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NARADA
Łódzkiego i Wojewódzkiego

Aktywu Partyjnego PZPR
W dniu

wczorajszym w sali teatru „Lutnia" odbyPZPR organizacji łódzkiej i wo

ło się zebranie aktywu

ORGAN WK

•ŁK

jewódzkiej.
Referat o uchwałach Listopadowej Narady Biura
Komunistycznych i RobotniInformacyjnego Partii
Politycznego
Biura
czych wygłosił zastępca członka
KC PZPR - tow. Edward Ochab.
W dyskusji zabrało głos szereg towarzyszy, solidaryzu
jąc się całkowicie z uchwałami Narady oraz uchwała
mi III Plenum KC PZPR.
Dyskusję podsumował tow. E. Ochab.
Zaproponowaną rezolucję Narada przyjęła jedno-

PARTII ROBOTNICZEJ
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
lllllllall!lmll!mllml:Zllm„„......„„.....„a::m„„„„...IClllllml„„...
.:,,,. .~~PIĄTEK 9 GRUDNIA 1949 ROKU.

ROK II (V)

Nr 338 (1262)

Zdem·a·skowana ·banda
szpiegów,

zdrajcó~

Kostow i wspólnicy

odpowiadają

i dgmersantóm

za swe zbrodnie przed narodem

głośnie.

Tekst rezolucji opublikujemy w numerze
szym „Głosu".

jutrzej-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zwycięski marsz
chińskich woisk ludowych

bułgarskim

t

PEKIN (PAP). Agencja Nowych I około 7 tysięcy kuomintangowsk:ch
ll'"YWiadu angiel- kerżonego jako organizator.i spisku kacja, wykorzystania zasobów natuskiego, w którym służył do dnia are- przeciwko niepodległości narodowe:j ralnyct, rozwój ciężkiego przemysłu Chin donosi, że wojska ludowe wy· żołnierzy i oficerów.
Inna kolumna wojsk ludowych, po
sztowanfa, tj. do czerwca bieżącego Bułgarii, jako agenta wywiadu an. - możliwe są jedynie przy pomocy zwoliły miasto Nei • Kiang w progielski„go, amerykańskiego i jugosło. krajów zachodnich - Anglii i USA wincji Kweiczou w połowie drogi suwająca się w k!~runku półn-:croku.
nym od Czun - Kingu, wyzw;,I1ła.
C
. .
.
Ód końca roku 1944 do dnia aresz- wiańskiego, jako zdrajcę interesów - i dlatego Bułgaria powinna utrzy. między
Czun - Kmgiem a. zeng - miasto Tungnan (130 km od Czun towania Kostow utrzymywał zbrod- narodu bułgarskiego i Bułgarskiej Re mywa•5 7 nimi przyjazne stosunki.
m~ast zosta Kingu).
We wrześniu 1945 roku Bailey 'l- Tu. 9 innych mniejszych
Jako pierwszy zeznawał TRAJCZO niczy kontakt z Tito i jego najbliż- publiki Ludowej.
W prowincji Kwantung wojska Juna pograniczu proświadczył Stefanowowi, że wie o jego Io wyzwolonych
go3
trwało
zeznań
Odczytywanie
Dżi
Kardelem,
wspólnikami
szymi
KOSTOW, agent wywiadu brytyjskie
dowe wyzwoliły wyspę Lung - Sueh
wincji Kweiczou: i Seczuan.
wyra.
Bailey
Brownem.
z
kontaktach
przeprzerwał
Sąd
czym
po
cl.ziny
Rankowiczem.
i
iasem
go, organizator spisku, mającego n~
Wojska ludowe wzięły do niew<Jli ,,.. przy ujściu Rzeki Perłowej.
słuchiwanie Kostowa i przeszedł do ził prz.y tym nadzieję - zeznał SteNasza wspólna działalność celu obalenie władzy ludowej w Buł
wy.
.z
współpraca
moja
że
-fanow
stwierdził Kostow w swych zezna- przesłuchnvania oskarżonego STEgarii, l'l"Zestępca, oskarżony o czyny,
wiadem angielskim będzie trwała naniacl1 - polegała na tym, że Tito F ANOWA.
zmierzające do pogorszenia przyjaz.
dal. Bailey oświadczył, że obecnie zo.
nych stosunków między Bułgarią a
Zeznaje wspólnik
~- Jugosła":ii a i!'- w :1Jułgarii miestaje i.ti powierzone bardziej skomK
ZSRR i krajami demokracji ludowej,
llsmy zreabzowac politykę oderwa.
plikowane i powal;ne zadanie, a mia.
czczą 70 rocznicę urodzin
OStO Wa nia naszych krajów od ZSRR i przy
oraz inne ciężkie zbrodnie.
nowici1', że powinienem p-racować na
szpieg
i
trockista
łącze!'ia_ ich. do bloku anglo-ame.
rzecz pogorszenia stosunków między
Bezczelny zdrajca
'
rykanskiego.
Bołgar;a a Zwią:r.kiem Radzieckim oI W an Stefano w
Kostow w zeznaniach szczegółowo
usiłuje uchylić się ód
MOSKWA (PAP) - Masy pracu-1 W RUMUNII robotnicy, stosują~
raz przyczynić się do rozszerzenia go.
Stefanow IN całej rozciągłości przy. spodarczych i politycznych stosunkó;v jące całego świata przygotowują· się metody radzieckich nowatorów pl'O·
opowiada o swych spotkaniach z pułodpowiedzialności
wro
się
zajmował
że
tego
do
się
kownil:it·m wywiadu angielskiego Bai- znał
do obchodu 70 rocznicy urodzin Wo- dukcJi, :niągnęlf poważne sukcesy. Z
Kos tow cynicznie wYpiera się winy. ley'em i generałem Oxley'em. W roz- gą działalnością, która wyrządziła po Bułgarii z krajami zachodnimi.
międzynarodowego proletariatu niebywałym entuzjazmem pracują ro
dza
Buł
rozwój
że
również,
on
l\'Tówlł
włas
Pomija on milczeniem· zeznania
:nowie z Bailey'em - jak wynika z ważną •zkodę Bułgarskiej ~epublice garii n:ile:i.y skierować w takim kie. Józefa Stalina.
botnicy naftowi, którzy zobowiązali
noręcznie na11isane w toku śledztwa, tych zeznań - Bailey oświadczył Ko- Ludowt>j. Oskarżony
opowiedział, że
W krajach demokracji ludowej 5ii; uczcić dzień 21 grudnia oddajaki Anglicy uważają za wła
uchyl:i. się od odpowiedzi na stawia- stowowi, że Anglicy po~ostają w kon. POCHODZI Z BOGATEJ RODZINY. run!;u,
wspóbawodnictwo ku czci Genera- niem do użytku 6 nowych szybów n..\
ne mu pJtania. Wikłając się w sprze. takcie ~ Geszewem, który oddawna OJCIEC JEGO BYŁ WŁAśCJCIE ściwy.
Do wykonania tej roboty - j::ik l.1ssimusa Stalina przybiera z każ- :ftowych.
cznościach, Kosto1v usiłuje przy po- znajduje się na ich usługach,. Właśnie LK\l PRZESZŁO 400 HEKTARóW
b dub t ·
NA Wl<'GRZECH
na sile. łDzienniki · radziedniem
mocy kłamliwych zeznań wykręcić si~ z naszego polecenia - powiedział ZIEM: W KRA.JU BALCZYSKil\J. powiedzi ał Bailey - wci ągnięto 'i.:ż dym
u
, ro o mcy
'<!
·
t ·
·
1
moich towarzysz.y. Namó- c kI~
~k'>'. UJą hna łyczoBo:v~c1lPml~etJSCac 1 ~ący most na Dunaju wykonali na
od odpowiedzialności.
Baile; Kostowowi - . Geszew zwerbo WIELKDI POSIADACZEl\l ZIEM. kilku
0 1 yczi~e- cześć
przyłączył wyJą, 1 z uc wa
abym
więc mnie,
wił
Stalina
urodzin
rocznicy
'IO
m~a
SKIJ.\I BYŁ HóWNlEż .JEGO DZIA- się do nich jako współpracownik
Nawiązując do swoich kontaktów z wał pana w roku 1942.
go }{f _PZ~R .w sp;ra"'.ie obc~od~ ~O plan w 400 proc. W zakładach „MaZdaniem B:iiley'a, Anglicy już w DEK :t.E STRONY MATKI. Otrzy. WyWia.du angielskiego.
wywiadem artgielskim, Kostow ze:n·11
rce.n c~ .urodzi? Wielkie~o PrzyJacie vag" wielu robotników wykonuje nor
wyższe
zeznał Stefanow że z pułkownikiem Bailey'em spotkał roku 1942 liczyli się z tym, że Niem- małem my w 600 _ 800 proc.
la Polski - J ozefa Stalma.
(Dalszy ciąg na str. 2.)
się na obiedzie, wydanym przez gen. cy przegrają wojnę i że w Bułgarii wykształcenie w BERLINIE.
miłości i wdzięczdowód
„W
krewmoim
z
się
spotkałem
Tam
w
sytuacja,
taka
się
wytworzyć
może
Oxley'a, szefa misji angielskiej przy
ności dla Józefa Stalina - pisze
Sojuszniczej Komisji Kontroli w Buł której, w związku z demokratyzacją nym. znanym trockish! Rakowskim.
polscy robotnicy,
„Prawda" wiąz
garii. Spotkanie to określił on jako kraju, Partia Komunistyczna wyj- W roku 1925 w ParYżu Rakowski oś.
chlopi i inteligencja pracująca
cześć
będzie wia.dczył, że Georgi Dymitrow i
zupełnie zwyczajne, popadając w wy. dziP z podziemia i odgrywać
postanowili uczcić 70 rocznkę
·
syl K•1!arow winni być usunięci z kie.
raźną sprzeczność ze swymi zeznania wybitn.i. rolę.
sukcesami
nowymi
urodzin
Jego
I
z uwagi na to - kontynuował BaL rownictwa Partii i zast;,ipieni przez
mi, złożonymi w śledztwie.
n;i froncie budownictwa socj:iliw dniu
WARSZAWA (PAP), _
Anglicy postarali się o pozy- takich ludzi jak Piotr Jskrow.
Składując 7.cznania w sprawi& zwcr lcy 2.n1u•'.
Czechosłowacji
~aw.iązuJac do.swej trockistowskiej 7 bm. opuściH • Warszaw~ delegaci
bowania go przez wYwiad angiel..;l•i skunie zaufanego współpracownika.
W BUŁGARII, gd~ie współzawod
w maju 1942 roku, tj. wówczas, gdy w kiel·ownictwie Partii Komunistycz- działalnu~ci w Bulgarskiej PaTtii Ko- związkowców polskich na :wnfeCzechosło·
PRAGA (PAP). rencję kons tytutywną Międzyn.:iro- nictwo ku czci 70 rocznicy urodzin
m1mi3t~1czncj, Stefanow zeznał:
•
w związku z wykryciem przez policję nej. ·
wacka Rada M inistrów uchwaliła
Zawo
Związków
przed
Zrzeszenia
hasłem
dowego
pod
się
:JOwro·
po
rozwija
1929,
!?talina
roku
początku
Na
Ko.
zeznaje
podkreślił
Bailer
konspiracyjnego Komitetu Centralnedla uczczenia 70 rocznicy urodzin
go Bułgarskiej Partii Robotniczej (ko stow -· że wywiad angielski liczy na cie d?_Bułgarii, przyłączyłem się da dowych Pracowników Transp1Jrtu terminr·wego wykonania planu pien'I
Stalina emitować
Generalissimusa
(departaietrznego
Pow
i
Lądowego
Na
sekciarskiej.
lewacko
frakcJ1
fabry~
zajmowania
fakt
liczne
pięciolatki,
uwzględnfając
roku
mnie,
szego
munistów) - aresztowani członkowie
KC skazani zostali na karę śmierci, przeze mnie kierowniczego stanowis- plenum KC BPK w roku 1929 w Ber. ment przy SFZZ), która odbędzie ki i zakłady przemysłowe zakończy nowe monety srebrne 50 i 100 · 10- 13 grudnia w Budapeszcie.
"'opierałem, J nko delegat, atak1 się
iinie 1'
ły jur swoje plany produkcyjne.
koronowe.
a on, Kostow, skapitulował wobec po ka w Partii
Zeznania Kostowa w śledztwie de. Iskro>va i Kafardijewa na Dymitrowa
licji faszystowskiej i przeszedł do
Kolarowa.
i
anwywiadu
kontakt
ścisły
niej na służbę, za co złagodzono mu maskuJ:!
W kr.ńcu J 932 roku w Sofii _ ośwyrok, - oslrnrżony zaprzeczał, iż gielskiego z wywiadem jugosłowiańnawiąza.
wiadczył dalej Stefanow uniknął kary śmierci za cenę zdrady. skim.
Bai!ey powiedział mi - oświad. lem kontakt z adwokatem NachimsoJednakże J{ostow nie przytoczył i nie
ne~, agent.e~ wy,yiad.u angielskiego,
cza w swych zeznaniach Kostow prześladowaniom
mógł przytoczyć żadnych dowodów na
że już w toku wojny, za zgodą Arne ktory namowlł mnie, zebym dawał co
swoją obronę i w istocie rzeczy po.
przeg!ą.
składał
i
informacje
miesią~
poro.
zostało
osiągnięte
ryk'lnów,
twierdził jedynie wysunięte przeciwzumienie między Tito a Anglikami dy h>v~~taln~ o sytuacji gospodarczej
ko niemu w tej sprawie oskarżenia.
w sprawie polityki, jaką po wojnie Bułgarn, ·mezbędne 11oselstwu an·
l'ARY ż (PAP) - W sali Mutuali- bonnier, Dhume i Beaufils - klóOśw:iadczenie to zostało przyjęte
Przyznając, że posiadał kontakty ze
prowadzić będzie Jugosławia. Tito gielskiemu.
te w Paryżu odbył się wielki wiec rzy złożyli 11astępujące oświadcze burzliwą owacją. Następnie u1:zestni
zdemaskowanymi później trockistami
zobowiązał się do utrzymania Ju ·
tirotes tacyjny przeciwko wysiedlaniu nie:
cy wiecu uchwalili rezolucję, prote- Belą Kuhnem i Waleckim - Kojego
Płatny agent sztabu
gosławii z dala. od ZSRR i
„My, :F rancuzi, wysiedleni z stufocą przeciwko brutalnemu wy.
Francji obywateli polskich, zorgaz
stow również i tym razem wykręcał
przyjaciół w Europie wschotlnie.i i
Polski, przebywający od 2 dni w siedlaniu polskich działaczy demoki·a
nizow:my przez Komitet Ob1·ony Imi
angielskiego
się, a następnie wypierał się zeznań
.
poludniowo-wschoclniej oraz do
grantów (CFDI).
Pa;ryżu, pozdrawiamy po bnter- tycznych z Francji.
w śledz.
własnoręcznie napisanych
Pierwszy taki przegląd opracowa.
prowadzenia polityki, uwzględniasku zgromadzenie zwołane na
twie.
Na trybunie zajęły miejsce wybitjącej specjalne interesy polityczne Jem z~ drugi kwarta! (kwiecień _
apel francuskiego Komitetu Obro
i strategiczne blolm anglo-amery- I czerwiec) 1933 roku, a następne skła- ne osobistości francuskie: laureatka
W związku z tym prokurator zwró.
ny Imigrantów dla zaprotesto.
dal~m, aż do połowy 1937 roku, zanim nagrody Nobla Irena Joliot Curie,
I
Bałkanach.
na
kańskiego
cił się do Sądu z prośbą o odczytanie
. wania przeciwko wysiedleniu 27
W dniu 9.12. br. o godz. 18.15 w
Pod koniec roku 1947 _ zeznaje wyJec~ałe~1 .do Swisztowa. za opra- przewodnicząca światowej Demokrapracpjących Polaków z Francji.
zeznań Kostowa, złożonych w śledz.
Centralnej Szkole PZPR odbędzie się
Eugenia
Kobiet
Federacji
tycznej
przeglądów
tych
z
kazdego
cowamc
nowomia.
z
się
spotkałem
_
Kostow
twie. Sąd przychylił się do prośby
Oświadczamy, że nasze wysied ogólno·łódzka narada wykładowców
prokur:o1tora i zarządził ogłoszenie r,owanym ambas1tdorem amerykań. ot~ymy'"'.ałem w.i:nag;·odzenie w su. Cotton, członek Komitetu Centralnelenie było bezpośrednim i<kut- kursów partyjnych, z następującym
KomunistyczPartii
Francuskiej
go
lewow:
tysiące
3.
m1e
Heathem.
Donaldem
Bułgarii,
w
skim
tych zeznań.
kiem polityki rządu francuskie- PC?Tządkiem dziennym: 1) Referat pt.
VI .L933 roku naw!ązał.em łączność nej - Florimond Bonte, przewodniZe słów jego zrozumiałem _ kontyg<>. Oświadczamy, że byliśmy „Zycie i działalność Towarzysza
Justin
ter
minis
były
CFDI
czący
Broi\•.
~ng1elsk1ego,
szta.bt~
szefem
z
się
zjawił
Heath
że
_
Kostow
nuuje
Zbrodnicze kontakty u mnfo w związku z moim porozumie n~m.. Gdy_wyJezdzałem d~Swis~to.va, Godart i wiele innych.
traktowani dobrze przez władze J. Stalina'" wygłosi wicedyre~tor Cen
polskie i pragniemy przekazać tralnej Szkoły PZPR tow. Berler. 2)
z kliką TitQ i a~entami niem z Tito, kt.ó ry przyrzekł mi µc. Brown poinstruował mme, azebym
Pierwszy przemawiał Justin
stąd nasze pozdrowienie narodo- Sprawy organizacyjne.
G!ldart, który m. in. oświadczyl:
wywiadu angielskiego móc w nawiązaniu kontak-tu z Arne- za w.szelką cenę P?został w ruchu kowi polskiemu i Polsce Ludowej.
. Obecno~ć wszystkich wykładow
„Odczuwam wstyd wobec pi1.ni
rykan,ilmi. Odpowiedziałem, że gotów mums~~cznym. ~'bałem - w ;1!1YŚ1 in
i amerykańskiego
Pozdrawiamy po bratersku imi cow kursow partyjuych bezwględnie
jestem wykoi:iać jego życzenia. Heath st~u~CJJ !>.rowna -:- prowadz1c dalej
g"antów polskich, którzy we obowiązkowa.
Juliot-Curie, której genialna mat
Z zeznań tych wynika w szczegół. podkreślił, że rady, które otrzymywać dzmł~l~osc ~~ock1stowską w warun.
Francji walczą u boku demokraka przyjechała do nas z Polski,
.
.
od Tito i jego najbliższych ka~; oułgarsk_ich.
KOMITET ŁODZKI PZPR
ności, że oskl".rżony Kostow w maja będę
1945 rnk~1 - : ciąg!11e Iwan !3tetów francuskich o demokrację
są dziś u nas
;i której rodacy
Wydział Propagandy
1942 roku zwerbowany został przez współpracowników; winienem przyjmo _,.
.volność".
i
prześladowani".
.L~nov: -.- odwied~ił mme płk. Bailey,
Oświaty i Kultury
naczelnika wydziału politycznego po. wać jako Tady Amerykanów.
21
Zeznania Kostowa, ogłoszone przez lner.own_i_k. w.Y?. a lu. gospodarcze~o
licji b-.iłgarskiej, Geszewa, do pracy
w imieniu Komunil.' ty cznej Partii
ang1~~k1e1 IDISJ! WOJ~k?wej, oraz jew poiicji. Jednocześnie został on Sąd, w całej pełni zdemaskowały os- go
za-stępca, mJr Goshng. Zażadaii Francji przemawiał Florimond Bon"'°'""°'""""""""'::iooocoooon""'' o~ ·~°""""'"'""'"'ccoa>0ccc:oror,cxc>0ccoooo""""""°"'"""'"·....... .,. ~''""· oni ode mnie dostarczenia danych 0 te, który oświadczył: „rząd, który
sytuacji gospodarczej kraju którvmi stosuje bestialskie metody gestapo nie ma prawa do nazwy rzadu franinter{!:;(Jwał się rząd angieiski. •
·
Stefanow d'ał im wyczerpującą cha. cuskiego.
W związku z 70 rocznicą urodzin geuialnego Wodza Proletariatu,
\V obee wszystkich synów ludu
sytuacji gospodarczej
raktei·ystykę
polskiego i Prezydenta Rzeczy.
Bułgarii w 1945 Toku.
nicstJ:udzonego Bojownika o trwały pokój i wolność narodów, Wielkiego
Bieruta 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
pospolitej Polskiej W toku dalszych 1·ozmów - zeznał
Przyjaciela narodu polskiego, Józefa Stalina odbędą się w dnin 11.12 br.
zakończył Bonte
oświadczam Bai!ey wspomniał 0
Stefanow o godz. 10 rano dla słuchaczy kursów partyjnych, wykładr n. t. „Ży
. W odpowiedzi na . ~iczne zap;ytania na.szych Czytelników
- że słowa i czyny „rządu lcapi„wspólnocie jugosłowiańsko _ bułg·ar
cic i działalność Tow. Stalina" wg następującego planu:
zam1~szczanym1 w ostatnich dniach w „Gło
z:i~try.gow~nych.
tulacji narodowej" w niczvm nie
'
skiej".
Kino Rekord (Rzgowska 2) ref. tow. por. Jasiński;
Dz. Górna
sie ~aJemm.czy~1 wz~ianka.mi w rodzaju „bez twarzy a każdy
wi:1żą ludu francuskiego. ·
N"astępnie Bailey przekonywał Ste.
Wolno ;ć (Napiórkowskiego 16) ref. tow. nigr.
„ Górna Prawa
~na ich obhcze ! ~,gabinet _flgu_r zakazanych" i td. wyjaśniamy,
Na wiec przybyli trzej wysiedleni
fano.w:i, że rozwój gospodarczy kraJa:;kowicz;
ze były to własme zapow1edz1 naszego nowego interesująceao
ju, Jego uprzemysłowienie, elektryii. z Polski obywatele francuscy: Car'"'
konkursu.
„ Górna Lewa „ llohotnik (Kilińskiego 187) ref. tow. por. Sokół;
...........„ ...„ ...........
.•.„„....„ ......„ .......„ ........„ .............
„ śródmieście
„ Polonia (Piotrkowska. 67) ref. tow, Gruszczyń ~ .
Na czym polega nasz nowy konkurs?
ska - C. Szk. PZPR.;
Poczynając od soboty dnia 10 grudnia rb. , Głos" zamiesz„ śrócłm. Lewa ·~ Bałtyk (Narutowicza 20) ref. tow. dyr. Berler;
W dniach 10 i 11 grudnia br. w Sali Teatralbę~zie co~ziennie je~en rysu1;1ek-zagadkę. ' Obok rysunku
czać
Przedwiośnie (Żeromskiego 76) ref. tow. dyr.
Śródm. Prawa
Czytein:ic~ zna3dą 'Y gazecie odpowiedni kupon, na którym trzenej Okręgowej Rady Zw.Zawodowych w ł.odzi.
Szaniawski;
ba napisac czytelme: kogo dany rysunek przedstawia?
ul. Traugutta 18, odbędzie się
Wlókrnian (Próchnika 16) ref. tow. dyr. Auerhac.h ;
I! Staromiejska
• Ko~~r~ będzie t_rwał d:~iesięć dni. Zamieścimy w tym cza„ Zachęta (Zgierska 26) ref. tow, Bala - Ł-ka
„ Daluty
dz1es1ęc rysunkow-zagadek wraz z kuponami.
sie
Szk. Parr.
"!-'o zakończ~?iu kon~~rs1~ -:- w~pełnione kupony należy prze„ Widzew
ref. tow. dyr. Siwek
Wisła (Daszyńskiego l)
s~ac do redakcJi „Głosu , Łodz, Piotrkowska 86 III piętro, z naPoczątek obrad o godz. 9-ej rano.
c. Szk. Zw. Zaw.
pisem „Konkurs Rysunkowy „Głosu".
„ Ruda
Prosimy o punktualne przybycie.
„ Wisła (Daszyńskiego 1) ref. tow. dyr. Siwek
C. Szk. Zw. Zaw,
Do listu należy załączyć nazwisko i adres czytelnika, biorą
„ Fabryczna
cego udział w konkursie.
Okręgowa Rada Zw. Zaw.
„ Stylowy (Kilińskiego 123) ref. tow. Kier. G11h. l§
:
Part. Starski.
1
Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie
W ł..odzi
i=
Po wykładzie przewidziany jest film. - Karty uczestnictwa wydają odzagadek-ilustracji rozlosujemy szereg cennych nagród.
~
.., nośno Komitety Dzielnicowe.
A więc, uwaga: już jutro nowy konkurs „Głosu"
oooc:?>0•000000°ccc->01CX::>CKJCOOOCO>ooc>OCOC::x:ir:CC>IOOOOIOIOXlOIO<JOXlOOCOCJQOOC:::lQlOOOOOCXXXCIOOOOOOOC>OCXOC:XXllJO:oc:?lOQOCOlOCOCC:lO:oc:E>O•cc::iCIOIC::ic~>OOCCOOOOOr<<>aC:oocrooo:xn•;. j.:. „ .......„ ....................... ' .. I . . . . . . . . . . . . .„„........t „.....„ ........-..t ....
SOFIA (PAP). - Jak już donosili
śmy, na śwdowej popołudniowej sesji Sądu Najwyższego, rozi1atrują
cego sprawę zdrajcy Trajczo Kostowa I jego wspólników, przystąpiono
do przesłuchiwania oskarżonych.
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O C·ZU. JNOŚĆ REWOLUCYJNĄ
LEPSZY STYL PRACY ZWIĄZKOWE

