontakt z organizacją dnicb,
rozwija się coraz szerzej wspólza- do tego władze administracyjne i tech
zjastycznycn oklasków została ,:irzyprzy szkole tech· młodzieży wiejskiej , powiększyć licz
komsomolską
wodnictwo pracy. dzięki któremu za niczne zrealizowały wszystkie słusz- \
jęta rezolucja, w której rn. in. czynicznej w Komsomolsku oraz po bę kół TPPR oraz zacieśnić współ·
kłady nasee pro<lukują coraz więcej ne wnioski wysunięte dziś prze?; ra<'jo
l<.my :
większyć ilość członków w kole pracę z innymi organizacjami na wsl.
coraz bardziej różnorodnych towa- O"""""'°"'OOOC>OOC>OOC>OOC:lXlJOC'."""'CXlOOCO:>OOC:Xl:oc:C:)O(lex:0>0:"iOCOK><Cx:oc:'.:l)Q.000'.OCOIOC:JX:<X:>OOC:i:>0:cxi:::n::i:00000000000<XXJCXXX>00<.oooc:>0:ex:Q>OOCX•>OOCXXXOX><O
.J6ze„Wyrażamy podziękowan ie
Młodzie ż dębicka pisze m. in.:
miejskim ZMP z · 520 dO 700. Zo·
rów. Współzawodnictwo międzyza
fowi Stalinowi z_a przywrócenie na„To, że my, dzieci robotników
bowiązujemy się urządzić 21 gruldadowe rodzi szlachetną ry\vallzaszej o j c7y źnie jednego z naj •.v1ęk
l chłopów, uzyskaliśmy prawo do
dnia br. 2 wieczornice, poświęco
cję m:ędzy załogami poszczególnych
szvcl1 bahaterów i wy chowanków
pracy i nauki, to, że z roku na
fabryk. Pow~laje samorodnie ruch
ne życiu i walce Józefa Stalina
stali;,.owskiej szkoły dowódców rok rosną stypendia, powiększa
rnc.ionallzatorski. Olbrzymie możli
oraz założyć 3 koła TPPR",
Polsk i Konstantego RoMa rszałka
* ·A-~
wości, tkwiące w klasie robotniczej,
liczba studiującej na wyż
się
kossowskiego.
która posiada tysiące talentów będą
szych uczelniach młodzieży roRZESZÓW (PAP). - Mło dzież Z okazji 70-lecia nrodzin wlelmączki
i
owczych
skór
śledzi,
dniu
W
(PAP).
WARSZAWA
w pełni wykorzystane - jeśli na
zawdzięcza·
botniczo-chłopskiej,
kiego wodza wszystkich sił po- czło 11kowie ZMP i TPPR szkół ś :ed
spotkanie borykające.i się z trudnoś 18 listopada br. została podpisa- rybnej.
my naszemu rządowi ludowemu,
Stalina, zo- nich w Dębicy - na w spólny m zebra
Józefa
stępowych W eksporcie z Polski do Islan·
ciami myśli racjonalizatorskiej ro- na w 'Varszawie umowa handlorosnącemu obozowi socjalizmu i
bowiązujemy 5ię: do 21 grudnia niu j ednomyśl nie zobo wiązała się do
węgiel ,
botnil<ów wyjdzie świat nauki 1 tech wa między Polską a Islandią na dii umowa przewiduj~:
jego wodzowi Józefowi Stalinobr. wyjechać z ekipami: mo!lter- 1dnia 21 grudnia zaznaj omić się z ży
niki.
wyroby
wi. Niedo ścigniony wzór Wielrok 1950. Umowa przewiduje im- tekstylia, chemikaiia,
ską. i artystyczną do wsi Mielna, ciem i działalnością wielkiego p rzyZdajem~' sobie w pełni sprawę że
kiego Nauczy ciela Socjalizmu Gniedzinka i Nowego Dworu, w jaciela młodzi eży, Józefa Stalina.
port do Polski z Islandii: tranu, met alowe i inne.
współpraca. praktyki i teorii jest koJózefa Stalina - będzie nam w
nieczna w obliczu wielkich za.dań,
·
życiu drogowskazem",
Znaczenie
przed jakimi stoimy.
* • *
pierwszej łódzkiej narady racjonali·POZNAŃ (PAP). - Zeb rani r rze!zatorów, naukowców i techników,
sta wiciel e Komitetu $rodowis'itowepolega na tym, :i:c nawiązana została
go Federacji Polskich Orgar,izacji
bezpośrednia łączność między racjoStudenckich, dział acze ZAM!> oraz
nalizatorami, naukowca.mi i t.ecbnidelegaci wszystkich kół naukowych
kami, gdy:i: często, niestety, zdana
i zarz ądów Bra tnich Pomocy stwie rsię, że niewykształceni technicznie
dza j ą w swsjej rezolucji :
robotnicy miewają dobre pomysły,
których jednakże, z powodu skromne
„21 grudnia br. w dniu 7łt roczprowokacji antyradzieckich, wzorogo zasobu wiadomości teoretycznych
Generalissimusa
nicy urodzin
Kam
G()ebbelsa.
metodach
na
wanych
nie potrafią zrealiwwać.
Józefa Stalina, cały świat poko~
pania ta usiłuje odwrócić uwagę mas
Niemniej często zdarza się, że
pracujących od zbrodniczej działalno
ju i postępu da wyraz swojej m isłuszne projekty składane w referaści podżegaczy wojennych i zmierza
tach racjonalizacji w ciągu wielu
dla genialnego
łości i podziwu
do rozbicia jedności klasy robotniczej.
miesięcy nie oglądają światła dzienWodza międzynarodowego proleI
nego. Brak pomocy fachowej dla ra24-godzinny
P ARYż (PAP)
tariatu",
cjonalizatora i biurokratyczne postrajk ost rzegawczy pracowników
pogłębić
„Zobowiązujemy się
dejście niektórych ogniw administra
banków zakończył się pełnym sukcecji powodują spóźnione zastasowasem, obejmując przygniatającą więk
nasz.ą znajomo ść życia, działal
nie, a nawet :ljmarnowanie wielu
snę
szość pracujących t ej kategorii w caności oraz wkładu Józefa Stalina
słusznych myśli i projektów.
lej Francji. Pracownicy odnieśli
w rozwój teorii marksizmu-leniZ tym stanem rzeczy my, profeso- ~11Ulł111Ullłlfllllłłłlllllłllłlllllllflłl1łlf'11111111111łłtllllllllllłllłtUlllllllllllUllł lłU1111111111Ulfllllllllllll fllłfllUlllltłlllłllllllHUll"'''''llHtrllllllllllł1'11111111łlll1111UllłlllłłlłlllllllUt l pierwsze zwycięstwo w Marsylii,
rowie i pracownicy techniczni, ranizmu. Zdobytą wiedzę przekaże·
t~pia stano\visko r~ąd~ f~ancuskiego . gdzie pracodawcy musieli r1rzyznać
Apel Genera}-1 podobnie jak to miało miejsce w
PARYŻ (PAP) cjonalizator;iy, pracown!cy refer:-.tów nej Konfederacji Pracy w sprawie roku.
. im dodatek w wysokości 3 tysięcy
wobec p~oblemu ~nem1eck1~go.
my słuchaczom 25 prowadzonych
i Komisji Postt;pu odbycia 2-i-oodzinnego strajku po·
racjonalizacji
Komum kat st wierdza, ze ostatm~ franków miesięcznie do chwili podpik 1
.
.
.
D .
nas wiejskich unh'!~rsy te
przez
1
Technicznego pragniemy zerwać.
. ziennti.;: przyp.omrna~d zeł ac: ·o - decyz je t rzech ministrów spraw za- sania układu zbioroweg;o.
wszechnego "w dniu 25 bm„ został
·
1 w ·.
. · N'1em1ec
h w sprawie
. ··
vm czasie
wie.;:
.
.
ch. Ponadto postaniedzielny
tów
W tym celu postanawiamy, że:
ząd o s1e 3w gramcznyc
. d .zna110owa
przyJ~ty z entnz)azmem przez Iran·
P ra cownicy poczt i telegrafów ora;;
eP_utow - grażaja bezpieczeństwu Francji i wy- urzęd!!icy miejscy zorganizowali ma.
Obecni na naradzie profeso~·o·
ł · F. . pal'lamencie . Je y me
z
·
nawiamy uruchomić przy każdym
k ą. kl asę robo t mczą.
·
·
·
·
•
·
akJednohta
komumstycznvch
rvch
ran
eJ
ca
cus
wie Politechniki, Uniwcrsytet•1 cJ·i nadchodza ~ wiaciomości o przy.,.c.- ·~
zaniepokojenie całe· nifestację w Pary żu, żądając podwyż 
. wołuJą powazne
b t .
k .. ' ·kl '
.
wydziale uczelniany m kurs języ·
.·
· ma1ą
.. z ac ho dme
- asv- . ro o n1cze1
"'. c3a 1ranem;
.
go naro du. N'iemq
.
.·H~J
.
odbędzie
towaniach do, • strajku ktory
ki płac.
ka rosyjskiego, aby jeszcze bar.:miliar• I>r7'.yczymła się do pr.wa~r.ych .z!lltan :służvć jako baza i arsenał. dla
· d '· ·
d h ł
·
·.
. .~ ;
. ·· .
as em Je nosc1. mas. prac.n politycznych. W obecne] chw1h dą·
~1ę po
W całej Franc1i
PARYŻ (PAP) dziej zacieśnić przyjaźń polskoJących w walce o 1<'ysun1ęte 7.ądama. : . d . d . . k .. . t . -zcze dei on amen ka.1sk.ch, .kto1 zy pro·
poli tykę wobec przybiera na sile akcja r obot ników,
z~m.e. o Je. ~osc1 a CJl 1es ~e„ . _ w udzą agres ywną
.
Dla uczczenia ~nia
radziecką.
W my~l d.ecyzi1 CGT, sehcta1:zz s!lme1sze ~Iz ,w latac.h 19~·1 1.,193a. ZSHR i krajów demokracji ludowej. którzy domagają się przyznania mieStalina postaWielkiego
urodzin
y·
t
3
B iuro Polityczne wyraża energicz- sięcznego dodatku w wysokości
generalm zw1ązkow zawodowych gor- Rzą.d ~uemlle a musiał lh!ąpic pod
nawiamy wysłać w teren do koń
ników wystosowali listy do innych nac1sk1em mas. lud?wych. 1\iasy p~a- ny protes t p rz eciw odmowie rzadu sięcy franków wszystkim pracowni· I
t central zawodowych, p~·oponująs o~- cujące _domag;aJą 51 ~ w ~alszy.1.11 ci~- wypłacenia wszystkim ludziom pracy kom. do czasu wprowadzenia w ży
z
ca roku 20 ekip medycznych i
PARYZ (PAP). , ~ nany p~e aj bycie wspólnych zebran, na ktorycn gu zrn.iany o.~ccneJ onentacp poh- miesi~cznego dodatku w wysokości cie zbiorowych układów pracy.
oraz rozpostomatologicznych
P;rn.l Eluard o~mowil wspołpraq z I będą omówione sprawy związane ze tycz.nei I;r~nCJJ oraz utwor~enia rzą- 3 tys. franków do czasu wprov:adzesię wszędzie krótko·
Odbywają
prace
cząć do dnia 21 grudnia
kł d'
h
b'
nia ,v · ·
du Jednosc1 d!!mokratyczneJ.
rad1ern francuskim na znak protestu 'raJ'kiem
u a ow trwale strajki ostrzegawcze oraz mazycie z iorowyc
.
.
.
przechv decyz]i ministra informaCJi · " · · ·
zespołów sam!l!)Omocy w n;:n.:c'
pracoLiczni
robotników.
nifestacje
p,~~Yz ::.~P) -: ..Bmro Po.ht ycz= pracy.
,_,L'Eumanile': ogł-.«ty~_uł, '."'.
udwołuj.ącej audycję rad~o~ą, P?:l·
na wszystkich wy,J:;:ialach wy~
Biuro Polityczne piętnuje wzm9że- dawcy musieli poczvnić ustępstwa na
czas ktorej miał nr:i:0 mawiac MaunC•! ' .tor) m imdkresla, • •ze 3ednosc ak.c11 ne :F ranc.usJ,1CJ P~1 tu Kom;imstycz
rzecz robotników.
oglos1!0 komumk~t, w ktorym po- nie kamnanii kłamstw. oszczerstw
nej
zwycięst\\·o,
'3Zvch uczelni a:illnfls"J::h".
~i t7) :i·e ;:e pracującym
Tliorcz.

S

~

Podpisanie umowy handlowej

między Polską

a

Islandią

LUD FRANCJI WALCZY
o

rząd

.jedno§ci narodol'flej
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Powszechny strajk protestacyjny

przeciw zdradzieckiej polityce Bidault
•
•
w nadchodzący piątek
rozpocznie
:
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p rotest
Paula Eluard
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Nr 319

iły

pokoiu
I

Miliony ludzi na c?łym ~wieci~, ZSRR, USA, Anglię, Francję i Chiny
pragn~cych pokoju. i men~Wl- do zawarcia Paktu Pokoju.
Przetnówienie szefa delegacji poldz.ących :wo1ny, .z radością :przr1ęły
p1opozy~Je m i'm s.tra Wyszynslnego, )I skiej w Organizacji Narodów Zjedo potę1?ieniu propal}an?y wojen;Jej i noczonych, ..-mbasadora Wierbłow
wzywa1ące pięć w1elkich mocarstw: skiego, było wyrazem opinii całego
społeczeństwa polskiego, które w pro
po~ycjach Zwi;lzku Radzieckiego wiNa marginesie
dz1 „posunięcie logiczne i konstruk------~-- .
tywne, zmierzające do wzmocnienia
pokoju". Przemówienie to było też
wyrazem uczucia wdzięczności, jakie
żywi r.aród polski dla ZSRR, niezłom
nego szermierza w walce o pokój i
bezpieczeństwo narodów".

I

Wrażliwe

serce

Członek bryt~•jskiej Izby Gmin,
kon~crwatysta William 8teffcrd,
zwrócił się do min. Rolnidwa
z następującą. interpelacją:

„J akie są w chwili obecnej
losy badan naukowych, prowadzonych pod kierownictwem
M;;1. Roln~ctwa w celu znalezie"lia sposobów zabijania ho• marów, krabów i langustćw
bez stos:l\vania okrucie11stwa ?"
Chodzi o to, że zwierzą.tka
morskie, wymienione przez szanownego posła Stefferda, zanim
staną si<,) zdatne do użytku bogatych smakoszów, gotowane są.
jak wiadomo, żywcem, aż nabi~
r~ odpowiedniego koloru i snF•.„humanitarne''
Wrażliwe,
ku.
scr{:e poda Stcfferda, który nado częstych konsumentów
leży
homa:·ów, krabów : langustów
luksusowych restauracjach
w
londyiL,;kich, wzdryga się po prostu w obliczu cierpieli, zadawanyrh przez kuchmistrzów niewinnym a 3macznym zwier6atkom. I zdarzyło się już nie raz,
że czcigodnemu pos!owi np. kawał szyjki homara „kością w
gardle" - ja\< to się mówi utkwił, nie dając się przełknąć,
skoro tylko pan poseł wyobraził
sobie prz~dśmiertne dzieje zjadanC'go przy:m1aku.
Nie jesteśmy barbarzyńcami
i nie mamy, oczywiście, nic przeciwko temu, by zwierzętom jadalnym czy niejadalnym zbytnich cierpiefi
oszczędzono
przy rozstawaniu się ich z ży
ciem. Dlatego też goto\vi. 'bylibyśmy uznać i uszanować wraż
liwość posła Stefferda, gdyby nie
znan'l powszechnie okolicznosl!,
jak
że zarówno poseł Stefferd,
i cała jego partia, w stosunku
do cierpień człowieka okazują
znar.:rnie mn!ej współczucia, niż
w stosunku do gotowanych żyw
Cf111 krabów i l:.mgmtów. Przejak wiemy - p1·l'cież An~lia wadzi okrutną wojnę koloniah:i.
w Burmie i na· :Malajach, popiera wszelkimi siłami re:!im ateń
ski, mający na sumieniu tyniewinnie zamęczonych
siące
ofiar Judzkich, a poza tym rząd
labourzystowski i jego przyjaciele z partii Churchilla biorą
,1?01·Jiwy udział w różnych paktach i zmowach międzynarodo
wych, mających na celu no ,vsi
i okrutną. wojnę, to znaczy zagładę dziesiątków milionów ludzi. Czym są. wobec takich perspektyw homary i langusty'! ..•
Wydaje nam się, że poseł Ste:t'!erd jest charakterystycznym
i reprezentacyjnym okazem teg'.>
gatunku ludzi, którzy nie zabiją. wprawdzie muchy (ani pluskwy), lecz milion ludzi - bez
zbytnich wahań - gotowi są wy
słać na śmierć pewną, gdy tal~
podyktuje egoistyczny interes
B. D.
kieszeni i safe'tL

Popierając
„wyraża

rezolucję

radziecką,

pokojowe dążenia całej ludzkości" i „stawia sprawę szcze
rze, zqodnie z wolą ma.; ludowych,
ludzi pracy", ambnsacłor Wierbłow
ski przycwoździł bezpodstawne oszczerstwa, jakle w stosunku do Polski rzucił delegat amerykański w
ONZ
De;egat amerykański p. Warren
I 1 Austin, który od lat-. specjalizuje się
w zwalczaniu wszelkich propozycji,
zmierzających do utrwalenia pokoju,
pozwolił sobie w swym przemówieniu na niewłaściwe aluzje w sprawie
nominacji Marszałka Rokossowskiego.
Ambasador ·wierbłowski przypomniał niefortunnemu dyplomacie, któf rego pamięć zbyt często zawodzi, że
I to właśnie dwaj P<!Iacy: Kościuszko
i Puła'łki brali udział w walkach o
podobnie, jak
Ameryki,
wolność
brał udział
Marsiałek Rokossowski
w walce o wyzwolenie mas ludowych
Rosji spod ucisku caratu, a później
od zagranicznych interwentów i hifaszystowskich.
hord
tlerowskich
przestali
Czyż Kościuszko i Pułaski
przez to być Polakami? - zapytał
ambasador Wierblowski. Tak samo
nie przestał nim być Marszałek Rokossowski, nawet je'śli to się nie· po.doba awanturniczym politykom amerykańskim, ~tórzy z nienawiścią pa~r:l~k~a kazde wzmocnienie pozycji
która

iI

•

•

zwyc1ęzq

nie agresywnych wojen w Indonezji Natomiast amerylrn.ńscy lokaje z Bel
wbrew woli narodu jugosło
polityczych zauszników w Helsin- wiańskiego, występując przeciwko
kach i Belgradzie, ten sam Bank radzieckim propozycjom pokojowym,
który powołany został do rozszerze'. dali jeszcze jeden dowód swej podło·
nia handlu światowego,. od dwóch ści 1 cynicznej zdrady interesów nalat pozostawia niezałatwioną spiawę rodu, który rzekomo reprezentują.
udzielenia Polsce pożyczki na odbuStany Zjednoczone mogą popierać
Stany Tito, mogą mobilizować odszczepień
zniszczeń wojennych.
dowę
ambasa- ców i zdrajców sprawy pokoju i wal
stwieroził
Zjednoczone sador 'Wierbłowski - systematycznie ności narodów, ale wysiłki ich skasabotują odrodzenie handlu świato zane są na niepowodzenie. Przykład
wego i odbudowę gospodarczą Pols
hin jest najlepszym dowodem, że
udzielenia licencji na polityka taka ni.e powiodła się i nie
odmawiając
wywóz ~o Polski maszyn do pokojo- może się powieść. Narody świata cowego uzytku gospodarczego, a na- raz silniej występują przeciw anglowet od~awiając udzielenia licencji sesklm szerzycielom propagandy mana wywoz sprzętu dla uruchomie- 5owego mortlowanla ludzi. Narody
nia fabryki penicyliny.
światd wiedzą, kto jest ich przyjacieTo nie Polska stara się odgrodzić lem, a kto jest ich wrogiem. Wiedzą
od świata, jak to bezczelnie nałgał one, że to właśnie bohaterski Zwlą
p. Austin, lecz - właśnie Stany Zje- iek Radziecki uratował cały świat od
dnoczone zapuszczają „żelazną kur- barbarzyńskiego hitleryzmu. Dlatego
Podczas, też z jeszcze większą energią. będą
tynę" nad swoim krajem.
Rybnkkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, ja.ko pierwsze w
gdy przez Polskę przewinęło się w one walczyć pod przewodniclwem przemyśle węglowym wykonało dn!a 11 li~topa.da. br. 3-letni pań~twowy
cstat;iich latach , kilkuset korespon- Zwią.!ku Radzieckiego przeciw mi- plan produkcji.
dentow amcrykanskich, władze ame- liarderom i imperialistom amerykai1W zwia,zku z przedterminową re aliza.eją planu załoga Zj:!dnoc-z.en!.a
rykańskie udzieliły wiz tylko kilku skim. uine w ostateczne zwycięstwo Rybnickiego zobowiązała się WYDOBYĆ DO I\:O~CA 19\t9 R. lULION
zda
Często
polskim korespondentom.
TON WĘGLA KA!\UENNEGO PON AD PLAN.
T. A.
sił pokoju.
izały się również wypadki, że kiedy
clo USA przyjechali polscy uczeni
lu.b stypendyści, poddano ich szczegoł?WYJ? badaniom, jak gdyby byli
~1ęzkmn przestępcami i ograniczano
ich swobodę poruszania się.
i Vletnamie, na finansowanie swoich gradu

wręczenie nagród kolejarzo1n
z okazji przedtersninowego wykona~ia

Uroczyste

Arn~asa~~r Wierbłowski
w~l rowrue.z zdradę kliki

napiętno

titowskiej,
ktora z kazdym dniem staje się cor~z bardziej wyraźna. ,,Jugosłowia
nie to 1;?haterski naród, w którego
po
pr.zy~~łosc głęboko wierzymy" w~edz1a.ł szef delegacji polskiej. Ale
~l1~a. M?w~ka nie :występuje w jego
l~Ien.m l me. wxraza jego woli. Narad 1ug.osłow1anski, podobnie, jak
wszystkie narody, które przeszły gehennę ostatniej wojny, chce pokoju.

Planu Trz,letniego przez
pięknie udekorowanej świetlicy
Związku Zawodowego Kolejarzy na

W

Dworcu Łódź-Kaliska odbyła się wcz.J
raj uroczysta akademia, zorganiz'.>wana z okazji przedterminowego wykonania Planu Trzyletniego przez kolejarzy DOKP-Łódź.

K onf erencJ· a referento' w

Bezpieczeństwa

'V!

i Higieny Pracy

I

Referat o roli Związków Zawodowych w zagadnieniu higieny 1 bezpieczeństwa pracy wygłosił Inspektor Społeczny ORZZ Władysław Jezierski.
O higienie jako nauce należytym
jej zas.tosow'aniu oraz ~ chorobac}!
zawodowych mówił laureat nagrody
naukowej na rok bieżący, prof. dr
Paluch. Referent omówił szeroko, pot•••••„•••••••••„.„.„.„„••••„ ......•„ ....••„ ••••••„.„•••„ •••• „.„•.••„„.....
zastoso·wanie
pierając przykładami,
higieny w życiu osobistym robotnika, w jego warsztacie pracy i nawet
mieszkaniu.
Nie pominięto także na konferenMOSKWA (PAP). - 16 bm. Mini- sklej w ZSRR Lazo Latlnovicz nadusterstwo Spraw Zagranicznych ZSRR żywa. swego oficjalnego stanowiska cji tak ważnej sprav.'Y, jaką jest zaskierowało do ambasady jugcsło- w Moskwie, uprawiając antyradziec- kładanie i usprawnianie działalności
~viań.skie i :W Moskwie notę następu- ką działalność szpiegowską i dyw er- ambulatoriów fabrycznych. O zna·
czeniu i roli, jaką winny one. spełsyjną.
1ące1 tresCJ:
Na tej podstawie Ministerstwo _ niać: oraz jak powin~y. być urządz~Ministerstwo Spraw Zagranicznych
u ne 1 prowadzone, mow1ł przed5taw1..
.
• .
ZSRR upoważQione zostało przez _ ,
rząd radziecki do zakomunikowania v. aza za konieczne zawiadomic rząd del Wydziału Zdrowia, dr Raciążek.
Następny mówca, Inspektor Pracy,
jugosłowiański, że dalsze przebywarządowi Jugosławii, co następuje:
BERLIN (PAP). - Z Monachium,
Ministerstwo dysponuje wiarygod- nie Lazo Lalinovicza w charakterze mgr \~acław. Kraj:wski ''0'.iaśnił wy
strefy
uymi danymi, świadczącymi, że char- dyplomatycznego przedstawiciela Ju- , czerpuiąco, Jak wmno byc zorgani- Norymbergi i innych miast
nadchob2zustannie
amerykańskiej
pow
prai::y
zowan~ bezpieczeństwo
ge d'affaires ambasady jugosłowiań- gosławil w ZSRR jest niemożliwe.
szczegolnych zakładach.
----------d:i:ą wiadomoścl o napadach, dokonywanych pi::zez · żołnierzy amerykań
skich na ludność cywilną. Pierwszy
~ntypokojowe

1 wrogie . wobec
Radzieckiego i krajów demokracji ludowej stanowisko Stanów Zjednoczonych znajduje swoje
naświetlenie także w szeregu innych
spAraw.
więc podczas gdy (amerykański!) Międzynarodowy Bank Odbudowy znajduje pieniądze na podsyca-

ZWlązku

d.niu wcz<?~ajszym odbyła się w
sali F1lharm.on11 ŁódzkieJ konferenc~a referentow Bezpieczenst'"'.a i Hig1eny Pracy oraz przewodmczących
Rad Z?kła~owych z całego '\'!Ojewódz
twa łodzkiego, zwołana staraniem
~R~Z. ""'. konferencji tej wzięli rówInspektorzy Pracy XIII
~11ez udział
l XVI Qbwodu.

„„„....

ZSRR wydala szpiegów titowskich

l
ł

Dł)KP~tódź

Przy dźwiękach ,;:VHędzynarodów1d11 otw::irto uroczystość.
Tow. Kazimierz Chodkiewicz
przewodniczący Okręgu ZZIC odczytał
teksty depesz do Prezydenta RP 'fow. Bole~iawa Bierut.ta i Marszałka
Polski Konstantego Rokossowskiego,
które przyjęte zostały gorącymi oklas
kami.
- !\Ty, przodon'Ilicy pracy i pra•
cownicy kolejowi DOKP-Łódź, na uroczystości przedterminowego zakoń
czenia Planu Trzrletniego - czytamy w depeszy - meldujemy Ci, Ohywatelu Prezydencie, że zobowiązuje
my się rozwinąć najszerzej współza
wc-:!nictwo pracy i, wzorując się na
kolejarzy Związku
doświadczeniach
Radzieckiego, wykonać przedterminowo Phn Sześcioletni.
czytamy
- Wyrażamy radość w depeszy do Mars1.alka Rokossowz powodu objęcia przez
skiego Ciebie, Marszałku, dowództwa Wojska Polskiego i zobowi11zujemy się
dla
wszystkie siły
zmobilizować
uspuwnicnia koleinictwa, dla pod·
11ie2ienia obronności kraill i zapewr.ienia pokoju światowego."
Prezes Okręgu ZZK, tow. Chodkiewicz, mówił następnie o ruchu współ-

I

RZYM (PAP). Pertraktacje toczące się między przedstawicielami obsz_arników i
pow w Palermo, na Sycylu, w sprawle przyznap.ia chłopom zierń leżących odłogiem, zostały przerwane
przez obszarników po 22 godzinach
obrad.
• d i·
~hl op6w zą _a I
P ned s t.awI ciele

o ziemię i~;;.~~·~~:~~~\~ :~~~~~:~;;, ':::~„~:~
w k i l'l.-l\U wierSZiJ.Ch
I
uchwaliła

chłopi wycofa.li się z zajętych 10 t y s . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ha ziemi.
18 bm.
Ministrów
pro1ekt ustawy w sprawie przyzna- I
LONDYN (PAP). - Agencja Reunieużytków
ha
tys.
45
chłopom
nia
1
należących do latyfundiów w okrę~ j tera donosi z New Delhi, że przez
I gu Sila w Kalabrii. Projekt usta- ! okręg Hadras przęszedł cyklon, któwy· zostanie przedstawiony do za- I• ry poczynił olbrzymie spustoszenia.
i Około 780 osób zostało zabitych. Cytw1erdz~nia w parlamencie. .
Pl'Z3'Z1!M1Ja8tys.ha.z1em1~obszarnicy Prenuer de Gasperi oraz minister· klon zniszczył poza tym ponad 250
na.tom1a.st zgod!ili ~ię przyznać tył- rolnictwa Se~ni zv..icdzić mają W tysięcy chat wieśniaczych i zabił
ckoło 30 Lys. sztuk bydła.
ko 3 tys. ha, ządaJąc ponadto, by b. m. okręg Sila.

R~da

przedstawici~!ami chło

I

J'

część oficjalną uroczystości.
Na część artystyczną złożyły

się

popisy chóru kolejarzy, wystepy zespolu świetlicowego przy Zakładach
Dziewiarskich Nr 3, Technicum Włó
kienniczego w Lodzi oraz wystrpy :irtystów estradowych.

• • •

Podobne uroczystości odbyły sit
wczoraj we wszystkich oddziałai:h
ZZK na terenie DOKP-Łódź.

Wybryki ameryka1iskiej soldateski

!

Chłopi włoscy walczą

zawodnictwa pracy, który umożliwił
kolejarzom łódzkim osiąg-ni\)cie tak
wspaniałych wyników. Podniosły się
znacznie cyfry przewozu pasażerów i
towarów, poprawiły się wskaźniki.
eksploatacyjne, odbudowano 111osty,
wymieniono tory na tysiącach kilom"trów, 12 miliardów złotych zaoszcz~
dzili kolejarze łódzkiej dyrekcji.
- Z wyników pracy kolejarzy może być dumna nasza Partia i klasa
robotnicza - zakończył swe przemówienie tow. Chodkiewicz.
Następnie dy1:ektor Okręgu Łódz
kiego, tow. Szczawiński, \vręczył nag·rody 135 kolejarzom z terenu całe
go okr~in:1. Suma nagród wyniosła 1
milion złotych.
zakończyła
„Mi1,1dzynarodówka"

protestu podnieśli kierowcy taksówek Norymbergl, któny ogł-0ll1li
trzydniowy strajk wskutek niemoż
ności bronienia się przed napadami
ze strony niezdyscyplinowanych żoł
nierzy wojsk okupacyjnych.
głos

W Monachium kierowcy taksówek
oficjalnie wystąpili z żądaniem udzie
lenia im zezwolenia na posiadanie

PEKIN (PAP). - Zakończyły się broni w celach samoobror.y. Wybry·
tu trzydniowe obrady konferencji ki żo1nierzy amerykańskich przybrazwiązków zawodowych krajów azja- ły znaczniejsze rozmiary od chwili
tyckich.
zezwolenia im na uczęszczanie do nie
Przemówienie końcowe wygłosił
przedstawiciel światowej Federacji mleckich restauracji. W wyniku naZwi~zków Zawodowych Louis Sail-1 padów, w ostatnich czasach kilkunastu Niemców zostało rannych.
!ant.
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(Dokończenie)

pierścieniu
lazło się

ii"'"" '" '" '" ' il i i "'""""" '"

stalingradzkim zna15 dywizji piechoty,
3 dywizje zmotoryzowane, 3 pancerne, 1 - kawalerii, szereg tyłowych
oddziałów. W składzie wojsk otoczonych znajdowało się 300 cz<>łgów.
Wielka masa ludzi i sprzętu mieściła
się na zwężonym przex wojska radzieckie obszarze 1500 km kwadratowych, mającym kształt nieregularny,
zbliżony do elipsy o licznych wygię
ciacl1, załamaniach. Największa sz~
rokość obszaru okrążonego wynosiła
35 km, długość - mająca kierunek
V.
·od Wołgi ku zachodowi - do 60 km.
końcu grudnia opracowany zoOtoczenie tak wielkiej armii i ściśstał przez radzieckie dowódz11ięcie jej na niewielkiej przestrzeni
było operacją niezwykłą, nie mającą two szczegółowy plan likwidacji pier·
przykładu i wprawiło w zdumienie ścienia. Do wojsk Frontu Dońskiego
niemieckic}J. generałów. Oczy całego zost:lły włączone armte Frontu Staświata zwrócone by.ty ku Stalingrn- lingradzkiego i dowództwo nad calodowi. Z największym napięciem ocze- ścią wojsk, otaczających ugn1powanie
niemieckie, powierzone zostało gene·
kiwano rezultatu bitwy.
Tymczasem Armia Radziecka czy. rał&wi Rokossowskiemu. Jako prz2dniła systematyczne przygotowania d'J stavliciel Kwatery Głównej, pnybył
zlikwidowania okrążonego pierście- na front znakomity dowódca artylegenerał-pułkownik Woronia. Wzdłuż zamkniętej linii frontu ryjski załoźono pola mino n~. ustawiono za- now.
N::i poc~ątku stycznia 1943 rokn posieki kolczaste, utrudniając możli\vość wypadu. Cały obszar tego wiel- stanowiono rozpocząć ostateczne dzia
kiego zamkniętego obozu, ostrzeliwa· łania w celu likwidacji okrążonych
ny był dalekostrzelną artylerią. W wojsk. Woronow i Rokossowski zdaciągu grudnia oddziały radzieckie wali sobie spl'awę z powagi zadan~::i.
prowadziły działania o nneJscowym U grupowanie przeciwnika li~i:yło 250
:znaczeniu, walcząc o dogodniejsi:e tysięcy zdolnych do walki żołnierzy,
1
f">1lstawy do przyszłego natarcia. dość dobrze wyposażonych w środ ci
pozwoli/!
było
wolno
Nie
techniczne.
głó:l,
cierpiały
faszystowslde
\\oj ska
wYb!lchały epidemie, generałowie nb- grupom ckrażonym na wyclostame
mieccy kłócili się z sabą. Stan morał się z pierścienia, należało je rozny wojsk okrążonych stawał się coraz członkować i zniszczyć po kolei. Zdagorszy. Zaopatrzenie, które miało być wało by się, patrząc na kształt ob<1ost.arczone Dr7e:z lotnidu·o. hvło ma-j szaru zamkniętego, że najbardzi~j
właśc:wa bvlo hv zadać uderzenia
rzeniem,.