Róv.'Uolegle z podnoszeniem poEiomu ideowo - Pdlitycznego :z.wiązkowców, musimy dbać o ich rozwój
oświatowo - kulturalny.
·
Od II Kongresu i II plenum CRZZ
osiągni ęto poważne sukcesy w działalności
kulturalno - oświatowej.
Zorgan.iq,owane przez Zw1ązki Zawodowe kursy dla analfabetów obej
mują 54 tysiące robotników. Na
858 kursach języka rosyjskiego uczy
się 19 tysięcy związkowców. Kola
Wszechnicy Radiowej obejmują ponad 25 tysięcy związkowców. W ko•

Dokończenie referatu tow. A. Z a w ad z kiego na Ili Plenum CRZZ
Iok.
lach samokształceniowych uczy się
Mówiąc o płacach, pamiętać na-I dukcji. Związki Zawodowe winny I
W walce o iaeowo 29
leży, ie mogl\ one wzrast
. ać jedynie dopilnow~ pełneg<> przestrzegania

Omawiając zadania w dziedzinie
kultury fizycw.ej i sportu mówca
stwierdza, że do niedawna jeszcze
istniał poglą<l, że kultura fizyczna i
sport jest izagadnfoniem samym w
sobie i nie należy go obarczać cela·
m1 politycznymi.
Sport związkowy posiada obecnie
768 klubów terenowych i 1.462 koła
sportowe przy zakładach pracy.
Bierze w nich udt.iał około 400.000
członków związków zawodowych.
Zwbµki za.woilowe powinny otoetiyć więks'Zą niż dotychczas oplek111
zrze.szenla, ltluby i koła sportowe,
dą.źąc do ich uaktywnienia oraz or-

podjętych

ranizować nowe kola
"'ięksiych mkładach

sportowe prtY
pracy.
Od 1 stycznia 1950 r. rozpoczynają się wybory do wszystkich instan
Cji sportu związkowego.
Wyb,oi;y łe mmną wnnocnlć organizacyjnie i ideologicznie
sport

swiązkowy.
OpieraJąe się na bogatych doświadczeniach radzieckiego
sportu
zwią,zkowego, p<>lski sport związko
wy powinien godnte wypełnić stoJące przed nim 2.adanie WYCho-

wania zdrowego i pełnego twóroo;ej
radości tycia człowieka pracy, śwla
domei-o budowniczego ustroju socjalist;rcmego.

Zw. Zawodowych w realizowaniu
planów gospodarczych

Z kolei ww. Zawadzki przystępu
je do omówienia udziału Związków
Zawodowych w realizacj1 planów
gospodarcizych. Przytacza on słowa
Pre:aydenta Bieruta, wypowiedziane na III Plenum KC PZPR. „Z tego, czegośmy dokonali w ciągu 3
lat, mamy prawo być dumni, jako
państwo i jako naród,
jako klasa
robotnicza i jako Partia".
„Jedn111 z JH>dst.a.wowycb dźwirnl
sukcMów - powiedział przewodniczący KC PZPR 08łvniębch w
reml~cie WYkonania
planu 3-leł
niego w budownictwie socJal.istyeznym, .1est umacniaJl\CY się coraz bal'
dziej w naszej klasie roboinłezeJ.
sooja.łistyezny
stosunek do praey.
Najcbara.kterystycznlejszym
prze·
jawem teg<> jest rosnący coraz bard.ziej roch 'Współzawodnictwa".
W okresie od wezwania, rzuconego ·.Przez Wincentego Pstrowi!llciego,
wspóhawodnictwo pracy przebyło
bujny okres rozwoju. Ruch współ
zawodnictwa pracy staje się istotną
dźwigllią rozwoju przemysłu i całej naszej gospodarki.
St>vierdzić nale-ly jednak, ze ruch
współzawodnictwa
nie objął jeszcze wszystkich pracujących, nie
przybrał w poszczególnych przemysłach w dostatecznej mierze specyficznej dla każdego z. nich fonny
walki o produkcję, o wykonanie
izobowiązań.

polityczną czystość

tysięcy członków Zw.iąt.ków

Zawodowych.
Jednakże praca na tym oddnku
ma jes~e dużo braków i niedociągnięć. W celu ich przezwycię'że
nia należy: wnikliwie kontrolować
kadry kulturalno - oświatowe pod
względem
i>olltycznym i zastą.pić
ludzl ideowo nam ob<!ych przez luul naszych!
IntensyWDie szkoJići ide<>locicznie
i zawodowo rosnące kadry praeownlków kulłuralno .oświatowych,

Zagadnienia sportowe

Udział

~38

OdpowiedzlaJność za pr4)Wadzenie
i rozwój wspób.a.wodnktwa pracy
ponoązą zarządy Związków Zawodowych na wszystkich azc.zeblach„
Praca i WYsiłek wszystkich ORZZ
i PRZZ winny być skoncentrowane
na popularyzacji wszystkich form
wspóbawodnictwa pracy i organlzo
waniu wymiany doświadozeń.
W !famach współzawodniclwa pra
cy w coraz s.ilniejsz.ym stopniu roz,vi.ia się ruch racjonalizatorstwa i
wynalazczości
robotniczej. Na.leży
dbać o rO'twój tego młodego ruchu,
pomaJać mu i usuwać 11 drogi wszel
me prze.szkody.
Zwi;pki Zawodowe wlnny podJąć
•trłl walkt.: z wszelkLmi przejawami biurókra.tycsnego, f<>rmallsty~ne
go h'a.kiowanla usprawnień i pomysłów racJon1ilizatorsldcb robotników.
Musimy wśród klasy robatniozeJ
PO«lębici świa.dC)Jllość, ie rozwój naszego przemysłu, naszej gospodarki
na.rodowej w oktt«ie Planu 6-let•
niego zależy od · znaemego podniesienia poaicmm nuzej techniki i spo
sob6w wytwarzania, od racjoaalincji i wynalazor&Oiicl roboinlczej w
powi~lu 'Il twóro2ą m~llł naukowców i techników polskich.
Powinniśmy w jeauze większym
niź dotychczas stopniu zaznajamiać
klasę robot.niczą z osiągnięchuni radllieckfch przodowników pracy, nowatorów produkcJi.

Walka o oszczędność
Wśród udań, które stoJ!ł pned
naszą go,spodarkl\, szczególnie Wili*
ne miejsce zajmuje wa.łka. o ~
ność. Zobowiązania
onczędnośclo
we, podjęte w wyniku krajowej na-

Podkreślić tu należy dwie, szczególnie wa-żne ;inicjatywy: Wa.łaszczy
ka oraz Ba,łduckich Zakładów Hutniczych.
Ten przejaw izespołowego współ
rady ~zęd.nościowej, zostały na. zawodnictwa winien być Jak najogół wykonane i przekroczone. Jed· bardziej upowszechniony 1 stać 5ię
nak nie wszystkie motżltwoścl OSICzę elementem rea.Uzacji planowego systemu 06żeZędzania.
dzania są wykorzystane.

w ścisłym powiązaniu ze wzrostem postanowień ":.kładów .zbiorowych l
• ,
nie dopu.szczac d<> Ja.kichkolwiek
wyda)llosei pracy, u wzrostem pru- wykr~eń na tym odcinku.

W zmożenie troski o poprawę bytu

klasy robotniczej
Tow. Zawadzki dalej stwierdza,
że dzięki rozwojoWi wspóhzawodnictwa w przemyśle węglowym i wlókienniczym, uczyniony wstał poważ
11.y krok ku podniesieniu wydajności pracy i polepszeniu jakości produkcji.
W toku zaciętej walki o plan górnik polski wykazał wielld hart i od
danie dla Polski Ludowej.
Rada Ministrów w u?.naniu \Vielkich osiągnięć naszego górnictwa
oraz z uwagi na szczególnie cięiką
i o.fiarną pracę górników pod ziemią, przy.znała jm specjalne przywlieje i · wyróżnienia w zakresie
płac, urlop6w, emerytur, opieki socjalnej i zdrowotnej, a także odznak honorowych.
Karta Górnicza jest dowodem
troski rządu ludowego o czołowy
oddział polskiej klasy robotniczej górrtikó.Y", oznacza ona dalszą po-

prawę

bytu i kulturalnych Wal"'.mków mas pracujących w Polsce Ludowej.
Stwierdzając poważne

przemysłu

czego

osiągnięcia

węglowego i włókienni
musimy jednocześnie napięt

nować tych wszystkich, którzy nie
przestrtegają
dyscypliny pracy, a
w szczególności tycb. którzy opuszczają dni pracy bez us-prawiedll-

wienia.
Obok zagadnień produkcyjnych,
obok walki o wykonanie planów,
przed Związkami Zawodowymi stoi
ważne zadanie wzmożenia troskJ o
warunki bytowe i socJ:ilne :nas pra
cujących.