W

W

odmawia wydania rozkazu kapitulacji broniącej się natlal póh~ocnl!j grupie. „Wroga, który nie poddaje się,
należy zniszezyć. Więcej ognia!" rozkazuje Rokossowski.
Po dwóch dniach przebrzmiał ostat
ni wystrzał. N ad Stalingradem zale·
gła cisza. Zakończyła się wielka bi't·
wa. stanowiąca zasadniczy przełom
Wielkiej Wojny Narodowej. Z boh:i-'
terskfago miasta StaUngradu wyszedł
następujący meldunek do Naczelnego
Dowódcy Armii Radzieckiej: „Wypeł
ninjąc \Vasz rozkaz. wojska Dońskie
go Frontu o godz. 16-ej 2 lutego 19·13
roku zakońc-.i:yły rozgromienie i znisz
Stalingradzie zaatakowała nieprzyja- czenie okrążonego stalingradzkiego
ciela, zdobyła dzielnicę fabryki „Czer ugrupO\Yania nieprzyjaciela". Tego
wony Pa7.dziernik". Następnego dm.a samego dnia 2 lutego 1943 roku
na głównym kierunku uderzenia wy- rozkazie do marszałka artylerii Wo·
parte zostały wojska hitlerowskie rono\\·a i generała - pułkownika Ro·
z liczn.yeh osiedli w kierunku wschodNaczelny Wódz Armii
nim. Walki potoczyły się w gołym kossowskiego
Stalin, dziękował woJ·
stepie, gdzie w dalszym ciągu po- Radzieckiej,
skom Dońskiego Frontu za wzorowe
myślnie rozwijało się natarcie wojsk
'fa 11istoryczna daFrontu Dońskiego. W ok1·esie od 18 działania bojowe.
rozkaz zamyka·
do 21 zostaje przełamany zorganizo- ta i ten historyczny
stnlingra1lzkiej.
wany opór w odleglości około 20 ki- ją karty epopei
lometi·ów od Stalingradu. Wróg cofał
*
się ku Stalingradowi rozbity na dwie
samolotu, który wzl>ił się nad Sfa
grupy. Codziennie wpadały w ręce
lingradem i płynie w stronę
zwycięzców tysiące jeńcÓll' i obfita
zdobycz wojenna. 20 stycznia zdobyta )fo:skwy, spogląda w dół człowi~k
została część miasta. W rejonie słyll- epopei stal~g radzkiej,.do;' ódr,a 7~WY·
nego Kurhanu Mamaja połączyły się cięskiego 1 L' rontu . Dc~~Ief.O• Konwojska nacierające z 62 Armia Czuj- s~anty ~c.rnssowsk1. \\ 1dac wlokące
kowa. Skapitulowały dywizje ;umuń· ~1~ ~ługrn kolumny. To owych 91.00_0
)e~~?w: _ws~ystko, ~.o zostało. z F;rozskie i niektóre niemieckie.
31 stYcznia złamany został opór nei _1 w:~~k1~j . arrnn, uzbr~JOneJ po
południowej grupy niemieckiej. I Qto ~ę?) ·. \hdac be_zkr~s.ny, b1yszczący
feldmarszałek Paulus, ukrywający się sm~~1em _step. Ziemia. w~z\lolona, na
w Stalingradzie w domu towarowym, za~ „ze w oln.a, na ktoreJ znowu zaoddaje pistolet radzieckiemu oficero- k_wit!'-ą ~tamce, ~ławn~ _bohaterska
wi. Wkrótce staje przed generałem ziemia bitwy stahngraazk1ej.
•
Rokossowskim. leci:· i teraz ieszcze 1
/ 'i:ONIEO

Konstanty Rokossows~i ~
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północy na poludnie, aby roz.:!z\„_
lić siły przeci\-rnika wzdluż małej osi
pierścienia. Jednakowoż główne ud.:rzenie, które Rokossowski zadał, nastąpiło z zachodu na wschód, wzdłuż
długiej oei, na tym kierunku, wzdłuż

z

którego niemieckie wojska przed
czterema miesiącami parły ku Stalingradowi. Te'l pomysł wynikał z grun
towneg:> badania całej sytuacji pod
Stalingradem. Uderzenie trafiło w
słab'ize miejsca wroga, zaskocz,·)o go
i okazafo się w walce najbardziej celowo wyhrane i skuteczne.
Dnia· 8 stycznia, przed rozpoczę
ciem natarcia, skierowane zostało
przez generałów W oronowa i Rokossowskiego ultimatum do wojsk nie·
mieckich - na. ręce Paulusa - żą
dajl!Ce zaprzestania oporu i złożenia
broni, gwarantujące wszystkim oficerom i żołnierzom. którzy ząniechają
oporu - życic, bezpieczeńsi\rn, wypożywienie, a rannym i chorym moc lekarską. Jednak niemieccy parlamentat·iusze nie zjawili się o oznaczonej godzinie w miejscu wskazanvm. Hitlerowskie dowództwo nie ża
łowało krwi swoich żołnierzy, któ-

J

rych teHorem
do walki.

kłamstwem

pchało

VI.

f i stycznia 1943 roku o godzi!'i~
U 8-ej minut 5 oh\iera og1e11
2000 dział, ponad 3000 moździerzy
i artyleria rakietowa. Potężna brJń
generała 'Voronowa grzmi bez prze<·
wy 55 nrinu~. Z punktu obserwacyjnego G5-ej Armii obsenvuj~! wall'ę
dowódcy. ~nieżne pole szarzeje od
dymu, czernieje od ty_!>ięcy lejów.
O godzinie 9-ej Roko;;sowski daje
znak ręką. Wzbijają się w górę serie
rakiet, Radane zostaje przez telefony
hasło - „Ojczy:m:i", przez radiostacje
- hasło .,555". To sygnał dla czoł
gów i piechoty. Z rozwiniętymi sztandarami wychodzą do s7.turmu dywizje
Rokos·; owskiego. Ruszają czołgi z desantami piechoty, przerywają się
przez przedni skraj obrony wroga,
zagłębiają się coraz dalej, prowadzą
gwałtowne walki.
Pod wieczór 13 stycznia wyko:iaaa
została pierwsza część zadania. Silnie bronione zachodnie wygięcie pier-

t

ścienia zostało odcięte.
Równocześnie sławna

62 Armia w
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Do~raCoo~aDizacia 1racu ~aie ~o~re w~nihi
przqnio§lq dosiwiiadczenia

Bakterie Kocha

Przedsiębiorstwa · Budownictwa Przemysłowego
w pierwszych

dniach września

I

I

r

Do sierpnia, a więc przed wpro
Było by wskazane, aby inne statni rok Planu Trzyletniego rów
br: ~isali~my o słusznej
celow~j wadzeniem nowego stylu pracy, w przedsięb:~r~t:"'a budowlane w nież dla p~z~dsiębiorstw budowla
łinicJaty\v1e pods'1awoweJ orgaru- okresie pełnego sezonu budowla- naszym m1escie zapoznały się do- nych, powm1en być szkołą, która
zacji partyjnej przy Przedsiębior nego, -0gólna kwota przerobowa kład.nie z organ:'.zacją pracy, wpro pozwoli pomyślnie rea1'izować roz
stwie Budownictwa Przemysłowe całego przedsiębiorstwa wynosiła wadzoną w PBP, i skorz~stały z poczynający się w roku przyszłym
g.o w Łodzi. Na wszystkich budo 264 mil. zł, a obecnie podniosła się jej doświadczeń.
wielki Plan 6 -letni, plan budowach podzielono robotników na do 500 mil. We współzawodnicZbliża się koniec roku, a z nim wy
fundamentów socjalizmu w
grupy. Każdą grupę wziął pod twie brało udział 32 procent za- -0kres zamknięcia planów ńnwe- Polsce. A jedną z podstaw wyswoją <>piekę jeden z członków trudnionych,
obecnie 75 p,ro- stycyjnych. Nie będzie można wów konanla Planu 6-letniego stanopodstawowej organizacji.. Każde cent. Zarob-ki fachowców wyno- czas powoływać się na tak zwane w:ć będzie właśnie odpowlied!lia
go robotnika zapoznano z harmo- siły 16 ~ 18 tys. zł miesięcznie, „obiektywne" trudności, spowo.d-0 organizacja pracy, zapewniająca
nogramem robót - tak, aby do- obecnie sięgają 35 tys.-45 tys. zł wane w gruncie rzeczy ~adliwą jak najlepsze wynikli.
kład.nie zdawał s-0bie sprawę z rpra miesięcznie. Robotnicy niewykwa organizacją pracy na budowie. OM. Zal.
cy, którą ma wykonać. Grupy ze lifikowani zarabiali 12 tys. - 13 ------------------------~--
swej strony podjęły oddzielne kon tys. zł mies;ęcznie, obecnie 20 tys. Na§I lhoresoondenci Di!iZf:f:
kretne zobowiązani.a - wykona· - 28 tys. zł. Szczególnie wzronia takiego to a takiego odcinka sły zarobki betoniarzy, którzy wy
pracy. Należy po<lkreślić, że w konując pracę w zespołach, za.rachwili wprowadzenia w życie te- biają do 50 tys. zł miesięcznie.
u robotników z Księżego Młyna
go systemu pracy' plan PBP na Zgłoszono poważne projekty orok bieżący był wykonany zale- szczędnośc'iowe ri. racjona).izatorW dniach od 15 do 17 listopada drugie pod względem wielkości miadwie w połowie, mimo, że mieliś- skie. Wypłacono z tego tytułu gośćmi naszych zakładów była 40- sto w Polsce, że ~apoznały się bliże.i
osobowa wycieczka dzieci ze wsi z warunkami pracy robotników prze
my już miesiąc wrzesień.
800 tys. zł premii.
Jak przedstawia się obecnie Tak więc dzięk.i współpracy or Buczek, z którą to wsią pozos~'lją w mysłu bawełnianego.
łączności robotnicy z
PZPB
W imieniu dzieci Hi-letni Jan Kopo dwóch prawie miesiącach od ganizacji partyjnej, Rady Zakła stałef
Nr 1 .,.... oddział na Księżym lV!łynie. necki i 8-letnia Basia pod:dękowali
czasu wprowadzenia nowego sy- dowej i dyrekcj~ udało się w
Dzieci zwiedziły nasze zakłady, by serdecznie organizatorom za tę niestemu pracy - wykonanie plam.1 znacznym stopniu przełamać trud ły w Ogrodzie Zoologicznym, w Te- zapomnianą wycieczkę i przyrzekli,
przez PBP? .
ności przy realizacji planu inwe atrze Kukidek oraz w kinie na pięk że jeszcze pilniej uczyć się będą, aby
filmie radzieckim.
WYkazać jak najlepsze postępy w na
!!.~J!:.~!~t.~~.~~-~ł~„ .!2••~~~}':~ •••c•• .~!~':~.'::i!:~.~~ •1r;! •-~~-~„ •~-j~~~-ą ~X~• ,••>•••• nym
Trzy dni minęły bardzo szybko. a uce.
o zadowoleniu naszyc:1 miłych gości
- Chcemy poznać życie naszych
i ich o:.iiekunów świadczą na;lepiej kolegów w mieście. bo na3ze spra'.eh Własne wypowie±:i.
wy są ich sprawami, mamy wspólne
- Jesteśmy szczęśEwi - ośwfad . cele i zadania.
czył sekretarz organizacji gro:nadzMarian Kordos
pierwszą deł.:adę listopa~a
kiej PZPR ze wsi Buczek, tow. Płó
korespondent fabryczny ;,Głosu"
PZPB Nr G: Helena· Michalak wy- jest zespół Stanisławy Serwatki, któ ciennik, że nasze dzieci zwiedziły
z PZPB Nr 1.
produkowała wraz ze s·woim zespory wykonał 86.9 proc. ek.;;try, 13
łem, 83.5 procent ekstry, 16,5 pri- proc. primy, 122.4 proc. bazy.
my, przy ba1.ie akordowej 104,3 proDrugi 7..espół Heleny Michalak 79.2
cent.
proc. ekstry, 20.8 proc. primy, 113,6
Drugim zespołem, jest ze.::pół Jani- ?me. bazy.
ny M.i.rasze\vskiej, który wyprodukoTrzeci zespół Ireneu!l:Za. Marc~y
wał 76.2 procent ekstry,
23,8 pro- kowskiego wYkonał 54 proc. eksfry,
cent primy, przy bazie akordowej 95 46 proc. primy, 100 procent b;izy.
PZPB Nr 7: Zespół konk•mrnwy
];\l<'C.
•
PZPB Nr 8: Stefan Bawolak wraz Balcerzaka
wykonał
40,9 p:o::.
ze swym zespołem wyprodukYnał: ekstry, 59,1 proc. primy i 102 prnc.
54 procent ekstry, 48 proc. primv i bazy.
Współzawodnictwo
pracy wśród
około 100 procent bazy.
Zespół Wiśniewskiej 65,2 proc.
Irena. Pol - 60 procent ekstry, 29 ekstry, 34,8 proc. primy, 105,3 proc. pracowników Łódzkiej Okręgowej
Dyrekcji I\:olci Państwowych zatacza
proc. primy, 11 proc. sekundy.
bazy.
coraz szcr~ze kręgi. Włai>ciwa popuStanisława Wa.wrzos Zespół Łukomsld~j -. 53,2 ekstry.
58 pi:oc.
ekstry, 42 proc. :pdmy.
34.3 proc. primy, 12 proc. sekundy, lat)7.ar.ja i propa,ganda tego :·uchu
zarówno przez organizacje partyjne
Jadwiga J{aczmarek 42 proc. 103 proc. bazy.
ekstry, 58 proc. primy.
Zespól Kowzanowej - 49,2 rroc. i z\;,iązkowe, jak i przez czynnik adStefan Olasik - 30,5 prpc. ei<stry, ekstry, 50,8 proc. primy, 105,3 proc. ministracyjny przyt"Zyniły się do
przl:pojenia pracowników zrozumie69,3 proc. prJmy.
bazy.
Wgyscy wYkonall ba.:zę w 100 proZespól BilśkleJ wykonał 90 proc. niem jego don105łości i płyn~cych
ekstry i 10 ;proc. prjmy przy ba~e zeń kony6ci dllil kraju ora.z uczestnleenta.ch.
k6w współzawodnictwa. Na umasoPZPB Nr i: Pierwszym zes~ołem akordowej 105, 1 procent.
wlenie tego ruchu w dużej mierze
„...........................
~························!···········„·························
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i wytwórc.ze stale urządzane w łódz
kim okręgu kolejowym przy udz\ale
: i
: : raojonaliza.torów i przodowników
pracy,
f .„KUitu 'Anglik6w z miasta szulCa ratunliu. W dole, pod
Dzięki współzawodnictwu w któschodami prowadzącymi do komnat szacha, stoi Fieser, guber j :
: i nator miasta, morderca Muzułmanów i Hindus6w, wielki „sa- 1: rym w okręgu łódzkim bierze udział
; ~bib nad sahibami". Kapitan Douglas, dowódca straży pałaco-1 : 75 proc. ogółu kolejarzy, pod'.liosła
się w wielkim stopniu dyscyplina
wej, wc"hodzi po schodach na górę. Prosi Bahadur-szacha \ ; pracy, o czyni świadczy znaczne
: ! o schronienie.
.
~ : zmniejszenie się liczby opóźnień i o~i
Stary, siwy przestraszcny szach wychodzi do niego. Ręka-\
puszczonych dni pracy.
: i mi przytrzymuje poły złotolitego stroju, okrywające trzęsące \ ; Współzawodnictwo umożliwiło też
: i się ze strachu chude nogi.
i : między innymi poczynienie poważ
nych osl'.6lęclności. A więc na przy~ 1 - Uciekaj, kapitanie! - mówi drżącymi wargami - Ucie- i
już za pierws7.c półrocze w służ
: ~ kaj! Powstańcy mnie zabiją, gdyb;ym was ukrył...
i i kład
bie ruchu wykazano 67 milionów zło
:. -:•• „ .....••...„ ...„„ •... „ •.„ .. „ .....................„ ..„ .•....•.„ ........„ ....„.„ ....„.„.„....„„ ..... „ •... „ ....„„ ••.•...„„ .. „ ... „.„ .... „.„„.„ ••.•••••..•„~
tych oszczędn<l!lci budżetowych oraz
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Bakterie Kocha? Otcszem, ale nie chodzi ttt bynajmniej o owe zloś
liwe mikroby, które wyu:olują groźną chorobę •spolec=ną - gru~licę. Chocl:i natomiast o o tdele ::jud/iwsze bakcyle, które ZC1truwają w sposób o 1l'iele
gruiniejs::v życie całych narodów i zagrażają życiu całej lrulzkości. Na::tm
ich, naturalnie, nie ma nic wspólnego z nazteisl:iem wielhiego uczonego
dr Kocl:a, tl'iążc się natominst ściśle z 11a~u:iskiem ... zbira lii1lcro1cs/·;iego,
Ericha Kocha. Tego samego, któ~ego wydania żąda obl'cnie od jego anglusasldch protektorów - Glómia
Komisja lli;daii Zbrodni flitlero1t'slcich
w Pulsce.
Jak il'iadomo, ofiarą Kocha (Ericha) paello w czasie wojny u:icle, wiele
tysięcy l1e;;bro1111ych ludzi, nieicinnych kobiet i dzieci.
Nie tylko z „obszaru łowieckiego", który w-w bandyta zorganizował na terenie Polski, ale
również i z innych rejonów, gdzie Koch ,,urzędował" jako gauleiter c::y
„wysohi komisarz" (np. na [.'krainie). Hitlerou:iec dopuszczał się 11ie:lic::o11ych mordów cywilnych na lndności olmpotmnej i stał się jednym z „u:zo•
rów" fas:ystou•slciego ludobójsltNJ„.
Nie jest pr=ypr1dkiem, ii dopiero teraz Główna Komisja Badań Hitleroiv,,/cich „11 akryfo" po;1I1rego zbója. :l1t·ierz fas::ystowshi dobrze się uhrył
w =11annn mateczni/;n n'szelhich "Zl1rod11i, lo1rostw i s::albierstw - na 1ercnic b." Bi:o11ii c::v Tri=onii. obecnie zwanej „federacyjną republilcą Bo1m".
l\ ie cm jedrn lwr:.:vsta z azylu w rej wrglosaskiej melinie poli1yc::11ej. Cale
Bonn pocl opiehą ameryknńsldch i angielskich „bon" stariotci jedną u·iellaf
pr::;eclwu'V!lrrię i tl'ylęgamię nie tyJc laseczników, ile „s1oostylwicic:ów" Koclw. Milcmbom fa.ę:y::mn udziela sie tit daleko id<JCej ponwcy, pozwc1la
się s::;er:yć icfi ludobó,ic::;e jady„.
Na szc;;ę;cie istnieje o/Jecnie w Niemc::;ecli potęŻlle antidotum przeciw trntlwm hitlerolł·skim z „laboratorium." w Bonn. Niemiecka Republi1.-.o Demokrat.1·c:na tępi „bakrerie Kochc1", usuwa wszystko, co mogłoby
slanor6ć pożyrrki: cl/n ro:woj11 fa.~zy;;11111, reu-izjoni::mu i szotdni::mu. Wiel1.-il!, 11ie-:miende H"ielkic 11w to znaczenie dla zdroida i życia narodu niemieclde1w, a pr:.:elo dla ::drolffo i życia irm~·ch narodów, z1rłas:c::t1 lyclr,
lilóre z. iYiemcami sąsiaclujq, DJa1(.go sukcesv Niemiechicj Uepul>lil:i De·
1110!.-ratyc;;11ej w bud01ccmi11 1wa·„~o sprrmicd/iHego ładu w Nil'mc::rch spccjolnie i.\wo r:m ohclwclzq i sp<'cj11/uie Ż)'H'O nas interesrrjq. Sq one g:rnrrwcfo likwidacji (raz na ;:au·s::.e!) k1dobójczej zarazy hitlerowsl.-ie}.
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Akcia soc.ialna w PZPB Nr. 1
,

Żłobek, przedszkole i świetlica pod czułą opieką

Akcja socjalna w PZPB Nr 7 w uroku nie przedstawiała się
pomyślnie. Podobnie zresztą, jak i w
innych zakładach, duże niedociągniQ
cia wykazywał dział opieki nad matką i dzieckiem. Poza tym niebywale
ciasny żłobek i przedszkole cierpiały
na liczne b~ki organizacyjne. Swietlica fabryc!na nie przejawiała prawie żadnej działalności.
Dopiero ostatni rok przyniósł tu
znaczny rozwój akcji socjalnej. Referentką socjalną została tow. Hele11a Plech, która z prządki awansowała na to stanowisko i od razu przy.
sląpiła
energicznie do pracy. W
pierwszym rzędzie przystąpiła do powiększenia żłobka. Na skutek jej nie
strudzonych zabiegów, lokator, zajmujący
dotychczas część budynku
przeznaczonego na żłobek, otrzymał
mieszkanie zastępcze. Przyznaną zabiegłym

kładom
kwotę 977 tysięcy złotych
użyto na remont budynku, zakup ur:;ądzeń
i powiększenie personelu
żłobka. Obecnie już żłobek, wyposażony we wszystkie niezbędne urzą

dzenia, posiada miejsca dla 120 niemowląt.

Poważnie

też

rozwinęla

w roku

bieżącym swą działalność świetlica
dzleclt:ca. V\7 prawdzie dotychczas mie
ści

ona zaledwie 40 dzieci, lecz refeIdt socjalny wyasygnował już kwoll; 1.175.000 1dotych cekm umożliwic
nia poi!:Ostałym 74 dzieciom korzysta
nie z przyszkolnych świellic w róinych dzielpicach miasta.
Gorzej przedstawia się sprawa
pr7.edszkola. Dotychczasowy jego lokal nie wystarcza na potrzeby fabryki, a nie zdołan'J jeszcze znaleźć
mieszkań zasteoczvch dla lokc:torów,

kreślić jego wagę i
znaczenie.
Pracą swą chcieli wyrazić robotnik-im wdzięczność za przyjście
z pomocą ich w3i, za zaopiekowanie się młodzieżą. Bo przecież
właśnie dzięki ekipie robotniczej,

wa.

w Szkole Przemyslo\Yej przy Fabryce im. Strzelczyka uczy się syn

zajmujących

na terenie zakładów ba będzie przekroczyć przewidziane
kilka obszernych pokoi. Toteż 983 ty 1.300.000 złotych, aby zostnły w peł
siące złotych, przewidziane na roz- ni zaspokojone potrzeby w tej dziebudowę przedszkola,
oruz 3.638.000 dżinie.
zł na jego utrzymanie, nie będą mo·
Na akcje wczasów świątecznych i
gły zostać w pełni
wykorzystane. zapomogi również wykorzystano cał
Jednak referat socjalny zumierza kowicie przyznane na ten cel kwoty.
przeznaczyć
niewykorzystane
na W rnmach wczasów świątecznych uprzedszkole kwoty, na rwcz akcji ko r:;;ądzono wycieczki na trasę W -Z,
Jonijnej, rozwijającej siq doskonale. do Krakowa, Wieliczki, O!!wiqcimia,
Kolonię w Grotnikach można jeszcze oraz
kilka wycieczek wypoczynkoznacznie rozbudować i przygot0wać wych do okolicznych miejscowości.
na przyjęcie większej ilości dzieci.
Jak więc wynika z ti!go pobieżneZagadnieniami, które również spra· go sprawozdunia, akcja socjalna w
wiają wiele kłopotu i trudności re- PZPB Nr 7 rozwija się pomyślnie i
feratowi socjalnemu w PZPB Nr 7, spotyka się z uznaniem ze strony rosą:
opieka nad matką i dzieckiem botników. Wyrażają oni też zadowooraz sprawa higieny i pierwszej po- Jenie z pracy referentki socjalnej,
mocy lekarskiej. Przewidywana na tow. Plechowej, z której robotnicy
akcję opieki nad matką i dzieckiem są za1azem dumni, stwierdzając, że
suma 139 tysięcy złotych okazała się niedawna robotnica potrafi tak donie wystarczającą, ponieważ akcja b1ze wywiązywać się ze swych zatil obe;muje coraz więcej osób. Jei;Ii dań na nowym, odpowiediinlnym
chodzi" nutomiast o sprawę higieny stanowisku.
B. Drzew.
i rcmocy lekarskiej, to również trze- I

Nag~ody

dla przodowników pracy

w Miejskich Gospodarst"'ach Rolnych
Uwieliczenicm wysilków robo1ników, zatrudnionych przy żniwRch i
zbiorze roślin okopowych w mteJskJch gospodarstwach rnlnych· :Lodzi, była uroczysto~ć rozdania nagród przodownikom pracy. Uroczyslość odbyła się w świetlicy MGH.
p 0 referacie tow. Plucińskieg0 zabrał głos dyrektor MGR tow. Kozanecki który następnie wręczył nagrody pieniężne wyróżniającym się
pracownikom.
Kierownik gospodarstwa „Wene-

I cja"

tow. P:etnak otrzymał ,.Dyplom Uznania" .nie tyJ.ko za stara~
ne przygotowanie ludzi do prncv, ".e
równ:cż za terminowe wykonanie o- §
gólnych robót w gospodarstwie.
.§
Tow. Pietrzak przyjmując •·1?Y- j §.
plom Uznania" wezwał wszystk.ch I§
przodowników i p·racown!ków MGR, §
aby nie szczędzili wysiłków i trudu ~
dla dal5zej rozbudo·wy IVI.lejskkh Go ~
spocJarstw Rolnych.
~
Korespondent MGB.
~
Antoni Bielicki
~

I

.

robotników fabryki 1m. Strzelczyka

2-hcktarowego chłopa z Barczewa, Józef Raszi:wski. Dzięki ekipie robotniczej, także :Vlaniek Raszewski, które:;;o w:r.iętv do fabryki, będzie w niedalekiej przyszło
ści majstrem odlewniczym.
Tote7. wszyscy członkowie tl'zydziestoosobowej grupy barczewian

pomocą.

Do tej właśnie wsi, zniszczonej
i biednej, postanowili pojech11c!
robotnicy Fabryki im. Strzelczyka.

Niespodziewane
odwiedziny

Wre wspólna prcrca
Piętnastoletnia Zosia Pawlikowska, córka 2-hektaroweg-o chłopa,
zamaszyście wywija łopatą.. Ro!Jota pali się jej w rękach. No, bo
przyjechała tu po to, aby coś z10bić.
żeby pozostał widomy ślacl
jej pracy. - W ten sposób, gdy
i·obotnicy nam pomagają, a my ze
wsi :mów im, właśnie utrwalamy
sojusz robotnic:;o-chłops?d - mówi rozradowana.
Opodal przy kopaniu wielkiego
dolu na wapno pracuje grupa mło
dych chłopów. Tu rej wodzi Leszek Stefaniak, przewodnicu1cy
Koła ZMP z Barczewa, i Szr::z~·!l
kowski Zenon. żwawo pracując
prowadzą przyjacielską pogawęd
kę z robotnikami.

Na czele 15-osobowej ekipy statow. Tadeusz Liszewski, no
i... pojechali. Początkowo chłopi
nieufnie patrzyli na robotnikOw.
Ale gdy przekonali się, że ci robotnicy naprawiają im maszyny
w ośrodku, że reperują ich narzę
dzia. że pomagają im przy odbudowie domów, nieufno:<ć i niech·~~
przerodziły się w głęboką,
serdeczną wdzięcimoś.: oraz przyjaźń.
Y.,'krótce chłop Barczewa i robotnik !lidzki, w imię sojuszu robotmczo-chlop .;ltiego poczęli stanowić jeditą. nierozerwaln:i całość.
nął

Umacnia

się

sojusz

tobotniczo-cbłopski

-

żywo, żywo

pokrzyku.le
kol. Leszek Stefaniak. Trzeba dobrze wykonać całll- robotę
nam powiel'zonq, bo.<my
przyjechnli tu me na 7.ahawę, ale
po to, by pomóc robotnikom, by
pracą umocnić soju~z robotniczowesoło

chłop -:!d.

Przyjacielska rewizyta
Kilka dni temu 30-osobowa grupa mieszkańców wsi zawitała do
fabryki. Chłopi dobrze zrozumieli
zarndy sojuszu robotniczo-chłop
:skiego. Wspólna nraca chcieli pod-

pracowali w fabryce z prawdziwą
i zadowoleniem. Każtly
nich, młody czy stary,
chłop i kobieta, miał świeżo w pamięci słowa robotnika, Tadeusza
Liszewskiego: - „Wasza praca
przy wznoszeniu irnszej fab1·yk1
będzie jeszcze jcd.!lą cegielką w
budowie naszej Ojczyzny".
radością
spośród

Syn chłopa z Barczewa, Zenon
Szczyplrnwski w ro:z.mowie z robotniliiem fa.bryki im. Strzelczyka, murarzem tow. Józefem l\lardniakiem.

A sojusz ten pogłębia się
i !,rzepnie. Z kaiJ~·m dniem r.acic„·a ~ię sztucznie niegdyś wywołana przez rządy
sanacyjne
J:Ó:i:nica pomi~dzy wsią a m:astern,
pomiędzy robotnikiem a chłopem.
Czyn chłopów z Barczewa jest
najle.t>szym tego dowodem.
Tas a,

Sfr. 4
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Eugeniusz Dolmatowski

Stalingrad

(Fragmenty artykułu gen. Piotra Jaroszewicza)
• W „Polsce Zbrojnej" z dnia 18 bm.
'Ukazal się artykuł III wiceministra
Obrony Narodowej, gen. brygady
Piotra Jaroszewicza pt. „Wyci\qamy
wnioski", Podajemy poniżej frag.
menty tego artykułu.
Po omówieniu znaczenia wielkiego
narodu polskiego, jakim
jest przedterminowe wykonanie Pia·
nu Trzyletniego, gen. P. Jaroszewicz
.
pisze:
Wprowadzenie gospodarki plano·
wej l jej zwycięstwo w Trzyletnim
Planie Odbudowy, odegrało doniosłą
rolę na odcinku budownictwa Odro·
. .
.
.
dzonego WoJska Polskiego w całosc1,
a szczególnie jego gospodarki.
Po raz pierwszy w historii naszego
kraju Wojsko uzyskało zdrowe, sozwycięstwa

klasie robotniczej - to oszczędna,
sprawna, rzetelna gospodarka wojskowa, w której żadna złotówka, ża
den przedmiot ekwipunku, czy kilogram żywności i litr benzyny, nie zonie wyciekną z
staną zmarnowane,
naszej gospodarki, Z żelazną konsez dużym zrozumieniem
kwencją,
wśród żołnierzy 1 oficerów, realizujemy codziennie socjalistyczne zasady
gospodarki.
~~anowość, oszczędność, gospodar·
nosc, wallta z marnotrawstwem stały się w znacznej mierze powszech
ną zdobyczą Wojska.
W dalszym ciągu swego artykułu
gen. .Jaroszew.icz stwierdza;
O~ok po~aznych s~kcesow ~ospowo1skowej i zasadniczych
dark1
zmian na lepsze, które zawdzięczamy
przede wszystkim zwycięstwu mas
pracujących 1 Partii w wykonaniu
Trzylatki - mieliśmy i mamy w naszej gospodarce szereg braków.
Mamy odosobnione wypadki nieprzezwyciężonych do końca tendencji do rozrzutności i niegospodarności, marnotrawstwa, mamy pojedyn·
cze próby szkodniczej działalności
wroga.
wszystkie nasze niepow0dzenia i braki poddamy gruntownej

I

cjalistyczne, niezawodne zaplecze go·
spodarcze - zdolne zapewnić pokrycie zapotrzebowania Wojska w środ·
ki pieniężne, materiały i wyposażenie w potrzebnej ilości i na czas. Po
raz pierwszy w naszej historii pieniądze pailstwowe wydawane na
przestały być przed·
obronę kraju
miotem spekulacji rekinów kapitali'rych budżet woJ·
s t ycznych • dla kto
'ni·owei· Polski był·
Zes
dw
Z
k
s· ·owy
'dl pr lbc rmi'ch zysko'w Zdecy
·
zro cm o rzy
zao·
· stabili'zaci·a
1
d owana·a poprawa
Woi'ska zapoczątkowana•
pa trzen1
· t •wynikiem zwyci"
o d rok·u 1947 .Jesgospodarki ·est wy...e
1
wa planow
s t'k.
zódk k•
lb J ·
s 0 up lnapr
m iem 0 rzymiego
k.
d
·
w rozwo1u gospo arczym os 1 Ludowej.
zaopafrzen!e Odrodzonego Wojska
od każdym względem stoi lepiej,
P
w woi'sku sanaani.z·e1i
"
· ' przed '"01·ną
cy1·nym, okradanym i ograbianym
przez kapitalistów i powiązanych z
nimi w 'Spółkach, firmach, kartelach,
.
dygnitarzy sanacyjnych i sanacyJ;nych generałów.

Jeżeli

szary, !Gpszy transport, lepszą po·
moc lekarską. aniżeli miał żołnierz
za czasów sanacji. Wie o tym k:iżdy
nasz oficer, podoficer 1 szeregowiec,
że poprawa warunków bytowych
Wojska, poprawa zaopatrzenia 1 wy•
posażenia - to dzieło klasy robotni·
czeJ, mas pracujących, władzy ludo·
weJ 1 partll robotnicze), które w cięż
kie) walce 1 pracy przedterminowo
zakończyły Plan Trzyletni i dzl.ś pra·
cuJ\ 1 będl\ pracowały dalej, budu·
jąc fundamenty socjalizmu - funda.
menty roz'vOJU' rozkwitu 0 Jczyzny ,a zarazem fundamenty JeJ slły obron·

J

ne •

w raz

z masami pracującymi 1 canarodem, nasz żołnierz i oficer
walczyli 0 Plan Trzyletni.
Wojsko nie produkuje towarów, i
w ten sposób nie może pomóc krajo·
wi - przechvnie, Wojsko jest poważ
nym konsumentem. Wojsko nasze
zrozumiało, że jego wkład 1 pomoc

łym
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Niebezpieczny
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?

zbieg.
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stosując metodę

krytyki i
samokrytyki, wszystkie dotychczasowe błędy i braki, będzie ujawniać wszystkie wypadki śle·
poty politycznej, wskaże jeJ ko·
rzenle 1 źr6dla. Zwrócimy wlęk·
uwagę na
nlż dotychczas
szą,
sprawę wychowania 1 wyszkolenia naszej kadry. Zaostrzymy
w stosunku do
naszą czujność
prób przenikania elementów wro
gich, w stosunku do ludzi obcych
chronicznie śle
ideologicznie,
pych i bezradnych wobec nacisków obcej ideologii 1 penetracji
wroga. Będziemy wzmacniać robotniczy i chłopski trzon korpusu
zawodowego Wojska.

Dorobek Plenum pomoże usprawi pogłę
nić gospodarkę Wojska bić w praktycznej codziennej pracy
:.ielazne prawa gospodarki socjalistycznej: PLANOWOSC, OSZCZĘD·
NOSC I KONTROLĘ.
Będziemy walczyli o zbliżenie naszej gospodark.1 wojskowej do niezawodnych, socjalistycznych wzorów,
gospodarki socjallstycz.
przodującej
nej - Związku Radzieckiego i Armil
Radzieckiej,
CZUJNOSC REWOLUCYJNĄ U·
PRAWEM
SWIĘTYM
CZYNIMY
W ALKI O LEPSZĄ SOCJALISTYCZNĄ GOSPODARKĘ WOJSKA.
(„Polska Zbrojna"')

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

Ufność miłości sił dostarcza,
cierpienie jej pożar roznieca.
Tak można kochać ojca - starca,

je takle właśnie rozlegle, kwiatami spowite,
wesołe, przewiewne i jasne,
spokojne i pracowite.

lublllśmy

tak chore kochamy dziecko.

Zawisła nad nim groźba, znagla
s11:łoch, co zamiera w tchawicy.
Czyż można zapomnieć, jak wpadły
ich czołgi w przedmieść ullcet

Jak

W walkach o miasto sercu bliskie
prawo kocltanla.
Knvawy bój - o każdą ulicę,
bitwa - o każde mieszkanie!
zdobędziemy

My nie rzucamy na pr6łno sł6w, _
Bomby - niszczyły je z powietrza,
niech w boju utoną cierpienia.
armatnie pociski zorały,
zburzone... lecz miasto jest wieczne, Nasze miasto! Ty będziesz znów _...
rozległe, żywe, wspaniale,
nieśmiertelne i wciąż wspaniałe.
piękne, Jak w naszych wspomnieniach.
Kochamy miasto nasze takie surowe, odważne i twarde,
Tłum. Marian L. Bielicki
rozbite, spalone, w blasku raklet,
a jednak dumne i harde.
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Trizonia-rajem hiii ero