Reali.zacjn. 1ycb zadań to dalsze
urzeczywistnienie roli Zwlą:r.łtó\V
Zawod11WYch Jalrn szkoJy goepodaro
wania. szkoły rzą.dzenla, szkoły socjallzmu, wychc.wanla w tym duchu merll'kich mas zwią.zkowych.

Łączność międzynarodowa

aparatu związkowego

I

Z polityką organizacyjną - móWi
Kierujemy się w tym \\'7.ględzie
dalej przewodniczący CRZZ - zwią słowami Stalina, który powiedzjał:
zana jest polityka personalna.
„Gdyby każdy krak w mojej pracy
Trzeba stwierdzić, że ten ważny nad podniesieniem klasy robomiodclnek pracy związkowej był do- czej i ugruntowaniem peństwa sotychczas częsł-0 jeżeli nie Jekcewa- cjalistycznego tejże klasy nie był
żony, to przynajmniej
nledocenia- jednocześnie sltierowany ku temu,
ny. Stawiało się nieraz na. odpo- by ulepszać jej położenie, uważał
wiedzialną robotę ludzi obc;ych kłabym życie, moje :za bezcelowe".
sowo, a niekiedy ukrytych wrogów, W tych &łowach wyrażony jest stali
przyjmowa.nych bez uprzedniego nowski styl kierownictwa.
sprawdzania.
W •
i
W walce o ideowo _ polityczną
yzszy styl pracy zw ązk oweJ oczystość aparatu zwia,zkcwe.:o 1 0 znacza. wszefhstronne za.stosowanie
czujność mas związkowych należy ltrytyk1 i samckryt~ki Ja.ko ti:vałeJ
pamiętać słowa # tow. Bieruta, że met~y wyir:rywama i likwidacji
czujność nie . ma nic wspólnego z brakow .I zamedbań w pracy.
brakiem \Wajemnego zaufania w
Wyższy styl pracy związkowej to
pracy I walec. Na odwrót nas:ta nieprzejednana walka r.e wszelkimi
praca i walka, jak równleok nasza ~ozostałnściami tendencji syndykaczujność oparte są, na najgłębszej llstycznych? reformistycznyc~, Va"'
więzi, która łączy szeregi rew<>lu- de - uniomstycznych, czy !1.M:Jonall•
cyjne i ich kierawniczą. kadrę z kia- stycznych, to beri\'VZględnllSc wobec
są robotniczą, z masalnl pracujący- szkodnictwa i maruderstwa, to tdemi z narodem.
cydowana wallta z k<>nserwatysWarunkiem wykonania sto.ją.cych mem, biurokracją i dygnitarstwem.
przed nami zadań - oświadcza prze
Uzbrojeni w uchwały Biura lnwodniczący
CRZZ Jest ścisły formacyjnego i ID Plenum KC
zwią,zel< lrnidego ogniwa I aktywi- PZPR kończy swe przemówienie
sty zwh,,zkowego s masami, j~st A. Zawadzki - bęclziamy 11 now1t
wyższy styl pracy związkowej, Wy- energii!: realizowali uchwały Konmaga to czujnego przysłuchiwania gresu SFZZ, naszego li Kongresu
się głosowi mas, wypracowania me- Związków Zawodowych oraz :zadatody uczenia mas, a zarazem ucze- nia, które sta.wiamy przed sobą na
nla 5ię od mas.
obecnym III Plenum CRZZ.
••••••„, •••••••••••••••n•••••••••••••••••••n••„••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„„.„
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Dalszą część przemówienia przewodniczący CRZZ poświęca
sprawie realizacji uchwał II K:mgresu
Związków Zawodowych
w Polsce

dziby międzynarodowych zrzeszeń
związkowych przemysłu włókienni
czego i odz.ieżowego oraz związ.lru
robotników rolnych i leśnych.

wej.
.
Masowy udział polskich Zwi<iz.ków Zawodowych w akcji Międzynarodowego Dnia Walki 0 Pokój
wyraxil się m. in. w ;powstaniu
3.580 zakładowych Komitetów Obro
ny Pokoju i w zebraniu 12,532.839 zł
na międzynarodowy :fundusz solidarnośc1 robotniczej.
Wyjątkową
wagę m:lała wspólna manifestacja
polskich i niemieckich związkoww
ców we Frankfurcie nad Odrą.
iPolskie Związki Zawodowe wzięły
be..:pośredni udział w
stworzeniu
szeregu międzynarodowych zrzesz.eń
branżowych i 'W'ystąpiły z inicjatywą utworzenia kilku nowych zr.zeszeń. W Polsce mieścić się będą sje-

akcji pogłębiania przyjaźni . polsko·
rad.zleckiej.
We wszystkich akcjach solidarności., prowadzonych .Przez. SFZZ polskie rzwi:ązki za"?"odowe. podnosiły
swój głos w obronie ofiar strąszliwego terroru w Grecji, Finlandii,
bułgarskim
Syrii ii innych krajach ·kapitali-,
stycznych i kolonialnych.
(Dokończenie ze str. 1.}
Naleiy wzmóc kontakt ze Zwłąz.
.
.
kami Zawodowymi innych kraJów,
Następm.e Stefanow opowiedział
a współpracy ze Związkami zawo• o swych kontaktach z Goslingie:n,
dowymi kradów demokracji ludowej :zastępcą Bailey'a. Goslłng tQa"NDll
na.dać konkretną treść P!Z~z W3:· wielkie za.Interesowanie bulga.nklmumt.: wzajemnych doswiad~n.
• .
Polscy swlązkowcy powinni lłfę też mi zagadnieniami. łlnamowymi, a
uczyć i jencze Ta.z uc:zy6 z do- wszelkie informacje na ten temat
śwdadczeń rad7Jecldch Związków Za czerpał od Stefanowa, który w ow
wodowych.
wym czasie kierował Bułgarskim

w zakresie

łączności nliędzynarodo-

Masowy

był udział

Zw. Zaw. w

zdemaskowana ·banda

szpiegów, zdrajców i dywersantów
przed

Wo1'ewódzkie konferenc1'e Zw. law. przeidą
pod znakiem kryfvki
i samokl"\Jfyki
• 1,
• '

W końcowej części referatu tow. , Olbrzymia większość · słab-OSci i
Zawadzkii. omawia spra- usterek ma. swoje źródło w ni2wy organizacyjne.
11Jlliejętnoścl
kontroli W)'konanla
Należy stwlerdz:ić - m6Wi A. Ze.- zadaii.
wad?..ki - że uchwały II Kongresu
W '11'.iclu 1~st~jach zw•koZw. Za\'lOdowych przyczyniły się w wyeh nie stos~ Się kolektywnej
,poważnym stopniu do poprawy sty- pra.cy.
lu naszej pracy. W· akcji sprawozStatutowo zagwat·antowana ta.jdawczej II Kongresu <Jdbyło iPę ność wyborów do wszystkich władz
13.000 rz.ebrań, podczas których za- związkowych oraz prawo wysuwabierało głos 29.430 dyskutantów, w nia kandydatów nie wszędzie były
14.345 ilebraniach wyborczych do stosowane. W tych wszystkich wyPov.'iatowych Rad Związków Zawo- p&dkach, gdzie wybory odbywały
dowych w dyskusjach uczestniczyło się wbrew przepisom statutowym,
62.026 osób.
zostały one unieważnione i przeproBezpośrednie zetknięcie się z ma- wa.clzone ponownie.
SIWJli związkowYmt unaoeznlło nam
Wojewódzkie konferencje 'wybor- stwierdza mówca - różne scho- cze muszą przejść pod znakiem
rzenia aparatu związkowego. Wina ostrej krytyki i samokrytyki, w
za ten stan rzeczy obciąża również myśl wskazań przewodniczącego
Centralną Radę
Związków Zawo- KC PZPR Bolesława Bieruta na III
dowych.
Plenum KC.
Alek~nder

Sqdem

Najwyższym

wrześniu 1945 r. Kostow powiedział,
że przywódcy jugOSłowiańacy
s&•
mierza;;ą nawet zerwać stosunki se
Związkiem Radzieckim i nawiąza6

ścisłą współpracę s krajami zacilodnimi. Kostow oświadczyl, że Bułga
ria nie zdoła odbudować szybko
swej gospodarki be:z współpracy &
Jugosławią i mocarstwami zachod•
nimi, a w tym celu trzeba prowa•
dzić politykę antyradziecką 1 to „w
sposób subtelny".

Bankiem Narodowym.
Goslilifr ofntmał od !Heła.bowa
m. in. informt.cje W spYa.wie maJl\cej nastąpić reform;v wa.lutowej.

Na rozkaz
imperialistów·'
oczerniali
Zw. Radziecki

Stefanow demaskuje
cyniczne WJkt"ęty·
Kostowa

Wytwaraaliśmy nastroje
antyradz.ieckie - mówi. Stefanow ~ wykoz Traj- rzystywallAmy pogłoski krążące w

Co się tyczy współpracy
czo Kostowem, Stefanow .zeznał, że
Kostow często wyra2ał przed nim
pogl~, iż dalsze zbliżenie Bułgarii
ze Zw.iązkiem Radzieckbn „zaazJrndziłoby interesom Bułgarii" i ze
trzeba podjąć d~ałalnOść, zmier:zającą do wzmożenia.
stosunków gospodarczych z krajami zachodnlmt
Zeznania Stefanowa demaskują
Kostowa, niweczą jego próby wykręcenia

się

od odpowiedzialności.

Trajczo Kostow uważał - mówi
Stefanow - że przyłączenie Bułgarii do Jugosławii ro.związałoby wiele problemów gospodarczych. Podczas jednej .z r-0zmów ze mną we

kołach burżuazyjnych. ,,Działaj wlał
nie tak t w przyszłości, będzieaz
mógł to lepiej przeprimradzłó - powied2iał tnł Kostow poniewał
orientujesz się lepiej w polityce

ro-

spodarcztJ".
Trajczo Kostow uikomunikował
mi również - ciągnie Stefa.now o swych rozmowach z Karoelem w
końcu 1944 roku.
Na tym zakończyło się wieczorne
posiedzenie sądu. Dals:ze przesluchi, wanie oskarżonego Iwana Stefanowa odroczono do rannego posiedzenia w dniu 8 grudnia.
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Siwaszow nachmurzył się, chciał
ale tymczasem otworzy.
ły się boczne drzwi i
do gabinetu
wszedł człowiek w wojskowej kurtce,
w białych spodniach i butach z
kr6tkimi cholewami. Przecinając w po
przek pokój, ru:Iążał ku srołowi, moc
no zbudowany i oszczędny W ruchach.
Wyłonił się energicznym krokiem z
na pół ciemnego kąta. Siwaszow
wstał pośpiesznie zza stołu i ustąpił
mu miejs<. ., zaś Cyryl cofnął się odruchowo o kilka kroków i oparł o śda
zaoponować,

I
~

Józef Stalin rozmarnia z

"~ll!Ulllllllllllllllllllllllllllllll'llllUllllllllllllnllllltllllllłllllllllllllnl

nym odcieniem - wciąż zmieniały
swój wyraz: już to zasnuwały się jakimś zasmuceniem a nawet znuże
niem, już to stawały się surowe i bez
litosne, bądź też wybuchały znienacka płomieniem i skrzyły się, albo od.
nę.
i·ywały si~ nieoczekiwanie od otacza- Towarzysz żdarkin - rzekł SL jących go przedmiotów. Jego spojrze
wasz.ow i wskazał na Cy:ryla.
nie przemykało się mimo Cyryla, mi- A-a-a-a, - w oczach przybyłeg.> mo Siwa:izowa, mimo ścian gabinetu,
błysnął ledwie dostrzegalny uśmiech, utkwiwszy uporczywie gdzieś daleko,
przyłożył rękę do piersi, po czym cio- w przestrzeni. Stalin widział, być motykając nią niemal podłogi żartobli. że w owej chwili przed sobą całą ziewie pokionił się Cyrylowi i rzekł: mię radziecką, kraje Zachodu i Wscho
Józef Shlin.
du. Nie mógł tego pojąć Cyryl i wciąż
- Widzę - cm6.l nie krzykn4ł Cy- wpatrywał się w tw11r11 Stalina, szuryl i mocno uścisnął wyciągniętą doń kając w niej czegoś osobliwego i zdu.
rękę.
miewającego, o czym m6głby potem
- Bądź nnm drogim gościem, - i rzec: „Tego nie ujrzysz na niczyjej
odwróciw.:rny rękę Cyryla dłonią na twarzy", Wszelako w obliczu Stalina
wierzch, Stnlin ze ?:dziwieniem, nie nie było nic zdumiewającego i osobliprzestaj(lc się uśmiechać, powiedział: wego, nic szczególnego w profilu, w
- Ależ łapka. A matka żyje?
podbródku, w wargach, ni zmarszez- żyje.
kach - wszystko było proste i zwy- A dzieci. wszystkie takie?
czajne, jak u większości ludzi, z któ- Nie. Tylko ja jeden na takiego rymi przychodziło Cyrylowi się zetk.
wyrosłel'n.1
nąć. Tylko twarz Stalina zmieniła
- Udałoś się.
swój wyraz, podobnie jak i jego oczy.
„O czym to pn ze mn4 ?"przemknę Przypominała Cyrylowi obłok pod
ło przez myśl Cyryla, który nieustan- słońcem; skryje się słonce - obłok
nie wpatrywał się w twarz Stalina, sznrzeje, pokrywając się ołowianym
zdając sobie sprawę tylko z tego, ze 1>dblaskiem, wyrwie się spoza chmur
cały wewnątrz dygoce. Nie, nie ze - i obłok mieni się barwami. Podobstrachu, nie z pnerażenin, nie z za.. nla i twarz Stalina. I jesżcze coś :takłopotania, a z czegoś innego. Z cze_ uważył Cyryl - Stalin jest shpy w
go'? Nie mógł tego pojąć i patrzył ruchMh: gesty jego rąk są płynne, nie
bez przerwy w twarz Stalina, usiłu- co sko,ne, potęme. Oto podniósł tękę
jąc utrwalić w sobie cos takiego, co i złożywszy wszystkie palce, prócz
utkwiłoby na całe życie w pamięci, o wskazuj!łcego i kciuku, dotkn4ł wskaczym by mógł opowiedzieć Stiesgy i ' zującym palcem piersi i nagle zato.
swoim znajomym.
czył ręk11 nad ~tołem.. jak Mbby coś
Oczy Stalina - wielkie, t: błelrlt. zabierajac.

·

El

ludźmi...

~

-Tak.
- Có1·ka przysłała. Całym domem
~ komenderuje córka. Wydaje rozkazy.
Przyjedziesz do domu, a ona rozkazuje: „Daj aparat filmowy ..• i ko1=
- „Jak to, mówię: „i koniec"?
1111111111111111111m111111111111n111111111111111111111!111JllllllllllllllllllllfilllW. -niec.
powieści
Bez zbytecznych słów, towarzyszu
' Stalin, powiada. Usiądź. „Puścimy
lina o ludziach. Cyryl opowiedział o
Sta.
BRUSKIP~
wędrówkach Nikity Gurianowa, po_ film". W porządku, rozkazuj. lin znów spojrzał gdzieś w przeshzen
szukującego „krainy Mrówek, gdzie
nie :ma kolektywizacji" i zakończył o- i zapytał Cyryla:
- A wy macie d'll.eci?
„Lwi nawyk" - przemknęło przez I się ••• - Stalin zamilkł na chwilę, powiadanie powiedzonkiem samego
- A jakze . • . Antts:t.ka.
myśl Cyrylowi, ale natychmiast roze- jego spojrzenie znów przemknęło mi- Nikity:
- „Do p6źnej starości, nie raz po.
•
"'
•
śmiał się w duszy, pojnmjąc niedo- mo Cyryla, mimo Siwaszewa, mimo
• .. Cyryl jak gd:lfby zapomniał, że
n:.cczność tego porównania,
murów kremlowskich - utkwiwszy obijasz sobie kości".
- Jak? Jak? - zaśmiał się nagle p1'Zed nim stoi Stalin i rozmawiał z
Stalin zaś, dostrzegh,.v zakłopota_ gdzieś daleko w przestrzeni i nagle Stalin. - Do
późnej starości . . , Jak 1 nim tak, jak rozprawiał, przypu~ćmy
zapłonęło, odżyło, „wróciło z powro.
nie Cyryla, patrząc w !!tronę, przemótern".
Jest
taka
baśń, legenda o - i nie przestając się śmiać donośnie z Bogdanowem. Niekiedy ws11czynał
wił doń jeszcze pr9ściej:
starożytnym bohaterze Anteuszu. Nie i hucznie, chodził po gabinecie powta nawet sp6r, usiłując obalić ten lub
- Przyjechałeś więc ze wsi T Do. czytaliście 'l Przeczytajcie. Ilekroć wio rzając: - Do późnej starości. Słysze- ów argument Stalina. Ten słuchał ilobrze•e. świetnie. - I zmrużywszy dło mu się nietęgo w walce z prze. liście Siergieju Piotrowiczu? - I pod ważnie, po czym spokojnie oponował
oczy, dorzuci!: - Wasz·ą k1:1rtkę czy- ciwnikięm, dotykał piersi matki ziemi niósł palec do góry. - Oto dialektyka i.oczy jego w tej chwili błyszczały
A żyje teraz w kołchozie uśmiechem, jaki dostrzega-iny u ojca,
tałem. Gniewacie się, żeni titk dh1go i znowu nabierał sił, stając się nie- chłopska.
gdy m':iwi o poważnych sprawach z
r.ie odpowiadał? Na wszystko przy_ zwyciężony. Dopiero Herkules - Sta. - ten wasz wuj Nikita?
maleńkim synem. Ten uśmiech wszak
chodzi czio:s. Ale za to wezwałem was Un podni6sł głos i wyrzucił ręce do
- Tak żyje ... i pracuje. Radość,
do Moskwy •. , Co? Zmieszaliście się? góry, jakgdyby kogoś podnosił - do- powiada, nową znalazł i „dusz.a swo- że nie poniżał ani Obrażał Cyryla,
piero Herkules oderwawszy Anteusza je miejsce odnalazła". .
przeciwnie, dodawał mu bodźca, jak
„Toć on rozmawia ze mną moim ję od ziemi, od matki, zadusił go w pogdyby mówiąc: „!imialo, wygarnij co
- Dusza swoje miejsce odnalazła? masz nn języku, pokaż co umiesz".
zykicm" - pomyślał Cyryl i rzekł, wietrzu ... A naszą filatk~ jest lud.- Nasz kraj jest wielki, olbrzymi,
byleby nie milczeć:
Te słowa zo3tały wypowiedziane z mo - Stalin lekko skinął głową i z uko- Siergiej Piotrowicz nie daje pie cą i przejęciem, Stalin jak gdyby o- sa spojrzał gdzieś w stronę. - To do- ludzie nam wierzą ... dfatego trzeba
niędzy, towarzyszu Stalin.
tworzył swoją duszę, ale natychmiast brze. Dusza znalazła swoje miejsce... <>to rnzy roiważyć i ... poczekać, rno.
- Skąpy?
ruchy jego rąk nabtały ponownie to dobrze. Chłopska dusza nigdy swo wu zas tanowić się -mówił Stalin. _ Upai·ty - wtrącił Siwaszow.
pł~rnno:fici, stając się nie~o skośne i jego miejsca nie miała: strach nie da Dlatego też należy każ<le marzenie,
wał jej spokoju . . . Ale nie cieszcie ·każdą n:iwet do3konałą propozycję na
- I jedno i di-ugio jt\st dobre. Chło skąpe.
się zbytnio: wuj może pokazać jeszcze leżyc~e rozważyć ... w przeciwnym
pi na przykład, nasi··· - tu Stalin
,.O.o-o, taki to on!" - rzekł do pazurki.
razie nielada szkody narobimy. Skozaczął mówić o chłopach przep:atając
5iebie Cyl'yl. Owo doznanie niedosię.
- Juści, słusznie - zgodził się Cy. roś jednak już sprawdził, a naród się
rozmowę ludowymi wyrażeniaJtli.
r;ałności Stalina, które go zrazu uja1·z rył, zrommiawsz~·, że zbyt pochwalił zgodził - idź naprzód, nie oglądaj
się .• ,
- A na weselach chłopskiclt bywa- milo, błyskawicznie znikło; ujrzał się przed Stalinem.
Po tych słowach nastąpiła długa
cie? - nieoczekiwanie zagadn(}ł Cy. przed sobą innego Sta1b1a: tego które
•
•
•
go widział w sercu ludu, jakiego zn.iii przerwa. Stalin długo patrzał w krem
- Oto gospodarz - rzekł Cyryl,
ryla.
z jego walki z wrogami partii, z fron lowskie okno, Siergiej Piotrowicz utk- opamiętawszy 'się poza wrotami Kre.
_ Nie.
tu. - Nasz jesteś... nasz... z naszej wił wzrok w teczce z dokumentami, mla.
Zatrzymawszy się, spojrzał
_ Dlaczego
krwi! ~chciało się rzec, ale te słowa. zaś Cyryl bez przerwy obserwował przez wykrój bramy na budynki krem
,
·
zdały J11U się zbyt szumne i jął mówić fiołki we flakoniku, nie pojmując !owskie i pomyślał:
- Boc na to • • •
„Czy już nigdy
- Szkoda. Trzeba trzymać się blL o. czym~ inny_m, <? swoim wuju ~iki- skąd się tu wzięły.. •
tu nie trafię? l;l'ie, trafię, na pewno",
sko ludu ••. z ludem. Bawcie się na cie Gur1anow1e, azeby zobrazowiv: do- Patr;;ysz na f1ołk1? - przerwał - rzekł do s1eb1e z przeświadczeniem
1i ruszył, !Jrzecinafac Czerwony Pła°"
wese!ach. Oczywiście nie rozpijajcie Diero co WYDOW°it'dziana mYŚl Sta- J jeeo znmYślenia Stalin.
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Wielkiego Budowniczego Socjalizmu
• W całł'm .kraju zatacza szerokie kręgi akcja podejino\va·
nla Z?bow1ązań. którymi klasa robotnicza daje wyraz swym
uczuCJlom przyjaźni do Zw. Radzieckiego oraz wdzięcznośc( i
przywiązania do jego Wielkiego Wodza. Tow. Józefa Stalina.
Robotnicy Łodzi biorą w tej akcji masowy ud1iał. Każda fabryka, każdy zakład pracy stara się w miarę swych możliwośei
zwiększyć wydajność swej pracy, usprawniić produkcję i w
ten ~pos?b wz~oż~nym .wys Hkiem dla Polski Ludowej przyczrmc się do _uswietniema uroczystej rocznicy 70-lecia uro·
dzin Tego, ktory przewodzi całej klasie robotniczej świata.

Załoga oddziału walcowni· i odplan p ro. ważalni. postanowiła obić blachą
pr ocent w ~toły na tymże oddziale.
ilości i 3 procent w wartości zorP oza zobowiązaniami zbiorowy_
ganizować d r ugi kurs język~ roliczni pracownicy tej wytwórni
mi
syjskiego. Prezydium R a.d y Za-

R adzieckiego

kładowej zobowiązało się u;porząd
kować kartoteki członków Zwią.z

Zawiadamiani jesteśmy bez nych na terenie PZPB Nr 5 zobo
. przerwy o zobowiązaniach, ipo- wiązują się oddać go do użytku
dejmowanych przez załogi p~z- przed terminem na dzień 21 bm.
Załoga Zakładów Dziewiarskich
czególnych fabryk.
im. Duracza śląc do Tow. Staiina
Korespondent, tow. Wojcie· życzenia długich lat życia w szczę
chowslq donosi nam, że robotnicy ściu i zdrowiu, zobowiązuje się w
PZPB w Rudzie Pabianickiej na celu uczczenia 70 rocznicy J ego
walnym zebraniu całej załogi urodzin wykonać w bm. ponad
plan 10.000 sztuk b ielizny, odświe
podjęli następujące zobowi ązażyć oddziały produkcyjne i zain_
nia:
stalować indywidualne oświetlt'nie
W przędzalni odpadkowej wy· przy każdej maszynie tkalniczej.
1
konać ponad plan roczny do dnia
Korespondent z PZPW Nr 3
20 bm. 35 tys kg przędzy, wy- tow. Warcisze\\-Ski donosi nam, że
kończalnia da do dnia 20 bm. po.- załoga „Trójki" postanowiła na
me- na dzień 21 grudnia uruchomić
milion
plan
ponad
P:..ec karbonizacyjny, zor g anizotrów. tkaniny,
wać 5 brygad najwyższej jakości
zobowiązania i zakończyć remont świetlicy.
także
Padły
Indywidualne. To-warzysz Kraw
Załoga PZPDz Nr 1 wykona po
czyk · z wydziału ruchu po· nad plan 10.722 sztuki bielizny,
stanowił wyremontować 4 tokall"' utworzy 6 brygad jakościowych i
ki i 3 wiertark!, tow. Pamowski, zorgan:iruj.e klub racjonalizatorski.. Rada Zakładowa zakupi poń
majstar ~lektryczny, !Zobowiązał
czachy dla. najbiedniej.szych dzieci
si~ z grupą · 4 osób oddać do użyt ~. Liga Kobiet zak:UiPi podSrki
ku 4 silniki. Lig.a Kobiet postano dla dzieci Ze wsi Konstantyl16w,
w.iła uporządkować groby :i:ołnie z którą zakładY. utrzymuj' stały
rzy polsklch i radzieckich na kontakt.
Tow. Koriios nasz lforespondent
cmentllll'ZU w Rudzie - Pabianickiej. ZMP · utworzy 19 brygad z PZPB Nr 1 donosi o :zobowiąza
niach podjętych iprzez w:ydz.iał so·
młodzieżowych. Personel przed·
cjalJ;Y „Jedynki". Referat Socjal.
szkoła postanowił pośw'ięclć 5 go ny postanowił w celu uczczenia. do
dzln na czyszczen:i.e cewek przę· niosłej rocznicy zradiofonizowa.C
dzalniczych, a personel żłobka zo świetlicę dziecięcą i przedszkole,
stanie po pracy, by wyreperować oraz obdarzyć pończocha.mi wszyBt
Irie mniej . zamożne dzieci w przed
wszystką bieliznę dziecięcą.

Pracownicy

Przedsiębiorstwa

In
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szko1u.
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Zakład6w PoiiczOsznlstalacji Sanitarnych i Urządzeń czych Nr 3 , aby dać wyra.z uczu:Wodnych zatrudnieni przy budo- ciom przyjaźni i przywiązania. dla
wie odstojnika dla wód chem.icz- Wodza bratnich narodów Związku
Załoga

podjęła następujące

zobowiązania : wykonać
dukcyjny z nadwyżką 2
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podjęli zobowiązania

ków Zawodowych. Liga Kobiet i
Komisj a Kobieca powiększą stan
liczbowy koła i ufundują sztandar
Ligi Kobiet,
Korespondent fabryczny z Wytwórni Gumowej Nr 5 tow. .Maria
Michalak donosi nam, że załoga
tej wytwórni podjęła zobowiąza_
nia zbiorowe i indywidualne, prag
nąc zadokumentować

swą

indywi.dual~

ne. Między innymi przodownicy
pracy tow. Stanisław Wróbel i Wa
cław Gomuła postanowili podnieść
ewą wydajność .o 5 procent. T-0w .
tow. Natalia Drzazga, Janina Orze
chowska, Lidia Drzewiecka zobo.
wiązały się podllieść jakość i od.
być „warty stalinowskie" produkując w czasie ich trwarria towar
o najwyższej jakości i ilości.
Również pracownicy umysło\V::
podjęli zobowiązania. Tak np. wy
dział socjalny podjął się wykoń-

cześć

dla Wielkiego Wodza mas robotni
czych, TO\V. Stalina..
A więc oddział konfe~cyjny zo-

~:~ąz:~0si~a~~~~!o;r:;0:~~~~ czyć

do dnia 15 bm. internat
dla Gimnazjum Przemysłu Gumowego, znajdującego s'.ę przy za

600 par Welingtonów, 200 par ka
loszy.
Oddział pr asy wypr odukuje ponad plan 2.000 par ob ca.sQw „Mer
kury", .~~· ru<:hu zobowiązał s~ę
ogrodzie SJ.atką nowe sale przvkrojni, a oddział p rzykrojni
nowil wykroić 5.000 sztuk fa rtuchów gum.owych.

kładach.

posta'

Zapał i energia, z jaką załogi
robotnicze przystąpiły już do wyń .r..... • d
b ·
h
peln.1 .
:ma tyc ~ owiąza , 1:1wia
czą, ze ws zystkie one zostaną zre
alizowane w terminie.

„Ludzie

amerykańscy"

przed wojną, w jednej z naszych szkól - peiden
n auczyciela: k to jest najsławniejszym człowiekiem
odparł bez wahania: Al Cap1me.
tt- Stanach Z jednoczo11ych? 1'rud110 się d=iwić odpow iedzi tego ucznia. Chłopak był „oblatany w
:z:agacln ieni« am crylwńsl<i11t" ::; prasy, a prasa w owym czasie - jeśli ch-0dri
ri:c, tyłku: al bo o gu:ia;dach (filmowych) rilbo (u:ła.śnie) o Al
<' USA Capone. Czym sobie Al Ca{Jo11e 11a ową „słam/' zusłuż,·l? Ano, byl k ró·
lem ameryka1lskich gcu1gsrerów (to 1111.-ie egzotycme troch~ określen ie ,.za·
wodlL", gangster bowiem 1>0 1wlsku znaczy calldem zwyc::r1j11ic: bandyta).
Można poll'icdzieć, że Al C<1po11c 11tt uw pi'.'kny tytuł „uczciwie" zapracou;al .
N ie było ch yba u:ówcxas 11a terenie całych ~tan ów Zjednoc:olłych żadnej
tzw. g rubs::ej grand y, więli.ęzpj lcry m inal11Pj panamy , bnrd:iej ~emacyjnego
morderst rw. <lo lrtórej „lrról nmerylw1lskich gangsterów" rqc:J:i by $tt·o}cj
nie pr:ylożył. Oczywiście, „lmj11a'' dzialaltr o.~ć Al Cap one'ci rozwi jała się
11ie bez poparcia poważnych c;;y1111if„hc polityc::nych C:SA ...
C:ynniki Olt'e , trzeba LO przyznttć, „::rewidowały" jeszcze przed rv o j ;iq
$1.l!Oje ••mora ln e" st= mdsko i pr::eszly z opieki nad g1mgs1erstt<:em niejal.-o
,.u·cimęlr:m vm" do objęcia protektoratri nad g1mgsterst1rem międzv111irodo
wym. I httaj - lnu/no zapr~ec::yć - odn iosły nic mniejszy sukces, nrż
przed u:oj11ą, przy /.ansmivmiu Al C11po11e'a. N ie ma po prost.u i.ad n ej il"ięk·
s::ej (n ie mórl'iqc już o. drob11ycli ) protrnkacji politycznej, nie ma i<1d 11ej
p()wużnir.jszej foie m-Ouiqc już o mniej „u.·ainych") afer !~piegow.~kich,
niema żad1tej bardziej semacyj11ej zdrady startu, inscenizacji mcmlu po•
lityc::neg o i a1:cji w ylcuxmia os::c::erczych pomy j, do kt órych by 1iic przy·
loiył rączki obec11ic „panujący" z laski i opielti c::y JWiików rządoivych
VSA - gangster - Tito.
Mając ostatnio przed oczami akt oskarżenia przeciw ohydnemu re!le•
gatotó bułgarskiemu ,Kostowowi ( kliÓry jest również akl~m oskarżenia
przeciw Tito) - myślimy: Al Capone był niby Włochem. Tito jest n iby
Ju.;roslowicminem. Obaj jed11<tk !IJ przede wszystkim „l1tdźmi amerykań ·
skimi". Kosmopolityczna szajka podżegaczy wojennych USA - tak cz11ła
1w p1mktcie tzw. „dobr(>j amerylaińskości", jeśli chodzi o czynniki petTio~
tyczne i. pos~p_owc - „nie przebiera.", jeśli .chodzi o zwyrodniałych gang•
Kiedyś, pamiętam,
ziczeń, 2i11pyta11y przez

.sterów•••

E. 7'am.

--------------------------------------------------....--------·

Biurokrat9zm ~~l!!!~~J„'!!•.!.'~~!:.!!! m9nalozczo~ci
Doniosły pomysł racjonalizatorów
•

a miliony nadal
I

e•

W PZPW N1• 4 praenje wielka pral
n ia wełny, przerabiaj'łCa miesięcznie
kilka.set ton surowca. Woda, zwilżająca wełnę pot}lą, wypłukuje z niej
wiele najrozmaitszych związk6w org anicznych i J1.ieo1·ga.n~c:,::i:iych, międ!!i:y:
innymi pokaźnlł ilość organicznych
soli n otasowych. . ~anieceyszczona po
spraniu kilku partii woda, zwana p o.
spolicie ,,gnojowką", spuszczana by.
wa do ścieków kanalizacyjnych. I tu
tkwi zHadniczy błąd, gdyż z pozornie bezwartościowej ,,gnojówki" prze~
poddania jej pewnym procesom moż.
na uzyskać cenną lanolinę {produkt,
używany do wyw bu maści i ko!mety„
·
ków) lub potaż.

Krótka historia...