•

w

,·Kocha
Przes'ladowa n;a n·1em·1eck1"ch antyfaszyst·o' w w pan's~w·1e Adenauera
~1

któl'Zy przybyli na zjazd berczyk, zresztą komunista i b. żołW roz.. nierz Brygady Międzyn2rodowej W
mowie z dziennikarzami opowie<Izieli Hiszpanii, zapytano nrnie w je<!nym
w·sro'd Iu dzi Nro WYCI-I NIEl\lIEC, wznoszących usilnie zręby de· antyfaszyści z Trizonii rzeczy, które z lokalów, czy nie bylem „przy SS".
mok ratyczne~o państwa, widuje się wielu - inteligentów i robotni- wv.dawać by się mogły nieprawdop'.l· Owszem, odparłem, Lyłem przez 9 lat
•
k ow.
NOSZ:}.CYCII W KLAPACH MARYNAREK TRóJKĄTNY ZNA dobne, gdyby, nie potwierdziły ich w Dachau. Jako więzień, ma się ro.·
y,· •N • :lnaczek
-~K
cz !:'
znane J'uż ogóln:e fakty pono\'1'1le2'.o zumieć! Czy w ie Pan, że chcieli mnie
ten, stwierdzający przynależność do Vcrein der
,
~
"' f oI gtcn des Naziregimes pobić za te słowa?
podnoszenia głowy przez hitleryzm
L..wiązku Prześladowanych przez Fa'er
·
na zachodzie
jest przez ~zlonków tego związku za odznakę hoszyzm - uwazany
Przes'ladowan"ae
· · t k'lk l t • d 1 t
•
i nie
noro
ł•
tyf
o ·1 ·o e ni e ega
•Mło dy, d. wud z1es
h' swiadcząeą, że jej po c;ia dacz zwiedził niejedno więzienie
. rl w~!.
an asz-ys ow
VVN' z Hamburga, który już za mtoJe en 1t1erowski obóz, DZIEL,}_C UDRijKI I CIERPIE:N'IA z WII:!ź·
t1"
Al • k . d t
d
b
ł · d
d d
NIAl\ll l.:"JNYCH NARODOW03CI.
e J~ .się o ego wszys ncgo
u osta się o o ozu, jest z zawo u
amerykańskife?.
władze
odnoszą.
ja·
pracuje
ale
filmowym,
technikiem
ze
sympatia
ł
szacunek
powszechny
ściśle)
W Niemczech W schodnich,
ko zwykły robotnik w magazynie pro- Gdzie są odszkodowania dla ofiar a.
pracy•
mówiąc
szyzmu, o czym się tyle mówiło? No·
duktów naftovnrch. Dlaczego?
'
'
- str·ony to,"arzyszy
,
· na obsz ar·ze Demok1·,·1t,-czn"J.
'J
ludzi' ze
Niemieckiej' Republiki
rymberczyk machnął lekceważąco ręd
t ł
·
d
R
1
Of"1ary
znaczkiem VVN, zarówno na wyso- HitI erowcv znów W laskach
ozporzą zeme zos a P wy anc,
;:ą.
„"'
ale, jak dotrchczas, pozostało na pa.
tri•umfuJ"ąceJ· reakcJ· 1•
h·t
• • •
. powo d z1. b . w1ęzn1om
• k się
A Ja
kich stanowiskach -oaństwowych, jak
1 pierze. Nikt z nas nie dostał ani groi w halach fabrycznych, można s:vot - lerowskich ob<>zów na zachodzie? Od„Bo my, członkowie VVN, mówi, sza, a hieny hitlerowskie wzburzyły
kać przy czynnym udziale w życiu powiedź na to usłyszeliśmy ostatnio
społecznym i zawodowym; wszędzie z ust samych członków VVN, delega- jesteśmy dziś znowu ofiarami trium· się jeszcze bardziej przeciwko nam,
jednak, gdziekolwiek są - otacza ich tów zachodnio-niemieckich kół tej or- fującej reakcji, jak zresztą wszyscy w obawie, że trzeba będzie kiedyś odCey d~ ugrab~M m~~~ o~~? -----------------------------------------------~ b~ro~~~ M~ ~~ n~~nL
Pan wie, opowiada (a głos mu dJ:g<l. Przypomniało mi się, że właśnie
wzburzeniem), że gdy chodziłem sta- przed kilkoma dniami w sektorze
W"~
rać się o pracę, to musiałem ukryć brytyjskim Berlina musiał zwrocie
P(.)U
swoją przynależność do organizacJl, urządzenie swego mieszkania pewien
prześladowanych przez faszyzm~ antyfaszysta, b. więzień obozu, któ-.
.Jl""
~7' !:!Ili.
Pojmuje Pan, trzeba było zataić na- rego mieszkanie wraz z umeblowa,A1lli..
TY -.a
wet fakt przebywania w obozie! A ta- niem żngarnął podczas wojny dygnt•
W
r.~02kwie obraduje •esja Rady biegowi wydarzeń na arenie świata motnione, że za nimi 11toi pote!ny ki sobie „gauleiter'' Kauffmann sie- tarz hitlerowski. Po kapitulacji, kie.
~wiato wej Demokratycznej Federacji i postanowiły przystąpić do czynnej Związek Radzieeki i państwa demo· dz.i teraz w swoich dobrach niedale- dy dygnitarz ów uciekł na zachód,
Kobi et. W sesji bierze udział sto kil- walki w obronie pokoju, w obronię kracji ludowej, będące ostojlł świato- ko Hamburga i wydaje wystawne wynędzniały więzień powrócił do swe
uczty dla „zdenazyfikowanych" przy. go mieszkania i mebli. Korzystał
wego pokoju.
lrndziesiąt delegatek z różnych stron szczęścia własnego i swych dzieci.
Delegacja kobiet polskich wystąpi- jaciół. Byli oficerowie SS otrzymu- z nich dopóty, póki na zachodzie nie
W krajach kapitalistycznych, gdzle
Ś\Y iata. Obecna sesja tej organizacji
jest jeszcze jednq wielk:i manifesta· podżegacze wojenni z całym cyniz- Ja na. sesji z wnioskiem wykluczenia ją wysokie renty miesięczne, ale zaczęła świtać nowa jutrzenka dla
z szeregów światowej Federacji Zw. nasz towarzysz, b. aktywny boJ'ow- faszystów, póki' ex-dygnitarz III Rze·
.
t
.
t
cją koi>iet ". obronie pokoju i stano·
wi ważny etap na drodze konsolida- mem przygo OWUJą swe awan urmcze Kobiet Jugosłowiańskich ' kt óry ' dpo• nik przeciwko hitleryzmowi, musi szy nie poczuł na nowo gruntu pod
plany, demokratyczne organizacje
k .
h .
„ . · t
1949 roku
kobiet stały się poważną siłą, ham11- pierając reżim kliki titowskiej, z r.i• ciężko pracować lub zadowolic! s!ę nogami. W październiku
Sl1 po OJU.
CJl sw1a owyc
0
si'ę w asys'c1·e po
"'' dził sprawę pokoju. Wniosek ten zr.aJ głodow·ą stawką 13 marek zas1'łku na b. h1'tlerow1'ec ZJ a\"1'ł
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1stow.
imperia
nowama
Jącą
erae
yczna
ua
emo
owa
<>Wla
1
licJ'i w mieszkaniu „ antyfaszysty i
poparcie mny'!n tydzien'."
k . h zie mewą Piwie
1 . .
.. Wł
. F
. .
d
. K b' t tw
k
. .
d
oszec l i mnych raJaC delegatek, gdyż w Federacji, której
rancJi,
CJa 0 ie • s orzona po rugieJ WOJ
Handlowiec z Norymbergii, miasta prze stabw13_Jąc uzybs. an~ nekaz,.1 pło•
nie światowej, jednoczy w swych zachodnia-europejskich organizacje te głównym zadaniem jest walka 0 po0
a.
szeregach ponad 80 milionó1v kobiet wykazują. wiele energii w walce prze kój, nie ma i nie może być miejsca hitlerowskich Parteitagów i powojen- ldecił ; otmkomkz~ ierac meblde
przed omem
·· kt"ora s t 01· na usłu· nych proceso'w przec1'wko zbrodn1·a- owac
·
różnych narodowości, wyznań i prze- ciw reakcyJ'ny.m rządom i ich protek- dla orga111zac11,
k
ł ś · · I
· , ·uJący
B na· ocze
,
rzom wojennym opowiada, że wszę- woz. · b'~ięz1en! .w a ·cdicie , m!esbz a.
k onnń politycznych. Kobiety te łączy torom, podważającym fundamenty gach podżegaczy wojennych.
się 0 policji· ryi me
nia· k'
w san101·zą.dzie
„ „ ·
p race i· uch wały ob ecneJ· seSJl
wspólna im wszystkim troska o za- pokoJ'u. Referaty i sprawozdania
d
· h,· zwrocił · p 'b
„w1a- dzie, w adm1'n1'stracJ·1·,
c11owanie i utrwalenie pokoju, łączy ogłoszone na sesji w Mo.skwie wy- towej Federacji Demokratycznej Ko- i w przemyśle, siedzą znowu dawni tYJS ·1eJ o mterwencJę. ros a me O je nienawiść przeciwko wrogom po- kazują, że udział i aktywność kobiet biet będą miały niewątpliwie duze hitlerowcy. Członkowie VVN na kie- niosła skutku i meble wywieziono.
Tak oto w·ygląda w życiu owo „od·
koju, pragnącym rozpalić poża? no- 1v walce o pokój rośnie we wszyst· znaczenie dla całego obozu pokoln. rowniczych stanowiskach - to zjaBudząc do aktywności, jednocząc db wisko niezmiernie rzadkie, a jeżeli szkodowanie" dla tych, którzy naj.
wej wojny w imię interesów drobn:ij kich bajach kapitalistycznych.
podi::zas
k o· się ich nawet gdziekolwiek znaJ'dzie, Ibardziej
.
.
. ł ama
Walka tych kobi'et, ŹYJ·ących pod d zia
garstki potentatów kapitału.
· ·
h 0 d hit1 ł h nocy
· · t k
l · · ucierpieli
s~e1:szc masy
Jeszcze,
m~J
Kobiety, które w ostatniej wojnie batem „atlantyckich" protektorów, biet na całym sW1ec1e, Federacja to nie odważą się oni nosić publicz- erows neJ .~„ a· w. {O ac zac
poniosły okrutne ofil~ry, które stra.- jest trudna i ciężka. Ale poparcie i chlubnie spełni swe zadanie, jednej nie znaczków tej organizacji. W No- „~emok:acJl, w Niemczech • tra~tuJe
za cenę naJgor:;zyc;h
ciły swych mężów, braci i synów, pomoc udzielana im przez towarzye;;- z wielkich organizacji międzynarodo-1 rymberdze noszenie odznaki, znamio-1 s~ę ludzi,, kt?rzy
zdają sobie sprawę, że aby uniknąć ki ze Związku Radzieckiego i kra- wych, walczących 0 pokój. W pierw· nująccj walkę z faszyzmem, uważa- VI y:ze.czen 1 tort~r obozowych me
nowej rzezi, należy zespolić wszyst- jów demokracji ludowej dodaje ;m szych szeregach tej organizacji ltro- ne jest dziś niejako za przestępstwo, ch~ieh zrezy~owac z ~ego, c_o dl.&
kie siły w walce przeciw podżega- otuchy i pobudza do dalszych WY· czą kobiety Związku Radzieckiego ale w knajpach można bezkarnie l,ta~dego czło~eka powmn? by~ naJ•
ct:om wojennym. Dlatego zerwały siłków w obronie pokoju i demokra• i krafów demokracji ludowej w Euro- i głośno witać się per „Heil Hitler!". swiętsze: z ideału człowieczenstwa.
Leopold Marschak
I
Pewnego dnia, mówił dalej Norymone z biernym przypatrywaniem się I cji. Wiedzą bowiem, że nie są osa- pie i Azji.
1
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darki cywilnej· - głównym niebezpieczeństwem i w gos1Jodarce \"01·"
ska 1·est brak klasowei· ,· rewolucyJ·neJ·
zarówno w walce z wroczu1·ności
do
giem, 1·ak i z niewykarczow,auym·1
.
burżuazyJ'nymi nawykami· i·
końca
metodami w pracy.
W końcowei· cz„ści artykułu gen.
Jaroszewicz pisze: "
Uchwały Lr'stopado,"ego Ple•
num KC PZPR, mobilizująca kłado wzmożenia czuj
sę •robotniczą
k
·
odcinku, a
ażdym
nosc1 na
szczególnie na odcinku działan ia
agentury wroga - znajd~ "' 'Voj
sku pełne zrozumienie. Nasza
•
a wraz z
organizacja par t y1na,
nią cały skład osobowy \Vojska
z referatu Prezydenta Bieruta, z
dorobku dyskusji Plenum, będzie
Nasz żołnierz lepiej je, lepiej jest
uczył się czujności, będzie odslaubrany, ma lepszą pościel i sprzęt

kwa~ru~ow~ ~p~ utreym~e k~

niał,

A. Rodimcewowl

(Od specjalnego korespondenta
Ber1·m -

,,Głosu"}

w 1istopadzie.
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ganizacji,

og·ólnokr~,;owy do Berlina.
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CzY zostanie zachowane

podajemy w
obszernym skróci<e artykul „Prawdy", zamieszczony w odpowiedzi na
pytania czytelników•
!Poniżej

. I.

J

z ogromnych zasług towarzysza Stalina jest dalszy roz-

państwo

okresie komunizm11?

edną

I

~
~

•
, .11 .-.- ~ · -~
wój teorii marksistowsko - leninow- tł;:
SSSS:"!CSSSS'!lt"k"t~".t"XS".!i:SS:SSS:SS:"!C" %SSii!l:"JCSSSS:SSS:SS:S:SS:SSSS~
skiej o państwie i stworzenie usystc
matyzowanej i pełnej teorii naukozastąpione zostanie otoczeniem cji socjalistycznej ZSRR całk.'>wicie państwa socjalistycznego, kierowawala sie natomiast całKowic!e funkwej państwa socjalistycznego.
socjalistycznym". (Zagadnienia potwierdza tę tezę Lenina. J:Uasy pra nego przez partię Lenina-S~alina
cja zbrDjnej obrony kraju pr:r.eil naPrace -towarzysza S t alina z'lWiera- jazdem z zewnątrz, zachowala :;ię
leninizmu, w yd. IV, wydawnic- cujące Związku Radzieckiego 1budo- pozwoliło zmobilizować wszystkie siją wnikliwą i szczegółową ar.a": zę
wały społeczeństwo socjalistyczue w ly materialne i duchowe narodu ratwo „Książka", str. 555).
też i roz.winęła w całej pełni funkcja
e tapów rozwoju państwa ra.d'lt~likie gospodarczo - organizacyjnej i kulwarunk ach otoczenia kapitalisty czne d71ieckiego do budowy socjalizmu, po
szczególno~
w
marksizmu,
Twórcy
funkcje
ulegają
jaikim
zmian,
i
go
01ga- ci - Engels, stawi ali zagadnienie go. Co więcej, masy pracujące ZSRR , riwoliło obronić wolność i niez.iwipracy
wychowawczej
turalno
władzy państwowej w związka ze
nów państwowych.
paf1stwa w ustroju komunistycmym mają wszelkie możliwości zbudowa- · słość Związku Radzieckiego. Wielka
zmianą warunków społeca;nych. Touogólnienia bogatych w formie ogólnej i rozpatrywali to nia społ~eństwa komunistycznego wojna na:rodowa świac1czy wymowpodstawie
Na
warzysz Stalin wyróżnia dwie głów
również i w wypadku ,1trzymania się nie, jak dalece niubędne ~est dla
doświadczeń budown:ctwa soci,1:':ne fazy, które przeszło państwo ra- stycznego ZSRR towanysz Stali.ii. de zagadnienie jedynie z punktu widze- otoczenia kapitalistycznego.
kraju zwycil{Skiego socjali:mm pełtęż
wewnętrznego !l'OZW()ju kraju.
nia
dzieckie od chwili wybuchu Rewolucji szedł do wniosku o lrnu!e.c:.:ności uTowarzysz Stalin stwi~rdził. ne ~a1is~vo soojal~tyczn~, zdo~e do
Rozstrzygając to zagadnienie, Engels
Październikowej li. daje głęboką chaże „nie można irO'ZCiągać ogólne-j oop1~rama wsz~lluch prob na1azd1!
~rizymania. państwa rórwnleż i w u- abstrahował od warunków międzyna
rnkterystykę funkcji państwa i }:!go
formuły Engelsa o losie paf1stwa zbr()IJnego, podeJmowanych przez pan
stroju komunistycznym, jeśli nie zo· rodowych istnienia kraju socjalizadań. W pierwszej fazie, kt6ra 1rwa
socjalistycznego w l}g'Óle na. po- stwa imperialistyczne.
stanie zlikwidowane oto<:zenie kapi- stycznego, ponieważ wychod ził z zała do chwili zlikwidowania klasy wy
Naród radziceki buduje koonnnlzm
szczególny i konkretny wYJJadek
łożenia, że socjalizm zwycięży rówzysk iwac:z.y, do zasadniczych iunkc;i talistyczne.
jed- w waru.n.kach otoczenia kapitaJi:;tycz
zwycięstwa socjaJ.i7JI1lu w
W swym historycznym referacie nocześnie we wszystkich krajach lub
państwa radzieckiego należab 7.ła'·
nym z osobna wziętym kraju, nego. Sukcesy budownictwa komunisprawozdawczym na XVIII zjeździe
też
manie oporu oba.lonych klas we- partii towarzysz Stalin oświadczył: też w większości kraJów. Dlatego
który ma wokół siebie otoczenie stycznego w ZSRR d~rowadzają do
Engels doszedł do ogólnego wn\osku,
wnątrz kraju ii zorganizowa„1'.e obrokapitalistyczne, kroremu zagra- wściekłości imperialistów. Podczas,
„Kroczymy dalej naprzód ku że w warunkach ustroju komuniny kra.ju przed najazdem z zezewnątrz, gdy Związek Radziecki krO'CZy pcwża najwro zbrojny z
komuni.mnowi. Czy państwo za.- stycznego państwo stade się niepownątrz. W okresie tym pań.;two raiktóry wabec tego nie mO'~c od- n.ie Po linii potężnego wzrostu i ro-z·
0-bumiera.
i
trubne
okrew
również
nas
u
się
ohowa
dzieckie wypełniało również i trzerywać się cd sytuacji międzyna- woju wszystkich gałęii gospodarst.wa
Powyższa teza Engelsa odpow!adasie ikomunwrnu?
cią :funkcję: pracę gospodar;z'J - <.•T:rodowej, oraz musi mieć di> swe- narodowego, podczas gdy kraje deła okresowi, kiedy ka.pitaJ.ian znajdo
Jeżeli
się,
zachowa
Owszem,
ganizacyjną i kulturalno - wychogo rozporzą~enia i dobrze wy- mokradi ludowej budują pomyślnie
nie zostanie zliikwid,owa.ne otocze wal się jeszc.z e w postępowym ol{rewawczą, której celem było rczwin!ę
szkoloną armię i d()brzc zorgani- podsta.wy społeczeństwa soojalistycznie łtai}liitalistycme, je:ieli nie zo sie swego roowoju. Ale Lenin udocie zaczątków nowej gospoda..lti sozowane organa. ka.me i mocny nego, świat ka;pHalistyC2Jł1y szarpany
stanl-e 'llsunięte niebezpieczeń wodnił, źe w epoce ;imperiaJfamu cjalistycznej i wychowanie mas w du
wywiad, a za.tern musi posiadać jest przez ostJ:e sprzeczności, a · gosliWo najazdu zbrojnego z ze- obumiNającego kapitalizmu - jedchu socjali.mnu. Ale :funkcja t.a riic
swe dostatecznie silne państwo, spodarka jego w coraz szybszym tern
noczesne zwycięstwo socjalizmu we
zror.umia
rzecz
tym
Przy
WTI!łlri.
ridołała się jednak w tym okr ~s;c po
aby mieć moiność obrony zdoby pie stacza się po równi pochyłej.
la, że formy naszego państwa wszystkich kraja.eh jest niemo-.i;!iwe
ważnie rozwinąć. W tlrug iej fazie c,d
ReakcJa imperialistyczna, z impeczy soeja!izmu przed napaścią z
ze względu na nierównomierny rozdo
stnsownie
zmienią,
się
z.nuwu
padła, obumarła fun kcja t.b:o!ne;~~
zewnątrz". C Z agadnienia l eni- riałistami anglo - amerykańsldmi na
WÓ.i kapitalizmu w tych lrrajacl-i. Uzei
wewnętnnej
sytuacji
zmian
tłumienia oporu wewnątrz kn.Jn, J
czele, szuka wyjścia z sytuacji w nie
ni zmu", st r . 553).
dowodnił on, że zwycięstwo socjalizwnętrznej.
n'i jej miejsce wysunęla si ę na p!erw
Cała historia bud~w:iictwa ~ocj_ali poham&~antm wyścigl!- zbr~r.ń, w
Nie, nie zachowa się l obwn- mu jest moiliwe po02:ą.tkowo w kilszy plan funkcja ochrony wnsnu~ci
ne, jeżeli otoczenie kaipitali:;tye7: ku lub nawet w jednym z os.>bna st ycznego w ZSP.R swiadczy, ze Je- tworzeniu atmosfery histerii wojent;ocjalistyc.mej przed zfod.z i ~foml 1
zostanie zlikwidowane. je:ieli wzietvm kra.iu. Zwycięstwo rewolu- dynie Dosiadanie poteżne~o aoaratu ne.i. w nrzyirotoWYWaniu wojuy p_rze
oe
z.w110_
ludowego,
m\enia
aabieka.llli

ciwko Związkowi Ra-dzieckiemu 1
najom dem()kra.oji ludowej.
Wszystko to oz.nacza, :ie nar6d ra•
dziecki powinien mieć się na bacz·
ności. być zawS7.e w pogotowiu, po·
winien c.zt11Wać i stale wzmacniać potęgę swego państwa socjalistyC7.De•
~