Zwrócił na to uwngę w roku 1947
chemik - tow. mgr. Wiśniewski,
wówczas pracownik PZPW Nr 4 i

spływają

Ale tow. WiśnicwiJki nie ustępuje.
N a Og61nop()lskim Zjeździe Włóknie.
rzy (10. 4. 48 r .) wysuwa nowy pro.
jekt, a mianowicie sposób wytwarza..
nia potażu w „czwórce wełnianej".
PotaZ, albo określając cliemieznie
wtr.rlan potaMwy, jest artykułem
cennyin i bardzo poszukiwanYro. Posiada 87.erokie zastosowanie w wielu
gałęziach przemysłu. Daje się łatwo
przerobić na. potaż kaustyczny, a ten,
jak wiadomo, jest u:lywany w przemy
śle tłuszczowym dla produkcji tzw.
mydeł miękkich, potasowych, kt6re o
wiele lepiej nadają się do prania weł
ny, aniżeli obecnie stosowane mydło
sodowe. W ten sposób potaż, wycho.
dząc z pralni wełny, mógł"by do niej
.
wrócić w postaci mydta.
Urzeezy.wistn!enie pr?j~ktu nie na..
i;t~ęc~ało·zadneJ trudn~sc1. Całe zaga.
dme:i1e sprowadzało s1~ do wybudo;
wama p ieca, WYJ:?alaJącego, pota~,
pr~ycz.em . na tereme z!lkład~w znaJ.
d?J~ się mec31~nny ku~:n, n&Jkosztow
meJ~za. częśc u_i.~~sty~Jl. Koszt urzą.
~zen miał wymesc ,nieco. :ponad mibo~ zło~ych, a do.chod .mies~ęczny, po
0?!1czemu r obocizny l palnva .I!rzy.
mos~by ~d 600 .tys. zł. do ~· . nult.on'.1,
czyh w Cl~!,'11 mespełn_a dwoch m1es:ę
cy nast~p1łaby całkowita amortyzacJa

l

I

..

wspólnie z dr. Groszkiewiczem z ,,Boruty" op1·acowali oni projekt urządzcń dla. otrzymywania tak poszuki.
wanej na rynku lanoliny. Sprawą zainteresowała się również ówczesna
Dyrekcja Wełniana i I nstytut Ba.daw.
czy. Tow. Wiśniewski miał nawet wy.
jechać do Włoch l ub Belg ii dla za.poznania się z t amtejszymi metodami
otrzymywania lan oliny. Wyłoniły się
jednak pewne trudności. Samo urządzenie było dość kosztowne, a poza
tym firma szwedzka „Alfa Laval" o.
kreślił& termin icll dostav.ry na rok
1950-51.
Nastąpiły targi i wnhania . W Dyrekcji \Vełnianej nle było nikogo, kt.o
by wydał taką czy imll! dccyzj~. Trzy
lata. - to okres nieco przydługi, więc
mgr. Wiśniewski i dr. Groszkłewicz

u~ą~zen.

z PZPB Nr"4 - w szufladzie

do

kanału

jekt. N!.e ma po nim śladu a w „ba. , niony. Mamy tam i inne dowody nie.
czwórce" tysiące litr6w cen dostatecznej opieki nad racjonalizato..
nej „gnoj6wki" je,k spływały, tak da. rami. Ich pomysły przyniosły zakła
I dom jml; około 80 milionów złotych o.
lej płynę do kanałów ściekowych.
szezędności, a nie zorganizowano je.
szeze klubu racjonalizatorów. Tow.
· Banasiak za skonstruowanie ochrony
.
'
W latnch 1947.:.::..(~ nie istma~ je- nadgrzeblarki (w r. 1947) otrzym~ł
szcze. l>'Iu?y _ra;Jonahz:-~~ów, me b~- 10.000 zł. premii wstępnej, a gdzie
ło teJ op1elt1, Jaką ~zlSlaJ otacza 110 reszta! Drugi pomysł tow. Bana!ia.
pomysąr nowa~rsJ.:e•. ale t? w nt. ka, te;Jcroezny, skrócenie zgrzeblatek
czym me uspr~wie_dhwia lud.z~, pono- przyniósł 18 milionów zł. oszczędnoś
szących. odpo~1edz1alność za niewyko. ći w skali rocznej. I znów tow. Bana
rzysta~1e ynuosku, mogącego prz~- siak otrzymał „zaliczkę", a do dnia
sporzyc Jt?-lliony złotych oszczy<i~oś.c1. dzisiejszego nie znalazł się nikt, kto
DyrekcJa PZP.W •Nr 4 posw1ęc1ła by określił jaka mu właściwie przy.
zbyt. mało uwagi teJ sprawie.. Urzą: sługuje premia _ niewątpliwie znacz
dzenta do otrzymywama lanoliny zna] nie więcej aniżeli 50.000 zł
•
'
dowały :się w zakładach i przed woj.
Opisane wypadki - to typowe przy
llłh a zniszczone zostały dopiero przez
ok.ipanta. Zwracali na to uwagi;i sta. kłady trzymania się tzw. linii naj.
rzy pracownicy fabrycz.ni jeszcze rnniejszago oporu, to zniechęcanie ra.
przed tow. Wiśniewskim, mówiono o cjonalizatorów i hamowanie wynalaztym nawet w ostatnich tygodniach.
czości przez niewłaściwe podej ście . Za
daniem naszym jest zwalczać je z
przykłady
Przytoczyliśmy konkretny przykład całą bezwzględnością aż do zupełnej
z PZPW Nr 4 - a 11ie jest on odosob- likwidacji. ( Kr.) .
wełnianej

•••i ·krótkie Wnioski'

Inne

..•

Zasłużony awans tow. Moskalika

Zakłady uz1s~ałyb! stały

dochod, a prze1!1ysł m1es1ęczme od 9
do 15 ton potazu.
Wniosek przesłano do Dyrel,eji Weł
niancj, stamtąd do CZPWł. Eksperci
zbądali sprnwę na miejscu, mijały
tygodnie i miesiące, mgr. Wiśniew
skiemu obiecywano, że za tydzień, naj
de.Jej za miesiąc .. . i na tym koniec.
Przepastne szuflady pochłoni;iły pro••„„••••••••••••••••••••••h••••„•••••••••H••
wysu n ę1i no\vą propozycję. Zastostt.i~my inną metod~ otrzymywania la.
Clla
noliny tzw. kwasow9, Pl'ZY któl'ej nie
ma mowy o jakichkolwiek trmlnoś- naszych zakładów "'rac y
Jt""
ciach, .r.d~;z praktykuje ją się od daSTAŁY KOifllTET ODBUDOWY
wna w PZPW w Częstochowie.
W:~~ZAWY W P'.l:!~ Nr 6_
I znowu powtórzyła się ta sama hi.
Z 1'.11c.~atywy orgamz-.CJi p.od.,,tasto:ria. Nie ma kom·.i \\"'Ydnć decyzji, a
woweJ 1 R'1dj Zakł~?~eJ przy
miliony złotych toną w błocie.
Zniechęcony dr.. Groszkicwicz rezy- PZPB Nr 6 )UZ, we Wiz~sm~~ pow ognuje z dalszej wg-półpracy. Pon iósł łano tu do zyc.a stały h.om. •et ?~
przy tym shaty materialne, gdyż za i b_u1dowy Warsrz.awy._ ~e ~VTI:e.:sniu
prncę w PZPW Nr 4 nie otrzymał ża. 1 ca.a zał~ga O!Pod~tkow ała się a ;: do
d en·a Mało tego · nie ! e<lwolama po 0,2o !Proc. od zarobku
d
brutto na Fundusz Odl>udow y Sto: •
,
ne~o wynagro z 1 •
zwroco;10 mi;. nawet kosztow kil~. licy. We wrześniu zebrano na ten
ce1 65.585 zł., a w p.aździornik.u
krotneJ podrozy do Częstochowy.

Z z• y •
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81.426 zł.

- -- - - - . . . - - - -

l .Ó20.000 zL PREMlł ZA POMYSŁY

ł-Josi korespondenci fabryczni piszą

RACJONALIZATORSKIE
rozwoju ruchu ra~
cjona.Iizat-O<rS"ldego w pxzemyśle weł
O . pomyślnym

i Centrala ProduktówNaftowych
'ytwórnia „Glóbus"
W
,E..C.
.,.
• db •
·

n •e

Central:i. Techniczna w Łodzi za.opn.·
trzyła. nas w dużł ilość pit do cięci.'\
metalu wyprodukowanycb w katoWi.c·
killj wYtwórn\ „Globus". Otóż piły te,
pomijając jui kwestię materiału, z ja.
~iego Ił wyk ona.ne (Poi:łdana. shl
szybkotn~a) abSolutnie nie spełniają
zadania. pił do cięcia. met_alu. Błędni)
w ykonanie uztbienfa na. piłach. bez ?cl
p&'llt"iednich wygitć zębów w obu kie·
r unka.eh, 1pra"Wia, że . po jednorazow~
obct~iu jakiegokohnek metaltt piły
te stają si~ już bezuiy~ecz.ne. Tym.cza
sem tJonnalDa. dobrse wykona.na. piła
Jrinna w,,vkon~ć co najmniej 20 cieć.
'

-

I

a1ą

o I

nia.nym świadczy najlepie j fakt, że
w ciągu trzech u biegłych kwartałów

o.;:p ._

za.twierdzono tuta,j 108 pamy~łów, z
czego Komisja Usprawnień przy
CZPW pr zesłała 55 do ro7.iP0wszech.
.gatunku i to uie nadaJłCY się ~o nienia w'ilzystkLm podległym jej zawszystkich ka.wgorii ma.sllyn. l'o k1l- kładom.
kU godzi.na.cb pracy . obrabiarki, olej 1 s:ima . premii wyplacony.ch racjo.
kwotę
os.lągnę-ła
ten i1rz.ypo~'.1' myd~y. Zmusza l1a.l! nallzat.orom
1.020.000 zł.
to do częsteJ .1ego zmiany.
PlłZ.ODUJĄOE ZESPOŁY
W ten spos6p lJOdrywają si' n:as.ztt
:Plany o~czędn~.Aci?we - narar:en1 Je-1,KONKU.RSOW.E W PRZEMYSLE
''VE~NYM
steś~~ n:i- w1elk1~ koszty._ Jednak;
NaJleipsze wyni~i wśród ze&poł6w
zlll.IlleJa.zyc Cll@Stot.hwości. znua-n olej~
•~

f1I n

I

Wszystkie żakłady pracy prowad.zł
za.ciętą. walkł o jakość. Czyżby kato.
wicka wYtwórnia ,,Globus" nie wiedziale. nic o tym7 Wytw~rzane przez
nią l>iły dow~z~ ja.~no ,ze nie. tylko
nie prowadzl. :;1! tam ~al~ o Jako~ć,
a~e na.w~t nie . rnteresuJe si~ ulatw1en~em . teJ walki i;ttn:vm ~a.kł~dom, w
przec1wn,ym bow~-0~ .raz1·e· me ~osta.rczano b} narzędzi, ktore zary\\ :t}IJ (Jla. nie ru_ozemy, gdyz ~1nsuny ra.towac I pnemysiłu weluianego osląga4ą <1<?·
o~rabarki przed. iroz, cymi im 3.W<'• I tyoh~as tkacze z Bte~a.. Prowad zi
ny produkcyjne i oszczę~no~ciowe.
11.espo'ł ww. Adamus kt ory WY1Produ
Drugą sprawt, równiez u1ezmlernie I riami,
kowal dotychczas 70,2 proc. ekstry,
H enryk Bogush.wski
ważn31, jest sprawa. oleju me.szj1llowe- 1
koresponde:u,.t ~~bryany · 29,8 proc. [>rimy, przekraczaJąc Tow. Aleksander :Moskalik ma11.y przodownik I racjonalizator pracy a M'l't
go. Centrala P rodukt ów Na.ftowycll
.ranow.a został mianowany hlspe~t~rem techniczium centrali PPB BO&
l'abr. 1't11U;.11 .Tedw. . macznie ba:r.e Jll'Odukc:v..ina.
dos.tarcza. na.m oleJ wlko w iedlmn

I
I
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Wgdajemg gazetki
z okazji rocznicy urodzin

••••••••••••••••••••

Towarzysza J. Sta Iina

Wieloma tora.mi idą przygotowania. młodzieży DO OBCHO·

DU 70 ROCZNICY URODZIN
TOWARZYSZA STALINA. Po-

„

4
'' MłM

I

dejmowane są zobowiązania nro
dukcyjne, zbiorowe i indywidualne, zobowiązania o podnoszeniu nauki w szkołach, przygotowuje się akademie i wieczornice, uruchamia się świetUce,
kursy dla analfabetów, zespoły
szkolenia politycznego, a poszczególne koła ZMP nawiązują
korespondencję z młodzież\ kom
somolską. Wszystko to świadczy
o pełnym zrozumieniu przez
mlodziei doniosłego znaczenia
roczniey, jako
się
zbliżającej

EM

it 8 9&Mliił

rMłodzież składa hołd Wielkości i Zasłudze I

DaIs ze ma s owe zobowiązania
dla u c zc z en i a 70 - lecia urodzin

GENE.RALISSI USA STALIHA

ŚWIĘTA CAŁEGO
STĘPU

ścienne

OBOZU PO-

młodzieży.

Wszystkie te zagad-

być w
możliwości powiązane z

nienia powinny

miarę.

codzien
nymi zagadnieniami dainego zakładu pracy czy na~ki. A więc
na przykład mogą zna.leźć się na.
łamach gazetki wypowiedzi mło
dych robotników, wyjaśniają
ce dla.czego w związku z urodzinami Towarzysza Sła.Una pod
Jęli swe zobowiązania. Mogą to
tym,
być artykuły, mówiące o
co dana. fa.bryka czy szkoła bez
pośrednio zawdzięcza

I

Związko

wi Radzieckiemu, kierowanemu
przez Wielkiego Stalina, mogą
to być wspomnienia z ZSRR
itp.

Rzecz prosta, te Jcrótlde uw:l·
wyczerpują całości zadań i tematów gazetki ścieqnej
na. dzień urodzi-n Towarzysza
Stalina. Gazetka winna ' być wy
razem· pomysłowości ZMP-owskiego kolegium redakcyjnego.
Należy przy oprac«>wywaniu tej
gazetki zwrócić równiez uwagę
na szatę graficzną gazetki. Od
tego bowiem czynnika w znacznym stopniu zależy jej poczytnsść i popularność.
Gazetka ścienna z okazji urodzin Towarzysza Stalina sprosta
swemu poważnemu zadaniu wte
dy. gdy 11rzy .iej opracowywaniu zatrudniony zostanie odpowiedni zespół redakcyjny i zapewniana będzie pomoc całej

I POKOJU. Swymi szci;e gi nie

rymi, z serca płynącymi zoboSzerokim echem wśród mło~zie
(mostów) dla kolegów
łych
pod dowództwem Jej Wodza Jó
przez ukazanie dzieciom roli, jawiazaniami młodzież składa doLiceum
uczniów
iy odbił się apel
ZMP-owców z terenu miasta Ło
zefa Stalina i widząc w Nim
ką odegrał i odgrywa w wake
wody GLĘBOIHEJ MILOŚCI I
Mechanicznego w Skiernie wicach,
międzynarodowego
dzi.
przywódcę
o sprawiedliwość społeczną, na
PRZYWL\ZANIA DO WODZA
o godne uczczenie odpowiednimi
przy
nroletariatu oraz wielkiego
przykładzie żvcia i walki Józe. MAS PRACUJĄCYCH ŚWIA
Zorganizować na ter.!nic pra
rocznicy uro- I fa Stalina wychować młodziei
zobowiązaniami
jaciela młodzieży całego świata,
TA.
cowni technicznych naszej szko
dzin Tow. J. Stalina. Napływają
Młodzież gromadnie postanapragniemy wyraz•ć Mu swą
harcerską w duchu patriotvtły akcję oszcz~dnościową, mają
wia również zapoznać się dakład
st ale dalsze rezoluc·je i zohowiąza
wdzittczność i uczucia głębokiej
mu ludowego i internacjonalizcą na celu zapobieganie "ladnie Z ŻYCIEM, PRACĄ I WALnia:
miłości i przywiązania.
mu na młodych bojowników o
miernemu zużywaniu materi:r
KĄ TOWARZYSZA STALIN.\.
przy
ZMP-owska
Młodzież
W związku z tym zobowiązuwolność społeczną, pokój i połów i niszczeniu narzędzi i maWielką pomocą pod tym wzglę
I'ZPW 38 postanowiła zapoznać
jemy się:
stęp, nieugiętych w walce z wro
szyn.
dem będą GAZETKI SCIES'kolo ZMP we wsi Wydrzyn z ży
Zapoznać z życiem i działalno
gami ludu. pracującego, całkowi
NE. Aby jednak spe In iły one
Publikujemy na łamach ..Trybu
ciem, pracą i walką Towar:tysza
ścią Józefa Stalina młodzież na
cie oddanych sprawie budowaswe zadania. muszą być szczegół
J
ny" jedynie drobną część na•lesla
nie interesująco i estetycznie
Stalina, dopomóc młodzieży wiej
szej szkoły poprzez odczyty i po nych zobowiąt:ań, których i:aść
nia socjalizmu, pogłębic pracę
"vykonane. Powinny one w przy
skiej przy dekoracji świetlicy,
11:adanki przeprowadzane przez wzrasta w miarę zbliżania się uro
wychowawczą wśród mfodzie:i:v
stępnej formie zaznajomić czyprzez dostarczenie materiałów de
Koła ZMP na terenie poszczeprzez systematyczne i sumienne
czystego święta - 70 roczn .c:y uro
telników z życiorysem Tow:u~y 
koracyjnych oraz rzeczową pogóln:vch klas.
szkolenie ideologiczna, i ściślej
dzin Wielkiego Opiekuna, Przyja
sza Stalina, z osiągnięciami młodzieży.
moc, zwiększyć dotychczasową
Zgodnie ze wskazaniami Józefa ciela i Nauczyciela postępowej mło
sze związanie się z terenem,
an
Radzieckiego i jego
Związku
nad
pracować
!Prenumeratę prasy do 80 egzemusilnie
Stalina
TeLiceum
Państw.
Uczniowie
dzieży, Józefa Stali.ria.
pl·a rzy „Pokolenia" oraz 10 egz. chniki Dentystycznej nadesłali do
podniesieniem naszego poziomu
Miesięcznika Instrukcyjnego.
naukowego i zlikwidować do mi
„Trybuny" następujące zobowiąCzłonkowie koła ZMP przy Za zanie·
-..AT
ą
o~
nimum vceny niedostateczne
~n
in zez zorganizowanie aktywnej
WyŻdając sobie sprawę z faktu,
rządzie l\liejskim w Łodzi,
dział Budownictwa, dla uczczenia
1
w na
:a
1·ocznicy urodzin Towarzysza Stalina postanowili:
staprotez
20
Wykonać
haterskiej Armii Radiieckiej
• Kiedy pr2~czytałem w prasie łódz- wybrać ubranie takie, jakie pasowało du Szkolenia. Zawodowego. Wszysc:v
zaznajomić się z .„„„„„.„u„„„11„„„.„„„.„„„„.„„.„„„„„ „„„„„.„, kiej, że Miejska Komenda Shti:by P;il na niego najlepiej.
Dokładnie
nowoprzyjęci słucha.cze szkoły z! "yll
łyciorysem Józefa Stalina,
w pięknie zobowią,zanie sumiennej oraz pilnej
Zostaliśmy umieszczeni
sce przyjmuje zapisy do Szkoły Przy.
Wydać specjalny numer g.azet
sposobienia Przemysłowego w Byto- urzą,dzonym internacie, gdzie niczego nauki.
ki ściennej poświęcony doniomiu, zgłosiłem się natychmiast. Już od nam nie brak: jest jasno, ciepło, widObecnie wykłady w szkołe Bł jul
słej rocznicy.
Roman Karwacki - wzorowy traktorzJsta dawna. marzyłem o tym, by_ zostać no, mamy świetlicę, bibliotekę i opie· w pełnym toku. W cią,gu pięciu· mie3 listopada br. wyjecha- kę lekarską,. Wyżywienie otrzymujemy. sięcy trwania kursu
górnikiem.
uzyskamy nie
Gromadnie wstąpić do szerełem z Z.odzt wraz z 83 kolegami, któ 6 razy dziennie. Wszyscy oceniamy je tylko wiedzt teoretycznit .,.-- schodzig6w Towarzystwa Przyjami.
rey równocze§nie ze mną. zgłosili się jako pierwszorzędne.
my bowiem również do kopalni, gdzie
· Polęko • Radzieckiej.
W ciągu pierwszego tygodnia.. poby- pod kierunkiem sztygarów nczymy sit ·
do Komendy SP. Koszty podróży po: Nawiąi;ać kor.esp<mdencję z
tu w Bytomiu otrzymaliśmy wsbQpne jak najlepiej i na.jwyda.jniej pracować.
krywa. w całości SP.
' młodzieżą radziecką, zatru.dnio
Po przyjełdzie na miejsce otrzymar przeszkolenie teoretyczne, a potem od
Niektórzy wyobraża.Jt sobie, że pra
ną w przemyśle budowlanym.
limy pifkne mundury, płaszcze, czap-, było się uroczyste otwarcie szkoły w ca górnika jest bardzo cięt'ka. Tym.
Przez zlikwidowanie nieróbZarządu
przedstawicieli
ki, bieliznę, buty, słowem całkowity obecności
czasem kopalnie nasze, wyposażone
stwa 1 spóźniania się do pracy
ekwipunek. Każdy z nas m6gł sobie Głównego Zw. Górników i Centr. Urzę obecnie w najnowocześniejsze urzą.
zwiększyć wydajność ipracy.
00000000000000000000000000000000000000000 00000000 dzenia., ułatwiają.ce wydobycie węgla,
Koleżanka Lu<:yna WyTzyik:ownte stanowił trudniejszego warsztatu
ska z PzPB Nr 1 ,;obo\viązała się
pracy, nU każdy inny. Urąd Górni!Podwyższyć jakość swej produk·
czy stara sit o to, by żadne niebezpieczeństwo Die grozHo pr~y· _pracy.
cji o 5 proc.
\li od qru~go ąasq ?\a terenie na obrąl>\arkac;b, :r. - m~:@eńczym
Podobne zobowiązania podjęli
F;o. $p,ń,cz®,iu ~\;:l,U; ~~3zdolnłei•l
spo§r6d nas zostaną. skierowani do
ZMP-owcy z PZPB Nr 1: Wanda
naszych .zakladow szh."'Olą się do pra zapa.łe~ zabr~lf ę ~~ pritcy ·
W1dzu~y juz zdoli:1e~szych chl~p- Gimnazjum Górniczego, & stamąd do
Skalska, Genowefa Niepsuj, Wła
c zawodowej hufce ,SP". co dzień
ców, ktorzy z przeJęciem pokręca- Akademii Górniczej w Krakowie. Po·
_'
,
. .
Y
Alicja Krygier,
dysława Kuzia,
o godzime wpol do 6„mej rano przed ją korbkami tokarek i frezerek. In- zostali zaś będt mogli od razu pra.·
(ipodniesienie produkcji o 10 pro·
bramę naszej fabryki zajeżdża. !!a- ni spośród grupy „SP" znaleźli za- cować w kopalniach.
cent) i inni
rnochód ~ którego wysypuje się dowalenie przy heblu i pile stolarW chwili obecnej jest nas w szkole
W Państwowych Zakładach
uśmiechniętych i rados- ~kiej, je~z.cze inni. zawzięcie l?ra~u 800 uczniów. Wszyscy są zadowoleni
gr
Przemysłu Wełnianego Nr 39 koJą przy imadłach 1 na montazu. Są
.
oma a
nych chłopcó·.v w zielonych mundur między nm11 rówmez i kreślarze, z drogi, którą wybrali.
leżankia Zofia Gulikowska zobo.Ta. otrzymałem obecnie kilkudniowy
kach. Równo rz: dzwonkiem, oznaj- którzy z dużym zainteresowaniem
wiązała się produkować 100 proc.
aby
mia1ącym początek pracy, każdy z starają się zgłębić techniczną stro- urlop i przyjechałem do Łodzi,
primy, nie obniżając ilości rprow imieniu kolegów przekazać pozdromaszyn.
budowy
nę
placówwyznaczonej
na
staje
nich
dukcji, Kazimierz Swierkowski
wienia ich rodzinom.
Kol. Roman Kanvacki - pr.-zewod cych się pracowników PGR-ą. Kol.
majstrów
Pod czujną opieką
90 niczący koła ZMP przy PGR w Roman pracuje dobrze wiedząc, że ce.
wyprodukować
postanowił
Apeluję do wszystkich tych, którzy
kształcą się szeregi nowych fachowiproc. primy, podnosząc równocze- Głagowcu, znany jest nie tylko ;a- każdy nowy .zaorany hektar z.iemi,
Wokół maszyn krzątały s:ę r..lch- ców i budowniczych pokoju. Nawet dotychczas nie zapisali się w Miejśnie ilość produkcji.
ko jeden z najlepszych aktywistów to jego wkład do wielkiego dz~eła liwe, rz:winne postacie, piln;e ś1e najwięcej uprzedzeni ludzie widzą skiej Komendzie Służby Polsce, a kto
przebudowy wsi. Kol Roman wie,
Koło ZMP przy Państw. Licew PQW. !kutnowskim, ale także, jajak pożyteczną i dobroczyn- rzy czują powołanie do zawodu górnium w Rudzie Pabiani~kiej dono- ko przodujący traktorzysta. tNil0dy że Polska Ludowa rzapewniła jemu i dząc ruchy rzemieślników. Te:az, dziś,
wychowania nowego pokole- ka, aby nie zwlekają,c zgłosili llif,
dla
ną
tysiącom podobnych młodych ludzi gdy chłopcy zaznajomili s'ię jui. z.
si:
nia placówką jest organizacja .. $łuż gdyż zapisy jeszcze trwają,.
kol. Roman, zdobywszy wysokie prawo ·do pracy, do współzawodni
maszynam~, narzędziami i przywy- by Polsce". W ramach tej organiza,,Pragnąc zamanifestować na- kwalifikacje zawodowe staje się
Należy pamiętać, że zawód górnika.
czenia w budowie nowej radosnej
szą solidarność z 9gółem świato
do ustawicznego zgrzytu stali cji mamy możność ujawnić i zaopie jest w naszym kraju zawodem zaszczyt
kli
~ednym ;z; cen~nych, wyróżniajią- przyszłości.
Jcować się uzdolnieniami młodzieży, nym, otacza się go szczególną, opiekł
wej młodzieży, budującej trwa
dać pomoc w nauce i rzemiośle set- i wyróżnieniem, czego dowodzi wydały pokój na podstawach nauki
kom, tysiącom pełnych zapału mło na ostatnio Wielka. Karta Górnicza,
marksizmu i . leninizmu, podejzbrojni w odpo- zapewniająca górnikom wiele przywidzieńcom, którzy
mujemy akcję dalszego rozszewiednie kwalifikacje i odpowiednie lejów i znaczną, poprawę bytu.
rzenia tych idei wśród naszych
uświadomienie staną w przyszłości
kolegów i zobowiązujemy się
na odpowiednich stanowiskach.
Stanisław Banach
powiększyć liczbę naszych człon
w I piej czyny: uprzątnięcie terenu koło ją.cy się do użytku szkolnego:·„ WyniChcąc odpowiedzieć na za.warte
Przysposobienia
Szkoły
uczeii
Kore5pondent fabryczny
ków ZMP o 15 ;proc. do dnia 21 tytule pytanie, wybrałam się do „Gu Dworca. Fabrycznego, co zaoszczędziło ki można dziś obejrzeć. Ohodzc1e, ll:Ole
'w Bytomiu
Przemysłowego
B.
H.
grudnia.
mówki" i zadałam je przewodniczą.ce- państwu 100 tys. zł. Jako Czyn Pierw żanko, zobaczycie" - mówi rozpromie
W dniu 21 grudnia rb., dniu mu Koła. ZMP, koledze Gossowi.
szomajowy - zorganizowano kurs db niony kol. Goss.
urodzin Generalissimusa StaliAby jednak pisać o t~ co jest, analfabetów. Zebrano 1.700 kg. zło
Udałam się tam 1... podziwiałam.
na, urządzić na terenie naszej trzeba też wspomnieć o prźeszłośei. ko mu i 600 kg. makulatury i szkła. W
stołówka,
chemiczna,
Pracownia.
szkoły uroczystą akademię z ła.. Otóż powstało ono 1, 9. 1949 r„ 5-tą. rocznicę powstania. PKWN dziel·
duże i jasne sale szkOlne. W
szatnia,
rezolunastępującą.
powzięło
Koło
ne
i
członków
40
początku
na
tuż
liczac
udziałem przodowników rpracy
warsztacie mechanicznym spotkaliśmy Rozwój współzawodn.ictwa w brygadach „SP" w r. 1949
zakładów przemysłowych dziel wyrÓżnia,ją.c się sprężystą organizacją. cję: „Przebudować siłami uczniów lo· dyrektora ob. Jamroża, i w trójkę oRównolegle ze współzawodnic
nadanie
Tarnki,
ul.
przy
fa.bryki
kal
najleświadczyć
mogą
o pracy Koła
Dzięki szeroko rozwiniętemu z jni
nicy Ruda Pabianicka.
glądamy warsztat giuuowy, na. którym cjatywy
SP - członków twem rozwijał się ruch racjonaliza
junak6w
Zapoznać dokładniej ogół mlo
uczniowie będą. produkować: gumę po ZMP wspólzawodnictwu, w ci;igu torski. Junak Parusiło uczestnik
dzieży naszej szkoły z życiem i
deszwową, artykuły techniczne i wy- trzech
turnusów brygad systema- jednej z warszawskich brygad opr.a
działalnością Wielkiego Wodza
żymaczki (będzie to jedyna. wytwór- tycznie wzrastała wydajność pracy. cował specjalny lewarek do zrywania wyżymaczek w Polsce). Prócz te. Brygady osiągnęły średnio 144 proc. nia bruku. Junak Niedzielski .z bry- ..
Proletariatu, Józefa Stalina"
czerpak,
gady 17 skonstruował
ale to już do wiadomości normy.
go Aktyw harcerski Łódzkiej Cho<iprzyśpieszono
Ka.żda brygada wyłoniła wielu dzięki któremu
Organizując kursy gminne należy jak najszerszych kręgów mieszkańców
Zada~ia ZMP na wsi ustawicznie I
rągwi ZHP w związku ze zbliżają
melioracyjod 15. 11. 1949 r. PLPG, przodowników pracy. M. in. na czo- czyszczenie kanałów
cą się 70 rocznicą urodzin Tow. rcsną. Musimy wzmocnić naszą pra· w pierwszym rzędzie przygotować Łodzi udoskona
cę w PGR-ach, spółdzielniach prnduk świetlicę, postarać się o opał, oświe przy ul. · Taroki 14 przyjmuje do na- ło 35 brygady wysunęli się: Kazi- nych, zaś junak Hilgarten
Stalina :postanaw:ia:
lił pracę tokarki.
OZimniak.
Henryk
i
Sulżyk
mierz
Udaliśmy
tp.
i
obuwie
gillllowe
prawy
świe
wybra~
Trzeba
ławki.
i
tlenie
gdyż
wiejskich,
Zapoznać się z życiorysem Jó cyjnych, w kołach
Do osiągnięcia tych sukcesów przy
we wsi gminnej lub innej ale się następnie do interna.tu. Uczniowie, bok nich wymienić należy Erwlna
zefa Stalina przez czytanie wy wszędzie tam nie rozwija się ona jesz tlicę
czynił się aktyw ZMP, który świe
cze dostatecznie. W okresie zimy sta centra.lnie położonej, aby młodzieży o których dyrektor wyraża się z wiel- Wysockiego ~ 40 brygady.
dawnictw poświę~onycb jego je przed nami obowiązek wszczęcia było łatwo dojść lub dojechzi.ć. Pre- kim uznaniem, będą. również pracować
Wśród dziewcząt z pierwszej żeń cił przykładem w nauce i przodował
działalności, zakupić wydanie wielkiej kampanii szkoleniowej. Na· legentów trzeba wziąć spośród na' przy jego budowie. Będzie to duży, skiej brygady SP przodującymi ju- w pracy, z tegorocznego turnusu ozbiort:>we dzieł Józefa Stalina dla sze kursy wieczorowe, zespoły szko· szych aktywistów z ZMP, nauczy- parterowy buch-nek z salą. gimnastycz- naczkami były: Irena Łomowska i koło 14 tys. młodzieży wstąpiło do
Związku Młodzieży Polskiej.
Maria Bukuta.
bibliotek hufców i Chorągwi ce- lenia politycznego, grupy samokształ cieli ZMP-owców. Dalej, trzeba przy- ną i świetlicą.
po·
szkolenia,
do
materiały
gotować
zespoły
ZMP-owskie
ceniowe,
lem poznania ich i realizowania
Pytałam jeszcze kol. Gossa o pacho
wskazówek w nich zawartych, \Vszechnicy Radiowej i kursy gmin· gadanki, pisma młodzieżowe, bro- dzenie społeczne uczniów: są to przezwiązać młodzież harcerską z ne ZMP muszą nam przysporzyć szury, pieśni, wieczornice, insceniia· ważnie dzieci robotników i chłopów.
cje.
Stalina kadr.
Wielkiego
imieniem
Jeśli Chodzi o pract Koła, to prowa
W trakcie akcji przygotowawczej
szkolenależy zwołać zebranie wszystkich dzi ono 2 kursy początkowego
W Zarządz.ie Łódzkim ZMP odby- dla świetlicy koła paczkę książek, .
kół w gminach i tam wybrać spośród nia ideologicznego. 5 członków jest w ła się odprawa dzielnicowych pełno bro.s zur i gier świetlicowych.
najlepszych, kandydatów na kurs Kolektywie Oświatowym Dzielnicy. mocników do spraw kontroli warun
Pod hasłem: „Wszyscy ZMP-owcy
gminny, pamiętając o odpowiednim Istnieje koło samokształceniowe z sek- ków pracy w przedsiębiorstwach
cjami: ogólną, historyczną, marksi- prywatnych.
do walki z analfabetyzmem" łódzka ·
procencie dziewcząt.
Dopiero po takim przygotowaniu stowską. Raz w tygodniu wygłaszana.
Łodzi
Na odprawie omówiono wytyczne organizacja ZMP weźmie udział w
zaczynamy kurs gminny. Trwa on w jest pogadanka ideologiczna. Ożywio
organizowanym na ter~nie całego
Radogoszczu,
w
hitlerowskiej
kaźni
kraju w dniach od 11 -18 grudnia·,
W dniu wczorajszym bawiła. . w 2:.ozasadzie 3 dni. Słuchaczy na kursie ną działalność wykazuje również sek- pracy na najbliższy okres.
dzi kilkUnastoosobowa grupa. młodzie W godzinach popołudniowych wyciecz- powinno bYć do 50. Zajęcia trze- cja świetlicowa. Koło liczy 180 człon·
br. „Tygodniu Walki z Analfabety·
*
•
*
ków na. 2ł0 uczniów.
Koło ZMP przy IV Państwowym zmem."
ży polskiej, zamieszkałej we l'ra~cji, ka udała. się w dalszą drogę do Ka- ba urozmaicać śpiewem.
towic.
W grudniu, styczniu, lutym i marW tym ·okresie ZMP-owcy przeproBelgii Niemczech i czechosłowacJi.
Przy pożegnaniu dyrektor zaprasza Gimnazjum i Liceum żeńskim poW jednym z najbliższych numerów cu ZMP na terenie wojewód1twa
spisy analfabetów
stanowiło dla uczczenia 32 rocznicy wadzą dokładne
Grupa ta przebywała. w :Polsc~ ok~ło
która.
muzyką,
ślizgawkę z
na.
nas
Rewolucji Październikowej nawią- i rozpoczną kursy nauki pisania t
6 tygodni na specjalnym kursie in- Trybuny Młodych zamieścimy wraże· prteprowadzi 105 .kursów gminnych. przy
zostanie
mrozach
pierwszych
nia naszych koleżanek i kolegów za- Przeszkolimy na nich 5.600 członków
zać staly konktakt. z kołem ZMP czytania. \V porozumieniu ze Związ,
struktorów świetlicowych.
otwarta. na bo;sku.
~si Wolaw.Y, w powiecie wolan~c:- ~.ie.m Dozorców zorga_nizowany z9sta
W czasie swojego pobytu w naszym mieszkałych na. obczyżcie z pobytu ZMP, aktywistów kół, drużynowych
-':I. Ka~mlerczak
(K. J.l
ZHP j aktvw SP
kim. W zw1azku z t.vm wysłano JUZ me kurs dla 100 członkow teao zwiazku
mieście mili iro!icie odwiedzili miejsce w Polsce,
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Młodzież łódzka Vł Szkole Przysposobienia Przemysłowego w' Bytomiu