W miarę co.raz szyb~eg41ipndępu
ZSRR w kierunku komunidiu, coraz
bardziej wzrastać będzie funkcja go
spodarczo - organizacyjnej i kulturalno • wYChowawczej pracy pań
stwa rad7Jeckiego, bowiem już obec·
nie główne zadanie państwa wewnątrz kraju polega na pokojowej
pracy gospodarczo - organizacyjnej i
kulturalno - wychowawczej, na two
rzeniu materialnych podstaw obfitoś
ci i na podnoszeniu poziomu kultury duchowej - niezbędnych warunków przejścia do komunizmu. Jedno
cze.śnie zachowa w pełni swe :ma4lze
nie funkcja zbrojnej obrony lcraju
przed najazdem z zewną.trz. Ostrze
sił zbrojnych, organów karnych i wy
wia.du zwrócone będzie przy tym nie
na wewnątrz kraju, lecz na zewnątrz, przeciwko wrogom zewmitrz
'
nym.
Uzbroiwszy plł!rtię i naród w nłe2a
chwianą wiarę, że możliwe jest zbudawanie społeczeństwa komunistycznego w ZSRR również i w wypadku,
jeśli zachowa się otoczenie kapitali·
sty07l1le, towarzysz Stalin jednocześ
nie wskMILł na ZlllS~dnfozy oręż, k ·tó
ry puzwoli na zbudowanie komunizmu. Orężem takim jest w rękach narodu radzieckiego państwo soojalistyczne.
Na.ród radziecki darzy swe pań
stwo miłością, czujnie śledzi zakusy
imperialistów i bohaterską pracą umacnia potęgę gospodaTczą i siłę o•
br~ą państwa socjalistycZ!Jego. --··
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Kronika Pabianic

10 'Wagonów soli sprzedano
Olbrzymie

Związek Gminnych
,,Samopomoc Chłop
ska" w Lasku, oddsiał w Pabianicach jest instytucją, zaopatrującą
miasto w produkty dostarczane
przez wieś, a wieś w artykuły prze
mysłowe. PZGS posiada wiele placówek rozsian;:ch w powiecie. Są
to Gminne Społdzielnie , „Samopomoc Chłopska".
PZGS w Pabianicach prowadzi
Wi\.ŻNIEJSZE TELEFONY
międrzy innymi zsyp zboża, dystryzbożo
bucję mąki i przetworów
Komitet PZPR.
wych. hurtownię tytoniu, zapałc,k;
4 - Sekretariat
papierosów oraz podhurtownię soI sekretarz
289
li.
415 - II sekretarz
DOKĄD „IDZIE" ZBOŻE?
O - Straż Pożarna
Punkt skupu i zsypu zboża znaj6 - Kom. „Służby Polsce".
10 - Pogotowie Ub. Społeczn. duje się w Pabianicach przy ulicy
Tkackiej 3. gdrzie mieszczą się ma23 - PZPB
gazyny PZGS-u. Punkt ten obsłu
63 · - Komisariat M.O.
guje gminy, Dąbrowską, DfutoZarząd Miejski
66
wską, Widawską, Górkę PabianicOwo.rzec Kolejowy
91
ką oraz m. Pabianice. Gospodarze
P.C.K.
112
wymienionych gmin przYlA'·ożą tu
oraz
zboże za podatek gruntowy
Zanąd Miejski ZMP.
143
sprzedają je według cen urnędo
Telegraf
213
wych. Przywie3!one zboże kierowa
ne jest do Paf1stwowych Zakładów

Powiatowy

Spółdzielni

KI~

Zbożowych.

A:

Przerobione zboże w młynie
Kino ,.Robotnik" wyświetla Państwowych Zalcladów' Zb9żo
:film produkcji radzieckiej „S<td wych w Pabianicach na mąki i kahonorowy".
sze różnego rodzaju rooprowadza
PZGS · w podległych sobie placów„Głosu
· Redakcja
Pabianic": kach, gdzie zostają one rozsprze- Armii Czerwonej 19, tel. 287. dane wśród ludncści wiejskiej.

ilości

z1·ri9ta :Pamt 11'
t
w październi u Uwaga,

„Mocnych" w hurtowni PZGS-u

„MOCNE" MAJĄ POWODZENIE
Hurtownia przetworów tytoniewych i zapałek rzaopatruje okolice
Pabianic w . wyroby tytoniowe i
zapałki. Wyroby tytoniowe i zapał
ki rozprowadzane są przez koncc
sjowanych odbiorców i sklepy.
cie~ą
Największym popytem
się papierosy „Mocne", których
daje największy obrót.
sprzedaż
W mniejszych ilcściach łiprzedaje
się papierosy wyższych gatunków.
jak „Górnik'", , ,Grunwald" oraz
cygara i tabakę.
.
.

Tytoń fajkowy produkcji krajowej cieszy się więkmyin uznaniem
wśród palaczy niż tytoń amery.
kański, który jest drogi.
Dziennie hurtownia sprzedaje
okcło 500 tysięcy sztuk papierosów
różnych gatunków, a obnót miesięczny hurtowni w Pabianicach
wyno?i około ·20 milionów złotych.
Boląeizką jaką notuje hurtownia,
są braki papierosów w pudełkach.
Dzieje się to na skutek wadliwej
pracy maszyn pakujących pap:ercsy w pudełka. Wypadki te nie

I
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nagminnie, niemniej
występują
jednak powodują utratę części za
robku właśC.:cieli kiosków i sklepów.
Zapałki otrzymuje hurtownia za
pośrednictwem CSS „Społem". W
październiku hurtownis. rozsprzedała około 230 tysięcy pudełek zapałek. c:> uczyniło poń.ad 1 milion
zł. obrotu.
Jak ·widzimy, zapotrzebowanie
palaczy jest wieHde, lecz hurtownia dzięki sprężystej i riorganizowanej pracv posiada zawsze nowe zapasy papierosów i tytoniu.

I
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loterii książkowych
Księgarnia „Książki

i Wiedizy"; specjalnej loterii gwial?:dkowej dle
przy Placu Demo młodzieży itd.
Rady Zakładowe poszczególnych
kracji w Pabianicach, w ciągu
ostatnich d·wu niedziel zorgan:zo instytucji i fabryk powinny nawią
zać kontakt z księgarnią „Książki
wała loterie ksią~kQWe cieszące i Wiedzy" i zorganizcwać podobne
loterie w 1Zakładach pracy. Rówsię wielkim powodzeniem.
0 l)ien~izej loterii nie v.-iedzia- nież szkoły powinny zainteresoYvać
ło wiele osób natomiast w czasie się tą sprawą. Cena losów jest
drugiej loterii był taki niesamowi- bardzo niska, bo wyno::ii tylko 30
ty popyt na książki, że w czasie złotych. a wygrać można książkę
jednej godziny sprzedano 1.400 wartości nieraz kilkuset złotych.
z uwagi na powodzenie akcji Iol:::sów. Ogółem sprzedano losów na
teryjnej, sprawą 7.0rgani:zowania
cumę ponad 80.000 zł.
dotychczasowych p0dobnych loterii niedzielnych poPowodzenie
akcji skłoniło organizatorów do winny zająć się dalsze lrnięgarnie
urządzenia dalszych tego rodzaju np. księgarnia „Książki i Wiedzy"
Przewiduje przy ul. Armii Czerwonej 7, ksi?loterii książkowych.
(rb.)
się między innymi zorganizowanie garnia Nauczycielska itd.
mieszcząca się

'

I

N.iedziela w sporcie
PIŁKA NOŻNA

drużyny
pierwszej
Zrzeszenia Sportowego „Włókniarz" wyjeż<lżają w niedzi :olę d.'.>
,~oclzi dla rozegrania kolcjneg::>
meczu 0 mistrzostwo kl. B. Prze·
Włókniarza" bedz'„
ciwnikiem
' t.ym razem ,;Baw.::łna".
tk ,
t · h
t
.
S ą d ząc z 06 a ntc ~P~ an, . r:oz~gi·anych prz.ez ~ruzynę P~~iarncką,_ ~ecz ~iedzielny powmien
d::.lsze dwa pu~k~y
µrz_vm~sc
wlokmarzom,_ a co za tym. i~z;a
utrzym~me się na I-szym mieJSCU
w tabel!.
.•" BOKS
Sekcja bokserska ,,Włólćniarza''
Piłkarze

/zgłoszona została

do rozgrywek o
. klasy D. Ok~ęDU
Łodzk1ego. P1erws.ze .spotkanie z
te!JO cy~lu_ ?dbę<lz1e S i ~ w. na~ch.j
dzącą mea~,el~ w Pa~1anicarn ..
Na przec1wrnka druzyny pab1anickiej wyznaczona została piotr
k?wska dr1;1żvi;ia „Kor~b". Spotk~
me odbc-:dz1e się w .:.alt tealralneJ
µrzy ul. Trauqutta 4.
Przypusu:zali1y skład „Wł-Okni:i
rza'' przedstawia się n ::.stępująco:
Jakubowski, Janic?:,
Szylberq,
Szymcz~k, Pietrzak, Mik; \.Vlt.1sik, Morzynck. w wadz·e ciężki·;j
prawdopodobnie „Włókniarz" n:e
będzie reprezentowanv.
m~strz?stwo

{F. S.}

wiązkowa.

Wielki poranek
koncertowy

Tym razem Papiernia ....

_Plan roczny wykonany

Fabrqhi Chenaiczne;

Ogromne powodzenie

W niedzielę, dnia 20 listopada
br. o godz. 10 rano, w sali Komitetu Miejskiego PZPR, przy ul.
Limanow.skieqo 11 w Pabianicach.
odbędzie się zebranie koła mi~
dzyszkolnego.
bezwzględnie oboObecność

Mit>jski K-0mitet Obchodu :Mię
dzynaradorwego Tygodnia Studenta w Pabianicach urządza na za.REKORDOWE OBROTY
StudEJ~ta
Tygodnia
Sól cieszy się ogromnym popy- l:ońc:z.enie
tern. tak, że podhurtownia soli Wielki Poranek Koncertowy w .ła
przy PZGS w Pabianicach obraca li Wojewódzkiej Szkoły Partyj::iej
bardizo dużymi ilośc i ami tego ar- PZPR przy ul. Armii Czerwonej
W październiku ro:;:sprze- Nr 1.
tykułu.
\v. czwarte!{ nad ranem dnia 17. U. 49. wesoły ~izd
Program ko~certu jest bardzo
dano ponad 122 tony soli różnego
syreny fabrycznej obwieścił miastu o wykonaniu rocznego 1>ia
gatunku, (około 1~ w~go~ów to-r bogaty i przewiduje między innynu produkcji Jlrzcz załogę Fabianicldej Fab1·~-ki Papieru. Wy':Varo1,.vyc~). T~k duze o~rOLY nal~- mi: występ chóru Tow. śpiewacze
1\Iimo
kon:mic planu przypadło robotnikom trzeciej zmiany.
zy __za~dz1ęszac. temu: ze w paz- gQ „Kościuszko" pod dyrekrją
długotrwałych p-0słojó„,· plan został ·w ykonany przedterminodz1ermk;i so.l Jest ~zywana. przy prof. Koniora, tańce ludowe w wy
wo. \V poważnym stopniu przyczyuilf się do tego robotnicy,
k001aniµ bal.etu PZPB popiSy ucz
P:"ZYm'.'lazan~u. ~apa.sow na zimę uruchamiając dodatkowo jeden holender,
H ·d ·„·
t · '
K
.,
k1szen1u ogorkow i kapusty.
Po zobowiązaniach podejmowanych przez załogę w l'tHnacl1
e1 ".·n
onse:rwa or.mm:
Podhurto'łmia w Pabianicach po mow
Nma
b ' ł Wenetta -skrzypce, Kłodas
·
„Czynu majowego" oraz. dla uczczenia Kongresu Związków Za
, ·
trzy gatunki· so1;. : s 61 1a ą 1. Śl' _. · ka z 0 f
s1ada
wodowych zakłady dały pon:.ul 300 ton papieru.
ia --: spiew 0i:az
iwi~s ·
kamienną, sprzedawaną po 15 zł,
za kr. w cenie detaliczneJ, sól bia- rec~tacJe w. wykona.mu stude.n~ow
Załoga Pabianfolriej Fabryki Papieru zobowiązuje się wyłą warzoną z In:::wrocławja i . Cie- PanstwoweJ Szkoły AktorskieJ.
konać do końca grudnia. bieiącego roku 12 procent rocznej
Przy fortepianie ob. Karol Luchocinka po 20 zł. za kg i sól f;3aprodukcji ponad plan.
(w bowski Zapowiada Tadeusz Teorą z Wieliczki po 7 zł. za kg.
Iiurtowi kcnsun1enci~ \V dorczyll z PSA.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u,••••••"•••••••••••••••••••··~····„ detalu).
Początek koncertu w niedz:el\',
tym wypadku wszystkie sklepy.
spółdzielnie i zakłady spożywcze, dnia 20 Jietopada 0 godzinie 12.
przy zakupie soli mają 2 zł. zniżki
na każdym kilogramie.
'Do najpoważniejszych odbiorców
soli zaliczyć można Zakłady Mię
sne w Pabianicach• craz spółdziel
nie gminne. W hurtowni mogą się
Gdyby wszyscy robotnicy, każ też w sól w:::zelkiego gatunku zaaby go zastosować w życiu,
„Pan Nowak" -oto jedna z naj
magał jednak zdrowego rozsądku dy na swoim odcinku._ wprowadzili opatrywać sklepy p!"ywatne oraz
uświadomionego pracownika i du choćby tak drobne u,c:pra.wnienia oscby indywidualne. zakupujące nowszych komedii produkcji cze
cho słowackiej,
żej troskliwości o warsztat pracy. w swej pracy, jakźe p<Y.lniósl by większą ilcść.
w dwóch kotłach przygotovvuje się poziom i· tempo pracy, a co za Aby nie zabrakło na składzie Akcja filmu bardzo żywa i cieoszczęd- soli, minimalny ząpas jej wynosi kawa staje się źródłem nieu.stansię mieszanki barwników. Kotły te tym idzie wydajność i
„Pan Nowak'' to
neqo śmiechu.
zawsze 125 ton.
F. 3.
muszą być podczas trwania proce ncłć.
zza sweq·)
który
biurokraty,
typ
.
·
su technoloo-icznego odbywają.:::ebiurka, .spoza sterty papierków
go się pod "ciśnieni~m i w wy.:10- Pięhna inicjaiqu;a
nie dostrzega zmian zachodzących
·
,
kiej temperaturze szczelnie .u1my
obok nieqo. Praqnie on przede
Dliłiona . zł wszystkim
-pół.
kane. w pewnym' momencie na!espokoju. „Politykq się
ff
ży pobrać próbę masy do zb&da- ,
nie intereauję" - brzmiała odpl)· Spółdzt·elni· Rze-a·osł
1 ·· k
Dotychczas dla pobra>1ia
n ia
wi>e dź pana Nowaka, na pytania,
aa.,
. o f'1arowa1·1 cz on owie
· . pró
· ·studzono
kocioł. zużywaJąc do.
by
nie dotyczyły jego urzędiJktóre
Pomocn.iczej \ny Dom Partyjny w Warszawi'! - wania.
Walne Zebranie
tego duże ilości wody i czasu. po
\
czym pónownie podgrze·wano ma Spółdzielni Członków Cechu Rze- 50.000 złotych; clla Związku Walki
zajakie
zmian,
wpływem
Pod
sę, zużywając n:epotrzebnie pa- miosł Włókienniczych w Pabiani- Zbrojnej o Wolność i Demokrację
25.000 złotych; szły w Czechosłowacji „Pan Norę. Tow. .Starzyń->ki zastosował cach uchwaliło w dniu 14 maja br. w Pabianicach przy każdym kotle krany, pozwa z nadwyżek finansowych za ruk PCK w Pabiarn'.cach - 23.000 zło wak'' z zasuszoneqo biurokraty
staje się uspołecznioną jednostką,
lające pobierać próby bez st 11dze 1948 przekazać nastepujące dot a- lych; na Rodzinę Radiową w Papoczyna żyć i rozumi•sć, że pra~a
nia kotłów. Pomysł prosty -· cje na cele społeczn~.
bfonicach - 148.000 złotych; na jest źródłem radości· i slły.
123.000
przynosi jednak znaczne korzyNa Dom Rzemiosła w Warsza- ~wietlicę Spółdzielni Film Bożivoja Zemana je.st saści.
wie - 50.000 złotych; na Central złotych. Razem 420.000 złotych:
tyrą na takich właśnie panów N:J
waków. Ponadto porusza on takie
problemy, jak wychowanie mło
dzieży robotniczej. Wszystk~e te
zagadnienia ujęte są we wspaniałą
formę komedii. Gra Judzicha Pła
Dnia 25 października oddział 8 czywszy na współzawodnictwie I na jednym z czołowych m1e1sc· w chty, nujlepszego obzcnie komiP:ZPB vrykonał przedterminowo pracy. Oddział 8 najwyżej prze- przemyśle bawełnianym.
ka ekranów cz2chosło.wackich poDo końca roku załoga
budza widza do nieustannych wyroczny plan produkcji na roi<: kracza swe plany produkcyjne i
jesr.- buchów śmiechu.
19-'!9, jako pierwszy z oddziałów z dnia na dzień polepsza jakość 8 wyprodukuje ponad
wyrobów. Należy przypuszczać, że cze 60.000 mtr. tkanin.
Jas.
PZPB w Pabianicach.
zespoły oddziału 8 uplasują się na
Piękny ten sukces produkcyjny czołowym
miejscu w Konkursie
jest zasługą solidne i pracy całaj Zespołów Najwyższej Jakości.
załoqi.
Asem oddziału 8 jest ob. Górski
powstają w powiecie łęczyck~m
Załoga oddziah1 8 PZPB przodu Józef, klóreqo zespół osiąqa :JS
Rolnicza Spółdziel- wykonuje się jednocześnie ge Centrala
STBO,
artykule
na
je w zakładach pod każdym procent ekstry
Samopomocy Chłopskiej v1 neralne remonty magazynow
W'l.qlędem, począwszy od higieny przy przekroczeniu bazy w 12!1
i bezpieczeństwa pracy, a sko1'1- procentach! Ten wynik stawia go Łodzi, rozpoczęła budowę kilku zbożowych w Piątku i Grabowielkich, ~owoczesnych maga- wie, celem przystosowania ich
zynów, w powiecie łęczyckim. do obecnych potrzeb i wymoPierwszy z nich pov11staje w gów.
Zakończenie wszystkich prac
Leżnicy Małej, a drugi w GóSwojego czasu w numerze ,,Gło
Jak nas dalej informowano, rze św. Małgorzaty. Każdy z budowlano-remontowych, prze
su" z dnia 18 pażdziernika poda- Ub;:zpieczalnia w L Pabianicach
l)udynl>:ów, bę~ widziano na dzień 31 grudnia
szczegółowo opis tara- wszczęła już dochodzenie w spra. wznoszonyó
waliśmy
patów, jakie przechodził ob. Jan wie wykrycia sprawców mylnych dzie mógł pomieścić 150 ton r. bież.
Powstanie nowych, wzoroBączkowski, nim zdołał umieścić informacji, udzielanych przez pra zboża. Prowadzenie robót buciężko chorą żonę w szpitalu J:lliej cowników Ubezpieczalni ob. Bąc'!: dowlanych ·powierzono
narozwiąże
Spół~ wy.eh zbio:i;nic,
skim w Pabianicach.
kow.skiemu. Ski·erowano również d.zielni Budownictwa Wiejsk~e reszcie coroczne trudności maPCK, ob. lic:;t do szpitala miejskiego w Pa- go, przeznaczając na ten cel z gazynowania ziarna. Dotychcza
Otóż jak wyjaśnia
Bączkowaki nie W'Zywał pogot·o- bianicach, z prośbą o wyjaśnie
po sowa ich ilość, okazała się w
kredytów paiish»'owych wia PCK, ponieważ takie wów- nie przyczyn odmowy przyjęci:l
z tym roku zupełnie niewystarkażdy
na
złotych,
3,207,000
czas ni·3' istniało, a został połącza c;_ężko chorej żony ~b. Eączkow
czająca. Wszystkie punkty zsy ny z poqotowiem Ubezpieczaln! skiego. Dotychczas jednak szpital magazynów.
wsku'tek nadzwyczajnego
pu,
powyższych
od
Niezależnie
które
Pabianicach,
w
Społecznej
miejski nie udzi,2lił żadnych wy·
posiada właściwe numery telefo- .faśnień co uniemoż1lwia ostatecz inwestycji Spółdzielnia Samo- urodzaju, są przepełnione.
nów 10 i 35.
Inicjatywa Centrali Rolnipomocy Chłopskiej w Wartkone wyjaśnienie tej sprawy.
wicach, kończy budowę trzecie czej, która dąży do rozwiąza-·
Ze soortu
go w powiecie magazynu kosz- nia tak ważnych problemów,
tern 1.275.000 złotych, uzysl:a- poprzez szybką i racjonalną roz
nych z własnych nadwyżek bud budowę gminnych magazynów
zLożowych, jest godna podkreżetowych.
Czek.
Oprócz nowych budynków ślenia.
ilaałewy
l\tltl•"• '•ł"•l•'ł••••„11„