ZMP-owcy przodownicy pracy

Junacy SP przy pracy
l

dk

Kolo, które dzielnie pracuje

Jak pracuje ZMP w Liceum

Przemysłu

Gumowego?

Młodzi · id~

naprzód.I

Rozpoczynamy akcję
•
tworzenia kursów gminnych
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Kronika Pabianic ZAŁOGA

PABIANICK!

ROCZłłlCĘ

PZPB UCZCI

.URODZIN r!ZiwmJ>aM;p
ODPRAWA SEKRETARZY:

To.w arzq!§za Stalina
doniosłych zobowiqzań

szeregiem
W

......7

\WAtN'IE.JSZE TELEFON1j

związku ze zbliżającą się

Fabrycznego PZPR zaczęli deswoje zobowiązania
przodownicy pracy i załogi po·
szczególnych oddziałów.
Przodownica pracy,ob. lłarsy,
; .O - Straż Pożarna
r 6 - Kom. „Służby Polsce". zobowiązała się dla uczczenia
lO - Pogotowie Ub. Społeczn. rocznicy urodzin Towarzysza
Stalina podnieść ilość i jakość
23 - PZPB
wyprodukowanego przez siebie
63 - Komisariat M.O.
materiału w grudniu o. 2 proc.
'86 - Zarząd Miejski
w stosunku do listopada.
Il - Dworzec Kolejowy
To samo zobowiązanie przyjął
112 - P.C.K.
zespół ob. Mrugalskiego.
143 - Zar3ąd Miejski z~
Ob. Gajda, w imieniu przę·
~-1~ -~~elegraf
dzalni Nr 1 zgłosił rezolucję, w
.
--- \
której pracownicy tego oddziaKI N A:
.,. .
iifkino · „P?LON~"< ~świetla 1łu zobowiązali się podnieść ja
r1lm produkcJ1 radz1eck1eJ pt. ,,Zło kość z 80 proc primy do 81
·
ł,y Róg". Dla młodzieży dozwolony. procent.
Tow Krzywański oświadKino „ROBOTNIK" wyświetla
!iJ.n:t pr~ukcji francuskiej pt. "Po czył, ż~ pracownicy Warsztatu
I" ·
"li
t
C t li
·
tępiency
·Film dozwolony dla młodzieży e~ ra pos anowi wye 1mmo
~ac ze swego warsztatu wszellid lat 16-tu.
kiego rodzaju spóźnienia, oraz
Redakcja ,~Głosu Pabłanlc": zobowiązali się podnieść pro
~Armil Czerwonej Uł. tel. 281. dukcję o 5 procent.

ltomitet PZPR.
4 - Sekretariat
~89 - I sekretarz
•15 - II sekretarz

··i:

klarować

I trosce o usprawnienie

obsługi

PSS. organizuje kursy dla ekspedientów

l . Powszechna Spółdzelnia Spożyw czenie przemawiał inspektor ośrod
~W' „Społem" .• w Pabianic:ach, ka szkoleniowego w Łodzi, delerchcąc usprawni~ obsługę klien.· gat wydziału szkolenia Kadr Cen

tów w swoich sklepach oraz pod·
nieść poziom fachowy swych ;pra~Qwników, organizuje kursy dla
sprzedawców sklepowych. W obec
nej chwili został zakończony pierw
r;zy taki kurs, który trwał od mar
:ca br., a od 7 bm. r-0zpocznie si~
·
erugi podobny kurs.
Wyl<łaaowcami są wykładowcy

Kol Ciesielski

rocznicą uródzin Wodza mię wią2anie

znajdzie pomieszczenie żłobek miast dotychczasowych 40 proc.
fabryczny dla drugiej zmiany. załogi, 50 proc. pracujących w
Dalsze zobowiązania indywi- naszych zakładach, uruchomić
dualne i zespołowe napływały żłobek fabryczny dla drugiej
bez. przerwy wśród niemilkną
cych oklasków. Uchwalono wy
słanie do Generalissimusa Stalina listu następującej treści:

Nowy Klub racjonalizatorów Brawo. Papiernia f
w PZPW Nr 41
powstał

„DROGI TOWARZYSZU
STALINIE!
My, członkowie załogi PZPB
przesyłamy
w Pabianicach,
najserWam, Towarzyszu
deczniejsze życzenia owocnej
p1·acy dla klasy robotniczej oraz
wyrazy naszego przywiązania
i wdzięczności za Waszą pracę.
Polskie masy pracujące wdziecz
ne Wam SP, za Wasz wysił-ek
i pomoc w budowaniu Polski
Ludowej.
Wam
Wiemy, że dzięki
i nieugiętej walce WKP(b),
dzięki narodom radzieckim i bo
haterskiej Armii Radzieckiej,
mamy zagwarantowaną możli
wość budownictwa socjalistycz
n ego.

Dla uczczenia

70-lecia Wa

szych u1·odzin przesyłamy Wam
album, przedstawiający historię rozbudowy i rozwoju na
szych zakładów, . odbudowanych z wielkim trudem ze zoisz
Jednocześnie
czeń wojennych.
załoga nasza zobowiązuje się tło
dnia 21.12 br. wyprodukować
dodatkowo 127 tysięcy metrów

trali w Warszawie ob. Stefan Sadłowski, który za~hęcał absolwen
tów do dalszej wytrwałej pracy w
zdobywaniu wiadomości zawodo.
wych.
· ·1~~· ~ :f<i ·
bieżących materiału.
(K.)

Film o radzieckim Kazachstanie

:-- Kino „Poloma" wyświetla o- kawy jest ten kraj, jego lu<lzie
'6ecnie radziecki film, wyprodu i jego młoda nauka, którą wła
kowany w Kazachstanie, kraju dza radziecka rozbudziła i dała
bawełny,

popisu.
właściwe pole do
górskie,
Piękne są plenery
wśród których toczy się akcja

hodowli owiec i wyso jej

W

„Złotym Rogu"

zapoma·
m.y się z historią badacza wyso- filmu. Egzotyczne nazwiska odkogórskiej stacji hodowli owiec twórców głównych ról: Galimi jego pracą nad uformowaniem
Ajina·
żanowa, Kożammułow,
nowej rasy tych zwierząt. Cienow - niewiele nam powiedzą.

Szczepienie psów
jest

Powiatu łaskiego, odbędzie się
w Pabianicach w dniach od 14 do 17
grudnia szczepienie psów przeciw
podlegają
wściekliźnie . Szczepieniu
wszystkie psy, mające ponad dwa
miesiące życia, które należy dopro·
rejestracyjny·
wadzić ze :maczkami
tni, w kagańcach i na smyczy do lokalu przy ul. Ks. Skargi 22.
Oplata za szczepienie wynosi 300
zł. Psy niedoprowadzone do szcze·
pienia zostaną zgładzone, a właściciele ich ulegną karze administracyjnej do .SO.OOO zł. lub karze aresztu
do miesiąca, albo nawet obu karom
łączp.ie. Właściciele 1 administratos;zy domów obowiązani są dopilnować, ~ psy inajdujące się na .da~ej
jp0$eSJ'll poddane !!:ostały szczep1emu,
wypadku .przeciwnym .zawiadoć Oddział Administracyjny zarząMi~~g~(Y1.:-Armi.i: ~ ezęrwo-

:.:..J.tlJ;r

jest

także Kazach - Efim
wyprodukowała rok

Film

obowiązkowe
wytwórnia filmowa
'Zarządzenia Starosty Acie.

Na podstawie

~

Podkreśli~ należy, że reżyserem

w
-

Aron.
temu
Ałma-

ZSRR.
Aby dotrzeć do środowisk rć.
botniczych należy zacieśnić współ
pracę ze Związkami Zawodowymi
i Radami Zakładowymi, u;;iktyw·
nić działalność kół w zakładach
pracy, spopuhryzować osiągnię·
cia i doświadczenia radzie·ckidl
mas pracujących.
Praca TPPR wśród kobiet jest
mało ·aktywna. Należy tacieśni6
współpracę z Liqą Kobiet w mieGm;podyń Wiei·
ście i z K.:>łem
sklch na wsi. Równif·Ż odcinek
pracy wśrqd młodzieży wm1en
być jak najszybciej zaktywizowa
ny.
Szczeqólną uwaqę należv zwrócić na 1'.ursv języka msyjskieqo,
popularyzourządzanie wystaw.
muzykę i
wać sztuki radzieckie,
odczyty, które
pieśni, urządzać

,,Lutnia•• wznawia dzialalnośf
>>Nocleg w Apeninacl1« na scenie
Stowarzyszenie Spiewacze „Lut
n.ia'' w Pabianicach postanowiło
wystawić szereg operetek w sali
przy ul. Złotej Nr 5 W sali dzięki dużym nakładom funduszów
przerobiono scenę, zainstalowano
reflektory. Pierwsza, już wczoraj,
weszła na scenę dwuaktowa opetetka Ka.rol~ Pro~naka pt. „Nocleg w Apeninach · Operetka ta
;po wojnie po raz pierwszy będzie
graną u nas., przed wojną grano
ją z wielkim ;powodzeniem w wie
lu miastach.
. k
.
d k
B
arwne e. or.1LC1e .pro3~ tu Zy
g~lUnta St~wiszew~k1ego 1 ~· Masllcha w niczym nie ustępu3ą po-

I

scenicznym wielkomiejskich tea·
trów.
Operetka wyreżysercfwaną zot ł

l(

.

.

Włocławskie Zakłady Papiernicze, Fabryka w Pabianicach, wy·
w materiałach, podniesienie' wie- konały plan produkcji za miesiąc
listopad w 110 priocentach. Fabrydzy technicznej pracowników.
Po odczytaniu Statutu wybrano ka roczny plan produkcji wykona·
ob. Morawski ła już w połowie listopada. Bieżą..
ZarLąd w składzie:
ob. Kujawski - ca produkcja jest nadwyżką, któprzewodniczący,
rą załoga zobowiązała się wykonać
wiceprrzowodniczący, ob. Nubart uczazenia pierwszej rocznicy; •
dla
Głakie
sekretarz członkowie wicz, Chyżyński. Uznański, Miał powstania Polskiej Ziednoczonej
ltlowski Stawicki. Na zebraniu t'artii Robotniczej.
uchwalono, że sekcje klubu zostaną
zorganizowane na poszctlególnych
(Jad.)
oddziałach PZPW 41.

Racjonalizatorstwo

przynosi

zwiększoną produkc:ię, OS1Zczędność

Dzieci z Pawlikowic

Postulaty pracowników telekomunikacji
Trudności

w pracy telefonistek

Ostatnia narada w Urzędzie Po
cztowo-Telekomunikacyjnym z udziałem delegatów Zarządu Okrę
gowego Związku Pracowników
Poczt i Telegtafów, wytyczy1a no
we drogi w pracy listonoszy, tele
fonistek oraz w działalności Urzę
du.
Przodownica pracy tow. Ber·
kowska z Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Pabianicach,
omówiła szeroko i dokładnie ko·
nieczność usprawnienia służby te-

wszystkich

>>ZŁOTY RÓG<<

kkh gór Ała Tau.

Ostatnio powstał w PZPW Nr 41
Pabianicach Klub Racjonalizatorów. Zebranie organizacyjąe zagaił oh. Milejski. mówiąc o roli i
celach ruchu racjonalizatorskiego.
Podkreślił on, że wynalazki w Polsce sanacyjnej wykorzystywane
dla ich
były przez kapitalistów
Teraz, kiedy
własnych k011zyści.
przemysł jest własnością na.rodu.
racjonalizatorstwo przynosi pełnq
korzyść robotnikowi. Klub wynala
zców ma na celu rozpowscechnienie idei wynalazczości :robotniczej.
\V

Człórikowie· TPPR raazq

Li.ceuffl •• Handlów~go w Pabiani·
cac!J prof. prof. St. Kozłowska i
P. Zibart oraz ob. dyr. Grambo.
Sprawdzianem wiadomości ek.spe.
uaktywnić pracę
dientów był egz.amin, który odbył
To- zał zebranym wytyczne dalszej
członków
zebranie
Oqólne
się 4 bm.
Egzamin. zdali wszyscy słucha· warzystwa Przyjaźni Polsko-R:i.- pracy.
Na wsi należy zacieśnić współ·
cze. Wyników bardzo dobrych dzi:eickiej odbyło się w sali kina
było trzy, dobrych trzynl!Scie, a re „Polonia''. Zebraniu przewodni. pracę ze Związkiem Samopomocy
czył tow. Pawłowski, który pod- Chłopskiej,
Związkiem Robotni&zta dostateczne.
Starosta kursu ob. Boczek dzię kreślił konieczność wzmożonej ków Rolnych i innymi organizacjs
kował Zarządowi Spółdzielni za pracy w myśl wytycznych m mi społecznym!. Chłvpom należy
zorganizowanie kursu, wykładow Krajoweg<> ZJ3.ZdU TPPR. W cią udostępnić rzetelną informację o
tom za solidną pracę i troskliwą \1'1 niespełna miesiąca powstały Związku Radzieckim, a zwłaszcza
ppiekę w ~sie trwania kursu. nowe koła, a koła istnie-jące reali o życiu i zdobyczach wsi radziec
Potem głos zabrał iprzedstaWi- zawały hasło umasowienia szere· kiei.
Wśród intelige11cji należy po~i.el Zarządu PSS ,,Spofom" ob. gów członkowskich.
Dolecki. który omówił znaczenie
Tow. Rusak Złozvł dokładne qłębić pracę, Nawiązać kontakt
tego rodzaju kursów. Na zakoń~ sprawozdanie ze Zjazdu i i>rzeka- ze wszystkimi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i technicznymi, tudzież organizacjami skuMino •• Polonfao
pia iącyml in teHqencję pracującą.
celem upowszechnienU:l wiedzy o

Trzeba

przyczynią się

jomości

kół

do

pogłębienia

V6iąqnięć

zna
kulturalnych

lekomunikacyjnej.
Aby usprawnić pracę telefoni·
stek i przyspieszyć miejscowe połączenia, należy dobudować w jak
najszybszym czasie szóste stanowisko robocze w centrali telefonicznej. Koniecznym jest także
oddanie do użytku bezpośrednich
przewodów telefonicznych na li·
nfach Pabianice - Warszawa, Pabianice - Wrocław i Pabianice Poznań. Oczekiwania na .połącze
nie trwają w godzinach nasilenia
ruchu do 6 godzin. Winien być
także uruchomiony trzeci obwód
na linii Pabianice - Łódź.
Niemniej ważnym od poprzed·
nich postulatów jest usunięcie na
obwodzie Pabianice - Sieradz in
dukcji muzyki radiowej na sieć
miejską. co jest przyczyną rekla·
ma<:ji i skarg ze strony abonentów. Przebudowanie sygnału „za
jęty" na wyraźny brzęczyk zlikwi
d~je podwójne lub potrójne łącze
nie abonent6w.
Miejmy nadzieję że wkrótce po
.
'
.
stulaty powyzsze zostaną zreahzo
wane i nie będziemy zmuszeni cze
kać na rozmowę międzymiastową

narodów radzieckich.
To są zadania na naibliż~zy
okres. Ich realizacja przyczyni
się niewątpliwie do dalszego :is·
polsko-raprzyjaźni
cieśnienia
dzieckiej. Dewizą pracy winno
być: w każdej gromad~ie i fabry
ce - aktywne Koło TPPR.
.
jm.
do_6_go.dzm.
___________
_ _ _...__...;__ _ _ _ _ _ _ _ _

zwiedzq

wystawę

Komitet Opiekuńczy
postanowił zorganizować

Papiernł

dla dzie•
d z podop:ecznej Komitetowi Srlko

Powszechnej w Pawlikowicach
do Pabianic dla zwiedze
nia Ruchomej Wystawy Gospodarczej, która otwarta została w Pa..
bianicach 3 grudnia br. Wystawę
zwiedrzą także rodzice dzieci z ~a,..
wlikowic.
ły

wycieczkę

Przed Komisją Rejestracy;ną
rocznik 1907
W przyszłym tygodniu w loka1l1
Komisji Rej~stracyjno - Kwalifikacyjnej przy ul. Wasilewskiej 7, 0bo
wiązani są stawić się wszyscy męż
czyźni urodrzeni w 1907 r. z WYiąt
kiem oficerów 1 osób, posiadają
cych wyższ.e wykształcenie, w poniedziałek dnia 12 grudnia na litery A-J, we wtorek 13 grudnia 'na
litery K-N, w środę, dnia 14 grudnia na litery 0-S i w czwartek,
15 1irudnia na litery T-Z.