Tow. Starzyński - zasłuiony przodownik i ·racjonalizaJor
/
Tow. Leon Starz~·ński jest dziec :d.ilku właścicieli. i dyrektorów.
Tow. Starzyński po wojnie zakiem Pabianic. Tu się urodził, 'tu
spędził dzieciństwo. tu doznał brał się do pracy z wielkim zapapierwszych upokorzeń i tu w Pa łem. Sumienne. uczciwe i umieJ-;t
biani.cach kształtował swój świa ne wy!wnywanie s~ych funktji
wyróżniły wkrótce tow. Starzyń_
topogląd.
Jest on synem rob-Otnika i jako skiego z grona kolegów, dzię~;:i
taki bardzo wcześnie zapoznał sią czemu został w roku 1947 • m1z ~iedą i __:vszys~imi nieprawo~cia strze~ o~d:zialu, a o_sta.tnio dzi~k~
m1 ustrOJU kap1taltstycznego. Po dalszej mestrudzoneJ 1 owo::ueJ
tow. pracy. aoszedł.~o godności pien~
odbyci\} s~użby wo~skowej
Starzynsk1. P?szukUJe. I>~zez ~krąg szego .przo~owmka . pracy Fabryki
Chem1czne3.
W raszły· rok zaJęc1a dla s1eb1e.
· d nym z
· t Je
• lu· Jes.
T ow .St_arzy_ns
·
·
c1~ w roku 1923 zostaJe przy2~i.y
do pracy w Fabryce Chernicz:-icj. aktY\\'.meJszy~n c.~łcnkow. ~dslngdzie pracuje aż do dnia dzisk~j- w~w~J ?rgan :7..aCJ1. part~?neJ I'ol-:
ski~J . ZJedno~z~neJ Pa~11 Robot~
szego.
Oddział siarczku sodu. w któ- cze1. l Rady ~at\.ład.owcJ. ~ozyska 1
rym tow. Starzyński zatrudniony sobie .zaufanie całeJ załogi fab.rycz
był przez 15 lat. posiadał charak ne.i.
Tow. Starzyński jest również
i.er pracy sezonowej, która najc.zęficiej trwała J.lrzez 9 miesięcy racjonalizatorem. Jako jeden z
w roku, 3 mies:ące natomiast pra pierwszych podchwycił hasło zzccowuicy tego oddziału nie praco- rzenia akcji racjcnalizatorskiej.
wali i byli ldcrowani do Biur Po dzięki czemu znalazł się w pierw
€,rcdncctwa Pracy. gdzie otrzymy- szej grupie nagrodzonych za 1"1wa\i głodowe racje, Z\Vaue szcm>.- cjonalizatorstwo i wynalazczosć.
Tow. Starzyński otrzymał 11'.ln:ie „zapomogami''.
Jakże wielka zmiana nastąpiła grcdę 10.000 złotych za usprawnie
stwierdza nie, dające znaczne oszczędnośd
1)0 drugiej wojnie tow. Starzyńskt. - Dziś już nie pary, wody i czasu. Projekt tow.
straszy ni.kogo widmo V.'Yrzuoonia Starzyńskiego je.st bardzo pro;;ty
ze. bramę, dziś nie pracuje się na i nie wymagał specja.lnej wied::;y,

Koło Miądzyszkolnel

W kinie „Polonia"
„Pan Nowak"

wy-,

Pra11Alie

,Najlepszy

zespół

na 8 oddziale ·PZPB

Nowoczesne magazgng

l

zbożowe

nr

Nie PCK-a Ubezpieczalnia

KS

f

„Ognisko'~- Łódź ~ „Włótn!art'- Pabianice

mecz o mistrzostwo juniorów

Dziś na stadion ie Państwowych I zeg!'any tydzień temu mecz junio

rów o m istrzostwo Okręgu pomię
go przy ul. Armii Czerwonej roze dzy „Włókniarzem" Pabianice, a
grany zost an ie finll.łowy mecz pił ŁKS „Włókn~ arzem" - Łódź zaki noż.nej o m 'strzostwo okręgu ju kol'1czył się zwycięstwem junionlorów pomiędzy drużynami KS rów pabianickich w stosunku 1:0.
Spodziewamy się, że i tym ra..Ognisko" a WZKS „Wł?kniarz"
zem młodz1 gracze „Wlókńiarza"
- Pabianice.
M~cz rozpocznie s:ę ~ godzinie powtórza swói sukcP.s.
12,00. Warto przypomnieć, że ro
(rb)

CENNIK
W DZIENNIKU

Zakładów Przemysłu Bawełniane

OGŁOSZEIQ
„GŁOS

PABIANIC"

Za jednostkę obliczeni0wą dla ogłoszeń wymiarowych pu::
Jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks
tern - 6 łamów po 45 mm.
Za tekstem
Wielkość ogłoszeń
Nekrologi
Drobne
70 zł
od 1do100 mm
70 zł
30 zł
110 zł
od 101 do 200 mm
110 zł
-zł
160 zł
·od 201 do 300.mm
160 zł
-zł
200 zł
po\vyżej 300 mm
200. zł
.

-u

,

\

'

~'I

,

.

Co pisała pras o łódzka 19 listopada 1929 r.

.

„PRZEKLĘTY ASFALT"
Gazety narzekają ogólnie na asfalto,~~,ni~ dróg. ~sfalt, jak się „okaZUJe , Jest nawierzchnią niebezpieczną, wozy zarzucają. na nim. Zanotowano, już szereg nieszczęśliwych wyi)adkow, gdy samochody wywracały
się na „r~vnej drodze" a pasażero~vie ponieśli śmierć. „Czy nie lepsze
JUŻ nasze stare, kochane kocie łby?"
._ konkludują melancholijnie gazety.

WYSYŁKA

Nie dcli .się PZB ale •••

„BIAŁYCH NIEWOLNIKóW"

Tak zwany „Państwowy Urząd P'J-

I

ktywiści
Łodzi

życie uchwał

••a••••-•••••••••••••••,'I

i

I

pięściarski
„Włókniarza··.

reprezentacjami

zrzeszeń

sportowych

„Stali"

W reprezentacji „Stali" wystąpią: Gumowski {Śląsk), Czajkowski (Wro

c!aw), MaUoch (Sląsk), Ponanta {Śląsk), 9izczepan (Wrocław), Sznajder
Nowara (Sląsk). Drapała (Sląsk).
W reprezentacji „Włókniarza" walczyć będą: Kargier (Łódź), Szaliński
(Łódź), Scigała (Kalisz), Stanikowski (Łódź), Debisz (Łódź), Olejnik (Łódż),
Grzelak (Kalisz) i Jaskóła (Łódź)
Jako rezerwowi przewidziani są: Bazarnik, Goleń („Stal"), Matecki,
Mazur. Nagajski, Wieczorek („Włókniarz").
Kasy otwarte będą już od god~iny 16-ej.
Wszystkie n1ema1 walki zapowiaMecz pięściarski „Stal" - „Włók
niarz" miał się właściwie odbyć w dają się cieka.wie, a niektóre nawet...
Do takich walk zaliprzyszłą środę, dnia 23 bm. Szyki or· rewelacyjnie.
ganizatorcm pokrzyżował jednak Pol czymy w. pierwszym rzędzie spotkasld Związek Bokserski, który przedwczoraj wydał zakaz startu wszyst- nie V/ wadze muszej Gumowskiego z
kim zawodnikbm wyznaczonym na Kargiercm, Matlocha ze Ścigałą Reprezentacyjnej. rewelacją Kalisza, Szczepana z Debi·
Kadry
turniej
Sznajdera z Olejnikiem.
Włóknić'--ze 'jednak nie dali się PZB. szem oraz
Natychmiast wysłano depeszę do me Te spotkania nie potrzebują chyba
talowców i mecz odbędzie się nie w komentarzy i reklamy. Najlepszą reśrodę. a dzisiaj, co niewątpliwie ło klamą ich są nazwiska biorących w
dzian ie:" spragnieni poważnych im- nlch udział. Pozostałe walki mogą
prez bokserskich przyjmą z wielkim nam jednak przynieść jeszcze więkhala
że
Sądzimy,
entuzjazmem.
„Wtókniarza" zapełni się dzisiaj do
ostatniego miejsca, a poszczególne
walki długo będziemy mieć w pa·
(Sląsk),

NA TE WALKI

BĘDZIE

Nieraz walka, na

różnie
którą nie

się wcale, pozostaje najdłużej

liczyło

Głównego

sportu.

'1v pa-

\V powziętej rezolucji czytumy
m. in.: „Zobowiązujemy się roz-

mięci.

toczyć troskliwą opiekę nad ko·
OGÓLNY WYNIK
łami sportowymi przy zaldadach
MECZU?
pracy i szkołach, dbać o ich wła
ści we oblicze ideologiczne. KonOgólny wynik meczu, ponieważ
s2kwentnie dążyć będziemy do
jest to początek sezonu bokserskiez życiem
ścisłego powiązania
go, trudno przewidzieć. Jest jednak
sportowym mas ezlonkowskich
pewne, że zwycięstwo, którejś z drułódzkiej crganizacji ZMP i mło·
żyn będzie nie wysokie. Jeżeli zastaUniezor~ranizowanej.
dzieży
nowimy się nad poszczególnymi wal
chwały Biura Politycznego przekami, to punkty dla gospodarzy winiesiemy w szeregi naszej orgadzimy w wagach: muszej (2 lub 1).
nizacji".
w półśredniej (2), w średniej (2 lub
l) i w ciężkjej (2).
W,yslano również depeszę do
Za silne punkty metalowców uwaMarszałka Polski i Miaistra Obro
żarny wagę kogucią, piórkową, lekny Narodowej Konstantego Roreasumując spotkakossowskiego wyrażającą radość,
ką i półciężką .i:e i<:i czele odrodzonego Wojska
nie dzisiejsze najprędzej przyniesie
Polskiego stanął svn polskiej
nam wynik remisowy 8:8 lub nieklasy robotniczej i Żołnierz Reznaczne zwycięstwo gospodarzy 9:7
wolucji Październikowej.
lub w najlepszym wypadku 10:6, cho
takie same zwyciqstwo Jeży
ciaż
JIOllOllOllOllOllOllOllO
również w możliwości metalowców.

JAKI

BĘDZIE

I

I

Czy rekord pfywaków ,,Stali"

mi~ci.

WARTO

oprze się dzisiaj atakowi sztafet warsza wskie~o „Ogni wa'' POPATRZEC
się chwilkę
Jeżeli zastanówimy
NIEDZIELA 20 LIST ADA
i łódzkiego „Związkowca-Zry wu"?
6.50 Początek audycji. 6.53 Sygnał nad składami obydwóch reprezentaKILKA SŁOW
WICEPREZES ŁOZP
o dzisiejszego spotkania 7. warc~asu. 6.55 _Program dnia. 7.00 Aud~rO Pit.CE WODNEJ
STAWIA IIOROSKOPY I
szawskim „Ogniwem" pływacy
CJa dla wsi .. 7.1? Muzyka r o z r y w k o - 1 • - - - - - - - - - - - - - - Jeśli mowa już o zwycięstwie
„Związkowca - Zrywu"
Przedsprzedaż biletów na mecz łódzkiego
wa. 8.00 Dz1enmk _poranny. 8.~0 M?A jak się zapowiada dzisiejsze ogólnym, to nie można pominąć pi~
zyka rozrywkowa. 8.55 AudycJa S. K. bokserski „Stal" - ,,Włókniarz·· od- przywiązują wielką wagę.
spotkanie? - zapytujemy naszego ki wodnej. W ubiegłym roku „OgmR. K. 9.00 M~1zyka organowa. 9.30 bywa się dzisiaj rano w Miejskim
rozmówcę.
wo" było mistrzem Polski w tej konMuzyka "powazna. 10.00 '!Proza sta.- Ośrodku Informacji, ul. Piotrkowska -- Jako okręg i klub to nie mieliś- Dzisiejsze spoktanie? O zwy- kurencji, ale dzisiaj dużo się zmiespotkań
do
szczęścia
wielkiego
my
104a.
Nr
muzyK1.
Chwila
(Ł)
1,0.15
·,
ropolska
z pływakami warszawskimi - mówi ci€;stwie zadecydować mogą nawet niło. Czołowi gr;,cze opuścili „Ogni10.20 „W'srod naszych korcspondenną.m wiceprezes ~portowy Łódzkie- trzecie miej>ca w poszczegó~nych wo" i przenieśli się do Legii, tak, że
tów wiejskich". 11.00 Audycja literacka. 11.10 (Ł) Program Iokalnv na cji, to łatwo dojdziemy do jednego go Okręgowego Związku Pływackie- konkurencjach. Siły powinny być wy w chwli obecnej ,.Ogniwo" nie powinno być dla n c:s bardzo niebezdziś. 11.12 (Ł) Od naszvch k~res- wniosku: dzisiejszy mecz zapowiada go ob. Kucharski. Na 8 spotk::iń o- równane.
pondentów". 11.2Z (L) Arie operowe ~~ę. jako pi~rwszorzędna impreza pi~- krę~u i kl':1bu z.dołal~śmy wywal- Charakterystycznym momen- piecznym przeciwnikiem, tym bari pieśni polskie. 11.42 (L) Najciekaw :-.c1ar~k~, impreza, na k~orą ~oze czyc tylko Jedno zv.:yc1ęstwo '.w ~497 tem dzis1e~szych zawodów - ciągnie dziej, że nasza drużyna jest dobra i
sze audycje przyszł. tygodnia. 11.47 p1zyJdz1e nam czekać znow dłuzszy r.>_ n~d r_eprezentacJą Warszawy i to nasz interlokutor - jest to, że jeśli opiera się na dwóch zawodnikac?r6zmcą Jednego punktu.
chodzi o pierwsze miejsca w po- Kadry Reprezentacyjnej, a mianowi(Ł) Wywiad z ob. W. Kaczmarkiem,,okrcs czasu.
przewodniczacym l\.Iiejskiego Komite- ''"""'1""'"""'"'''""""'"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'"''"''"""'""'"""'"'''''""'""""""''"""""'" """"" szczególnych konkurencjach to ma- cie na Sobczaku i Jaworskim - koń
,
my już prawie stuprocentowych fa- czy nasz rozmówca.
tu Społ. Zbi?rki _Odpadków. 11.~7 S~Pn:ypomina.my, że dzisiejsze zawo
worytów. 100 met.rów stylem grzbie...
gnał czasu i heJnał. 12.04 Dz1enmk
towym winien wygrać oczYWiście Ja dy rozpoozną się punktualnie o go„
południowy. 12.15 Koncert rozrywkobłoński (Wa.n;zawa), 200 metrów sty- dzinie 17-ej, tak, że crz:ęść publicznoś
~
WY: 13._DO Gawęd~ przyrodnicza. 13.15
klasyeznym A i 100 metrów sty· ci będ-De mogla jes'UIZe zdążyć na
lem
„N1edz1ela na wsi". 14.00 „U naszych . . . . . .
B winny stać si~ łu meez boksenki „Stal" - Włókniarz,
klasycznym
Iem
MOSKWA (obsł. wł.). - W ZSRR wych talentów wśród młodzieży. Dru
tw~rc6w". 1~.10 Koncert_:E'olskiej Kaktóry rozegra.ny zostanie dzisiaj w
(Łódź), 100 me·
DobrowGlsldego
pem
peh ~u_d?weJ. 14.4? !,żm1Ja" - 1. odc. odbyły się mistrzostwa zapaśnicze żynowo zwyciężył Lwów. W wadze
słylem dGwolnym kobiet - Ko hali Włókniarza o godxinie 19-cj.
trów
opowiesci poe~yckieJ J .. Słowackiego,.: trzech· Republik Związkowych: Fede- ciężkiej tytuł zdobył znany zapaśnik walskiej (Łódź), 100 metrów !'tyłem
mistrzoBezdoła ( Charków) . W
15.00 (Ł) Re,c1~l ~ortep1~nowy. 15.la racji Rosyjskiej, Ukrainy i Litwy.
DnYiynowe mistrzostwo Federacji stwach Litwy wzięło udział ponad 50 grzbiefowym - FijalkO<Wskiej (WarKo;i.cer.t dla swieth~ dz1ec1ęcych. lG.00
GŁOS
reprezentanci ciężkoatletów. Mistrzostwo Repubh- szawa), 100 metrów stylem klasyczzdobyli
))z1enmk popoludmowy. lG.20 Muzy- Rosyj:;kiej
Komitetu I WoJeŁódzkiego
Orgoan
H:a. rozrywkow<l;. 16.50 „Klasyka 1:0- Okręgu Mos:-:iewskiego. VV turnieju ki zdobyli reprezentanci Kowna, któ- nym - l\faślankiewicz {Łódź).
Wódzldt"go Komitetu Polskiej ZJe·
sztabędą
niewiadomą
Wielką
RobotulczeJ
Partii
dnoczoneJ
miejsc.
pierwszych
6
Ko- n:.y zajęli
SY.)~lrn na sceme teatru :n?sk1ewsk1e- wyróżnili się znani zapaśnicy:
fety. Zarówno my jak i nasi goście
n e d 11 i; n Je:
go_. 17.0? Konc~r~ chorow Pomor- żarski, Tkaczenko i Nakow. MistrzoKOLEGIUM REDĄKCYJNE.
posiadamy wyrównane zespoły i to
18.0~ stwa Republiki Ukraińskiej zgromask1~go Związku Sp1e_waczcg-o.
Te Ie! o D :r:
w dodatku należące do czołowych w
„Ozenek" - słuchowisko wg komedn dzily na starcie reprezentantów 10
214·14
Redaktor naczelny
Polsce. O ostatecznym wyniku dziM. <?o~ola 9.00 W. -'\.~Iozart. 19:30 miast. Turniej wyłonił szereg no:na.23
Zastępca red. naczelrego
siejszego meczu mogą właśnie zadechosłowac.i1 . 20.00 D z 1 e n n - - - - - - - - - - - - - - - „Z zyc:a
219·05
Sekretan odpowiedzialny
cydować biegi sztafetowe.
Dział partyjn7
:m-25
nik wieczorny. 20.~0 Muzyka popular
wewn. 10
- Skoro tak, to prosimy o kilka
na. 20.40 (Ł) „Na dnie polskiego
Dzlal korespondentów robct•
słów o sztafetach.
życia w XVII wieku". 20.55 (Ł) Muorar:
Chlopsklcb
l
niczycn
„Ogniwa"
redak~or6w f&zetell: łcle11•
zyka z płyt. 21.00 :l\Iuzyka rozryw>rn- motocykliści
będziemy gościli w
grudnia
8
Dnia
219·42
eh
ny
PASC
MUSI
TU
Sekcji Motorowej ZKS
Zarząd
wa. 21.50 (Ł) Muzyka z płyt. 22.05
221-20
Dział mutacji
REKORD POLSKI!
zawiadamia wszystkich Łodzi pływaków węgierskich. Przysportowe lokalne. „Ogniwo"
(Ł) Wi:-domości
25ł·ll
sporto'W7
I
miejski
Pzlał
jedzie do nas zespół budapeszteń
1111
wewn.
22.13 (Ł) Omów. prcgramil lokalne- członków, że w ramach wewnętrzne skiego „Mavagu",
W sztafecie 4 x 100 metrów sty
rozegra
który
218-11
Dz!ał ekonomlcmJ:
go na jutro. 22.15 Wiadomości spor go zamknięcia sewnu motocyklowe- mecz z reprezentacją Łodzi w kon- Iem zmiennym mężczyu1 jest nie21S-10
Dział fabrycm7 ·
towe z całej Pol~ki. 22.30 :Muzyka ta- go odbędzie się w dniu 2Q.X. 1949 r.
2Gł·U
Łodzi
w
roin,.
ustanowiony
że
Dział
pewne,
mal
p.ecma. 23.00 Ostatnie wiadomości. wyścig terenoWy w obwodzie. z na· kurencjach męskich.
wewu. I
przed dwoma tygodniami rekord
Redakcj• nocn:i
172-11
23.10 Program na jutro. 23.15 Utwo- grodami. Zbiórka wszystkich czlon·
•
piłkarze ŁKS Włóknia- Polski „Stali" '.5:12,6) zostanie poI.
orta
grudnia
lp
4
lto
ry A. Rubinsteina i M. lppolitow-Iwa- ków 7. mnszynami o godz. 9-ej na no· rza zamierzają sprowadzić do Łodzi bity ~ to przez... dwie sztafety. Czas
tel. 222·22
' Łódt, Piotrkowska 'IO,
nowa. 24.00 (Ł) Koncert życzeń. 0.10 wowybudowanym parkinqu przy zbie mistrza Polski
260-42
Administracja
„Vv'isłę"-Gwardlę". :zwycięskiej sztafety powbien być w
Dział ogłoszefl: t.ódf, Piotrllowgu ul. Legionów i Al. Kościuszki.
(Ł) Zakończenie audycji i Hymn.
granicach 5:10 m.
Pertraktacje w tej sprawie w toku.
111:1 85, tel. 111-50 l llł-TS
- Reasumując, więcej szans na
Wydawca RSW „Prasa"
•
Adr, B.ed.: L6di, Ploukowska H,
Termin otwarcia sztucznego lodo- zwycięstwo p1:>siadamy my, ale jakieś
lll·cle pl~tro.
wiska w Katowicach tzw. „Tork:itu" najmniejsze nawet potknięcie, lub
Druk. ZakL Grat. RS\1' „Prua"
Otwarcie lodowi- niedyspozycja któregoś z naszych zauległ odroczeniu.
Lodź, lll. 2wtrkl 17, teL zoa-c.
ska przewidziane jest na 1 grudnia, wodników, lub zawodniczek może
pokrzyżować nasze obliczenia.
a nie jak projektowano na 20 bm.

O

I

19~gi~r:in~~:dz~=~~1l~b~t~:gog~:~
pisarza antyfaszystowG
·
u~~f~ł~~~a Idy eK.~%~~~ki~jM:~

g-:erskiego

=~~~~oz

pomiędzy

mecz

Zarządu

więcej

„Włókniarz"

„.„„„••„ ...„ .....„„..._..„

PA:N"STWOWY TEATR NOWY
(Daszyń:>kiego 34, tel. 123-02)
Dziś dwa przedstawienia dla Zwią~
ków Zawodowych: punktualnie o godzinie 16 i 19.15 „Brygada szliiier~
Karhana".
p AŃSTWOWY
TEATR POWSZECHNY
ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36
Dziś 0 god:z. 15.30 i 19.15 „Rozbitki", komedia w 4 aktach Józefa Blizińskiego, 11 udziałem A. Dymszy,
P. Relewicz-ZiemlJ.ińskiej, w. Waltera, w. Ziembińskiego i innych.
Kasa czynna bez przerwy
·
LóDZKI TEATR ŻYDOWSKI
(Jaracza )
2
d

do

Marszałka Rokossowskiego
Mecz pięściarski naszych metalowców z włókniarzami A
w
sportowi ZMP
obradowali nad wproBiura
wadzeniem w
wielką atrakcją sportowej Łodzi
Politycznego KC PZPR i sekre·
ZMP
tariatu
sze niespodzianki i jeszcze
19-ej, w hall Zrzeszenia Sportowego
OzisiaJ• oprzygodzinie
w sprawie kultury fizycznej i
bywa ...
emocji, bo w boksie to
ul. Armii Czerwonej na Widzewie rozegrany zostanie

NA DNIE NĘDZY LUDZKIEJ
„Rep1;1blika" opisuje wstrząsające
warunki. bytowania w barakach dla
w~eksnntowanych . przy ul. BazarneJ ?· Na szczupłeJ sali „mies~kają"
~taJ wyeksmito.wani_ be~robotni, cho1zy, w otoczemu p1Jakow, podupadp1:o~tytutek itd. Sala, w której
łych.
.
dz1e sp1ą pokotem obok siebie, mi
~· - 1• 1u.
się od. robactwa. Wstrząsający jes~
los, dzieci, uczęszczających do szkół,
.
. ktore w tym piekle dantejskim, gdzh
na człowieka wypada pół metra kwadrat~wego prz.estrzeni, próbują się
POf'OŁUDNló WKA
ucz~c. „Baraki dla wyeksmitowaMARII STUART"
ny~n, to n~~s~~;as~liwsze .ś\\iade~tw:o
w nie.dzielę 20 bm. 0 godz. 15
Kierov:nictwo Teatru im. Stefana ~fazy ludzkieJ (1 . u~troJu J;~p1_tahJ aracza, chcąc uprzystępnić wszyst- ycznego - dodahbysmy dz.1siaJ).
kim zamieszkałym poza Łodzią obej- TRZĘSIENIE ZIEMI W NOWY.l\I
JORKU
rzenie dramatu J. Słowackiego, dajeW dniu wczorajszym. w Nowym
w dniu _dz~siejsz~. popołudniowe
pr~e~staw1~me „Mam Stuart" o go- J?rh.~ odczuto poważne trzęsienie
~1em1. Szereg połączef1 telefonicznych
dzm1e 15-eJ. . .
l elektrycznych uległo zniszczeniu.
Ceny specJaln1e znHone.
„śWIATŁA WIELKIEGO MIASTA"
PAŃSTWOWY TEATR
~ino~atrr łódzkie zapowiadają wy
IM. STEFANA JARACZA
św1etlame filmu Charlie Chaplina pt.
(ul. Jaracza 27)
„światła wielkiego miasta".
Dziś o godz. 15 dramat J. Słowac
POZNAŃ ZAKCPIŁ
kiego „Maria Stuart". Ceny zniżone.
KOSTl(Ę: BRUKOWĄ W ZSRR
Dziś o godz. 19.15 komedia AntoMagistrc.t miasta Poznania zakuniego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"
w inscenizacji i reżyse1ii Iwo Galla. pił w ZSRR 200 tysięcy ton kostki
bazaltowej dla brukowr.nia ulic. :.\EaW poniedziałek 21.11. br. teatr ni<!- sto otrzymało kostkę na kredyt.
czynny.
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Aktyw sportowy ZMP

gorsza sprawa

będzie

Ze .„Stalą''

ś:·ednictwa Prncy" rozpoczął rekrutaCJę na roboty do Francji.
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C7E!le ze3połu ŁTż.
2-1, 22, 23, 24, 25 listopada _ teatr
nieczynny.
.,LlJTNIA"
Dziś i codziennie 0 godz. 19.lS _
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch
~ktach K. Zellera.
W poniedziałki teatr nieczynny.

ADRIA (dla mlodz.) (Stalina 1) -„15-letni kapitan" - god.z. 14, 16,
18, 20 - poranek godz. 11
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Arin
ka" - godz. 16, 18.30, 21 - pora·
nek godz. 9.30, 12
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Ma
skarada" - godz. 14, 16, 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 49"- godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20; 21
HEL dla młodz. (Legionów 2-4) ~
„Wyspa skarbów" - godz. 14, 16,
18, 20 - poranek god:z. 9.30 i 11.30
:MUZA (Pabianicka 173) - „świat
godz. 16, 18, 20 się śmieje" poranek godz. 9, 11
POLONIA (Piotrkowska 67) „Gdzieś
w Europie" - godz. 16, 18.30, 21
poranek godz. 9.30, 12
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
godz. 16, 18, 20 „Potępieńcy" poranek godz. 9, 11
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
godz. 14.30,
„śpiewak nieznany" 16.30, 1.8.30, 20.30
ROMA (Rzgowska Si) - „Diabelska
grai'1" - god:>:. 16, 18, 30 - poranek godz. 9, 11
REKORD (Rzgowska 2) - „Urwis
Gawroche" dla młoclz. godz. 14 godz. 16,
„Wieś n:i. pograniczu" 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) - „Po
godz. 14,
całunek · na stadionie" 16, 18, 20
Kino nieczynne z powodu
~WIT remontu.
„MilTĘ;CZA (Piotrkowska 108) godz. 13.30, 16
cząca barykad.a" 18.30, 21
TATRY (Slenkiewicza 40) - „Spotkanie" - godz. 16, 18,-20, poranek
godz. 9, 11
„ArinWISŁA (Daszyńskiego 1) ka" - godz. 15.30, 18, 20.30 - !JOranek goclz. 11.30
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ah
Baba i 40 rozbójników" - godz.
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
WOLNOść (Napiórkowskiego 16) „Milcz:}.ca ba1·ykada' - godz. 15,
17.30, 20 - poranek godz. 9, 11.30
,,SpotZACHĘTA (Zgierska 26) godz. 16.30,
kanie nad Łabą" 18.30, 20.30 - poranek J?odz. 9. 11
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Niebezpiec:zny zbie;?'lj
323

Daleko od Moskwy

•

Do zobaczenia, Wasyli Maksymowiczu. Postaram się
godnie reprezentować naszą budowę ....
Batmanow wciąż trzymał jego rękę. Wreszcie spytał:
- Czy możesz spełnić moją ko1eże11ską pro3bę? Zupełnie osob:stą ...
To było niespodziane. Aleksy nie od razu odpowiedział:

Wszystko zrobię, Wasyli Maksymowiczu.
Nie mogę w żaden sposób nawiązać ~ontakt.u
z Anną Iwanowną. Najlepiej chc:ałbym porozmawiać
z nią telefonicznie. Ale stąd jest to niemożliwe, sam
wiesz o tym. 'Słyszałem, że z Moskwy, można polączyć
się z Kaukazem. Jest trudno, bardzo trudno, ale możli
we. Spróbuj. Napisałem przez kogo można próbować.
Zapisałem, jak należy jej szukać. - Batmanow westchnął. - Jest jeszcze' jedna możliwość... Należy tylko uzyskać zezwolen;e władz w Moskwie: polecieć na Kaukaz
i porozmawiać osobiście. W ciągu d\.~u dni możesz to
załatwić. Widz.isz, gdybvm sam znalazł się w Mosl~wie,
w:vstarałbYm sie o to ...
-

\

I mnie się uda! - szybko powiedział Aleksy:
Kowszowa, wsunął mu
Batmanow uścisnął dłoń
kartkę i pods--:edl do okna.
- Powiedz jej ... Męczę się i czekam na nią. MPże
będzie mogła przyjechać. Niechaj przyjedzie choćby na
miesiąc. Powiedz jej co o mnie myślisz, co wiesz. P0to
wiedz jej. ie zaadoptowałem Gienka Pankowa najważniejsze. Dobrze by było spotkać się w trójkę!...
Wstrząśnięty prośbą i siłą tęsknoty, jaka w niej
brzmiała. Aleksy miinowoL zbliżył się do Batmanowa.
Wa.s~li Maksymowicz nie odwracając się od okna, pod·
-

n'.ósł: tękę:
- Idź Aleksy... Dużo szczęścia ...

Najlepsze.Jo powodzenia ...
Aleksy odwrócił się na progu i pow'edzlal 5lanow·
czo:
Ona przyjedzie ze mną, Wasy1i Maksymowiczu!
Kowszow do wieczora żegnał się z towarzyszarrj,
przyjmował zlecenia do Moskwy. Nazbierało si ~ iCh spo. ro. Muza Filipowna prosiła aby pojechał na letnisko
i napisała mu na karteczce, co należy tam obejrzeć. Kobzow. przesyłał bratu paczkę. Greczkin dał list do żony
- aby wysłać go z Moskwy do Leningradu. Liberman
załączył caly spis.
ka.zał kupić zabawki dla dzieci Tania cl:'iciała, ażeby przywiózł dla jej 1-rodacza IJre·
zent według swego uznania ; gustu.

_Aleksy przypomniał sob:e o Żeni, .a.le jej nie znalazł.
?dJec}lała na czwarty punkt. Zmartwił się ogromnie
zmusić ją QO powrotu.
i !5-0tow. był za ws_zelką cenę
W1doczme ukryła się umyślnie.
Na pożegnanie, Aleksy jeszcze raz mówił przez se·
lektor, ze swoim punktem. Beridze przesyłał ukłony
Zmie i Moskwie.
• Wszyscy w~p_omina1~, ~inę, przesyłali jej ukłony co sprawiło Aleksemu
Jak ~dyby ;:,nałr Ją osob:sc:e przyJemnos<.:.
- Przyjacielu, jaki ty jesteś niepraktyczny! - wołał Karpow - Mogłeś wziąć ode mnie kilka sobolich
skórek dla żony.
-:- Mam już dla niej prezent, Iwanie Łukiczu - odp~wr edz:~ł, Aleksy.. -: Maksym Chodżer podarował mi
\\ 1ązkę s,rnrek pop1ehcowych na czapkę i kornderz.
Ro.zmowa. dawno ju~ _była skończona, jecz Aleksy
stał_ J:szcze i ~łuchał meiasnego dziwnego gwaru trasy,
w Horym_ mozna było uchwycić głosy ludzkie.
. Ostntntą. noc przed wyjazdem spędził u Załkinda.
~1chał_ Borisowicz prosto z zarządu odwiózł go do sie·
b7e. Nie b~czą.c na późną. godzinę, Polin.a Jakowlewna
Załk1nd szybko podszedł do niej
~11e . spała, 1 P.-sała.
milczeniu uściskał .żonę
~ me pozwalagc wstaĘ, w
~- l przylgnal twarzą do jej policzka.
\D. f;. n.)· D-06783
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