KARy

Io

tym że chodnik przeznaczony;
jest wy!l:ącznie dla ruchu pieszego,
każdy wiedzieć i pamiętać powinien.
Wielu rowerzystów jednak jeździ po
chodnikach i to niejednokrotnie z
nadmierną szybkośdą. Za jazdę po
chodniku zostali ukarani grzywną po
500 11:ł: Mirosław Kubasiewicz, ·KaBartochai
Henryk
zimierz zKubiś,
gm. Widzew
Rydzyn,
wszyscy

Weronika Jan 2 Ksawerowa oraz
Zygmunt Lorentowicz (Mała 4), Andrzej Kołodziejczyk (Myśliwska 22}
i Lech Leonard (Partyzancka 146).
go komisji: a) Kontroli Społecz Za jazdę rowerem wieczorem bez
nej, b) Podatku Gruntowego, c) światła na grzywnę 700 zł. skazany
Zdrowia, d) Oświatowej, e) Spo- został Kazimierż Bobiński z Ksawerowa.
łecznej Kontroli Cen, f) Lu.strato
* •
rów Społecznych przy Urzędzie
Za opilstwo i zakłócenie spokoju
Skarbowym w Pabianicach, 12) pliblicznego Konstanty Maciaszek z
Wolne wnioski.
Petrykóz. Marian-Kazimierz WitkowOb. ob. radni proszeni są o obo ski z Radomska (Wiejska 8) i Staniwiązkowe i punktualne przybycie. sław Dobrowolski (Pabianice, Kopernika 29) ukarani zostali ' grzywną
1000 zł. Zygmunt Saładaj (Jakuba 14)
skazany został na 1000 zł grzywny,
I jeden dzień bezwględnego aresztu
za opilstwo i zaczepianie przecho· radni frakcji PZPR dniów.
Walenty Kubski (Daszyń
radnych skiego 28) upił się, a następnie uło·
:frakcji
Posiedzenie
PZPR odbędzie się w piątek, dn~a żył się wygcdnie do snu na ul. Ar9 grudnia o godz. 15 w lokalu Par- mti Czerwonej. Za nocleg na ulicy w
stanie pijanym zapłaci 1000 zł. Rówtil pr?.?' ul. Limanowskiego Nr 11.
nież na 1000 zł. grzywny lub trzy dni
Obecność obowiązkowa pod rygo- aresztu skazany został Karol Pietra·
siak, zamieszkały przy Ul. żytniej.
rem organizacyjnym.

Posiedzenie MRN

W piątek, dnia 9 grudnia o go.
dzinie 18 w świetlicy Państwo ...
wych Zakładów Przemysłu Chemicznego przy· ul. Marszałka 'J,y.
miersl:tieg0 12 odbędz' e siQ po 1ie11zenie Mi2jskiej Rady Narodowej.
Porządek dzienny przewiduje aż
dwanaście punktów: 1) Przyjęcie
protokółu, 2) Zmiany w składzie
osobowym MRN, 3) Koresponden
cja i komunikaty 4) Uchwalenie
m dodatkowego budżetu na 1949
5) Utworzenie Miejskiego
rok.
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, 6) Statut Organizacyj
ny Miejskiego Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlan., 7) Zmianx Statutu organizacY.jnego Biura
(utworzenie
Zarządu Miejskiego
Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej, 8) Projekt planu zaopatrzepracowników
nia emerytalnego
samorzf\dowych na 1950 rok, 9)
powstanie wkrótce w PZPB
Przekazanie działki ziemi Związkb
wi Młodzieży Polskiej, 10) Upo- Akcja łączności miasta ze wsią. szynowy w Woli Wężykowej
ważnienie Zarządu Miejskiego do prowadzona jest obecnie w PZPB zostanie wydatnie poszerzona.
poczynienia starań o uzyskanie do przez :3 ekipy
obłączności
Jak się dowiadujemy w naj.
tacji na roboty Jesienno-zimowe, sługujące gminę SedziejowJcc, bliższym czasie powstanie w
11) Uzupełnienie składu osobowe- gminę Zaoo!icc i ośrocl'ek ma. PZPB 12 ekip lacznościo\'.'Vch.

*

Uwaga

12 ekip

łączności

miasta ze

Obejmą

CENNIK OGLOSZE:fii
W DZIENNi.KJJ „GŁOS PABIANIC"

a a przez Stefana , wiatk_owski~
go. W operetce między innymi
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przybiorą udział: Sabina Nowakówna,
Domicella Rogozińska, Zygmunt jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (sżpalty). W tekście i za teksStawiszewski. Mieczysław Nowak, tem - 6 łamów po 45 mm.
·
· ' k. E
R
K · ·
Nekrologi
Za tekstem
Wielkość ogłoszeń
Drobne
•az1m1crz . .ogozms i, ugemusz
70 zł
70 zł
od 1 do 100 mm
30 zł
Gryglewski l Izydor Nowak.
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lut
110 zł
110 zł
od 101 do 200' mm
-zł
nia" wystawiać będzie tę operetkę
160 zł
od 201 do 300 mm
160 zł
--zł
·
ł
'ed · łk 12 bm
d
. w ączme.
o ;pom z1a u
'--zł
200 zł
200 zł
powyżej 300 mm
P?czątek przedstawień o godzi_ dr ?~ło~;enia tabel~czne,_bil.ims_ej ko_mbjnowR.11ę _9 100. ,ei:oc.
rue_l9,P_Q,
1
.
• 1 <!'- ""'--' 9ze..i.1
- "JiX.zi.o.m.e.m.ari.Jlsmznvm,..dekorac:Wxxu5

piątek,

dnia 9.12. o godz„
18-tej odbędzie się odprawa se
kretarzy podstawowych organi"'
zmiany, co zwiększy ogólną zacji partyjnych i prelegentów
KM PZPR w lokalu przy ulicy;
ilość dzieci w żłobku o 80.
Zapewniamy Was, że wyniki Limanowskiego Nr 11.
Obecność sekretarzy i prel~~
naszej pracy nad przebudową
naszej ojczyzny na socjalistycz- gentów obowiązkowa. - . \ ---·
ny kraj szczęścia i dobrobytu
ZEBRANIE KOI;A;'. il'~
osiągniemy poprzez stosowanie
-~~
MIĘDZYSZKOLNEGO
w praktyce nauki marksistowsko-leninowskiej i poprzez wzo
W niedzielę, dnia 10 grudnia
rowanie. się na nieustraszonej o godz. 10 w lokalu Komitetu
WKP(b), której Wy jesteście Miejskiego odbędzie się zebra•
Nauczycielem i Wodzem".
nie Koła Międzyszkolnego.
człon""
Obecność wszystkich
ków obowiązkowa.

produkcyinych

odczytał zobo
Do tego dnia zwiększymy do
PZPB, 50 ilość brygad produkujących
młodzieży
proletariatu, zrzeszonej w szeregach ZMP. jakościowo najlepszy materiał.
dzynarodowego
Generalissimusa Stalina, odby- Pvdejmuje się ona podnieść ja- Zobowiązujemy, się
ponadto
ło się zebranie załogi Państwo kość swojej produkcji o 2 proc. zwiększyć 1lość produkowanego
wych Zakładów Przemysłu Ba
Rada Zakładowa PZPB podję najlepszego towaru przez całą
wełnianego w Pabianicach. Po ła się wyremontowania budyn- załogę o dalsze 5 proc. i objąć
referacie sekretarza Komitetu ku przy ulicy Żelaznej, gdzie współzawodnictwem pracy za-

70

I PRELEGENTOW:

W

gminę

-

wsią

one zasi.r;giem :izialania
Buczek w oowiećie ła

skim.

z

Po:łkreślić naleiy, że ostatnio
ekipą robotniczą PZPB obsłu.

gującą gminę

Zapolice i

wsie

Młodawin i Wygiełzów nawiąza

li kontakt uczniowie III Liceum
dla młodzieży pracujące]. Wyjeżdżają

oni w teren z

własnym

programem artystycznym, zacie
śniaiąc w ten sposób sojusz mło

dzieży

miejsk_~

wiej~~ą.....'

z . :młodzieżą'.
· lrhJ

·Str. 8

,....- Nr 338

Śladami uchwały Biura Politycznego KC PZPR

Polski

l

pisała prasa łódzka 9 grudnia 1929

strajk robotników na tle niewypłacania im od kilku tyaodni zaro"b"
w fabryce ków.

STRAJK
~ Ozo..BKOWSKIEJ „VIGONII"

d_nlu wczorajszym
w Ozorkowie

„Vigoma" ·

I

r.

wybuchł

ZABRO'.NIONE

P AN;:>".lWOWY TEATR
IM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 komedia Antoniego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"

W piątek. o godz. 18 dramat J. Sło
wackiego pt. „Maria Stuart".
Wszystkie bilety wyprzedane.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 3·ł, tel. 123-02)
O godz. 19.15 punktualnie „Brygada' szlifierza Karhana".
Zniżki dla studentów i członków
Związków Zawodowych ważne.
PA:fJSTWOWY
TEATR POWSZECHNY
(ul.11 Listopada 21, tel. 150-36)
Codziennie o godzinie 19 w ramach
Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Ra' dzieckich „PRZEŁOM", sztuka w 4
aktach Borysa Ławreniewa, z udziałem całego zespołu. Inscenizacja i retyseria - Karpl Adwentowicz, sceno
erafia - Zenobiusz Strzelecki.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
W .poniedziałki teatr nieczynny.
TEATR „OSA„
(Traugutta 1)
„Wzywa was T'ljmyr" - komedia
muzyczna K. Isajewa i A. Galicza.
Początek o godz. 19.30.
„LUTNIA"
l)ziś i codziennie o godz. 19.115 „Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3
aktach K. Zellera.
TEATR LALEK TPD „PINOKIO"
oprócz ponied:i;iał
Codziennie ków - „Wilk, ko:i;a i koźlęta" Grabowskiegg.

W

dniu 27 listopada br., na zebraniu,

poś\\ięconym

zakresie motoryzacji.
Polski Związek Motocyklowy, doceniając ważność tego zobowlą·
sekcje motocyklowe
:r:anła, pragnie, by zostało ono rozciągnięte na
wszystkich klubów w· Polsce,

gdzie spotka

ł KS Włókniarz

••••••••••••••••••••••••
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WIĘKSZE
2

li

19,3

Óhemia. 19,4
Chemia. 19,6
19,7
ŁKS WŁ
19,8
ŁKS Wł.
PKS WŁ 20,2
PŁOTKI

Chemia 68
3.000 MTR. Z PREESZKODAMI
PKS Wł. 10,29,2
1. Krzesiński
3.000 MTR.
PKS Wł. 9,22,6
Boruta. 9.32,6
2. Ja.siniak
PKS Wł. 9,51,>ł
3. Krzesiński
ŁKS Wt
4. Jania.
9,53,S
Chemia lQ,08,13
5. Stępie!l.
6. Andrzejewski Widzew 10,28.2
10,34,8
ŁKS Wł.
7. Taladaj
1. Dychto

5.000 MTR.
PKS W?. 16,38,0
1. Krzeslflski
Zwią,:i;k. 17,11,8
2. Osmólski
ŁKS Wl. 17,25,6
3. Nowak
ŁKS Wł. 17,25,6
4. Dęgowski
5. Wronowski ŁKS Wl. 18,10,2
Łowicz 18,38,6
6. Urbaniak
ŁKS Wł. 19,50,9
7. Sodnła

SZOSOWE
mistrzostwa śv1iata
'v Belgii
BRUKSELA (obsł. wł.) - Belgijski Związek: Kolarski - organiZator
przyszłorocznych szosowych misttzostw
ustalił już trasę 1 dystans
świata zawodów. Mistrzostwa. odbędą się 19
sierpnia 1950 r. w Ypres, na pętli szo
sowej długości 85 km, Dystans dla. :\matorów wyniesie 196 km„ dla zawo
dowców zaś 285 km.
'I
'

G t. O 8

~

I

Ori:an r.ódzklero Komitetu I WoJe·
wódzkleco Komitetu PolSkleJ ZJednoc2ouej Partii BobotulczeJ
1
Red• r ~ 3 et
KOLBGIUl\1 REbAKCYJN&.

j

TeleiOD)'I

218-14

Redaktor naczelny
Zastępca red. naczelrego
Sekretan: odpowiedzialny
Dział partyjny
DZlał

ciqgnienia IV klasy

Ro :z d z I a

ł

VII

częgę.

rpowiedział nagle Czandra-Sing i zamilkł, jakby
coś zatkało usta. Zobaczył Mały trójkątny znak na czole Leli.

Łuna przeszła po śniadych policzkach dziewczynki.
powiedziała.

Aż po oczy naciągnęła wzorzyste obramowanie chustki.

Kto zobaczy ten znak, odpędza mnie! - smutno powiedziała.
I ty„ . . - nie dokończyła.
- Nikt cię n ie odpędza, dziewczynko! - ipowiedział gorąco
Czandra-Sing. - Jesteś córką męgo przyjaciela.
I uśmiechnął się do niej niespodziewanym, dobrym uśmi echem.
- Nic się nie bój, Lelo, wyproW'adzę cię stąd.
Od tego dnia Le1a stała się spokojniejsza. Pembertonowie pewnie zapomnieli o niej. Mały sahib nie patrzył nawet w jej stronę
przechodząc przez podwórze •vięzienne. Czandra-Sing obiecał jej
wybawienie z więzienia. Lela przypomniała sobie znowu swoje
-

1-

pieśni.

Wieczorami, siadłszy przy ścianie, na stygnących od dziennego
zaru kamiennych płytach, śpiewała cichutko:
Bialą sari przykryję czolo,
Białą sari otulę ramiona,

Trudna ma droga, długa ma dro.aa.
Dałeka ma droga do Delhi
-

ŁKS Wł.

korespondentów

218-23
219-05

254-26

we..,,'11. 10
robt-t-

n lczych l chłopskich oraz
redak;orów Jl1'zetek śchon-

nych
mutacji

Dział

Dział

miejski I sportowy

Dział ełl:o.nomlc~n„
Dział

i
,.

219-~

223·29
!Sf-21

l
1

wewn. I 1 u

fabryczny

Dzlal roln)"

·

'i'

211-11

215·10 .

%54-21

wewn. t
1
172-JI I
Redakcja nocn:i
I
KolportaS.
r.ód!, Piotrkowska 70, tel. Ut-22 I
260-42
Administracja
Dział 01'loszeń: t.Odt, Plotrk:ow- 1
lka 55, tel. 111-50 1 llł-'15
Wydawca RSW „Pran"
A.Itr, Bed.: Lód:A, PiottkOW•ka
Druk.

Ł6dt,

,

m-cl•

Zakł.

piętro.

.„

Graf. Rl!W „Pran" ,
aL Zwtrkl 17, teL %Ol·U.

IJ-06J7e
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Tak, ja jestem niskourodzona -

PKS Wl. 16,8
ŁKS Wl. 17 2
PKS Wł. 1s:7

400 MTR. PRZEZ

WYGRANE

Mistrzostwa

·
16,G

1. Wdowczyk

- Bawełna li 16:0

Bułgarii

PŁOT.KI

ŁKS Wł.

3. Rawłowsk1
4. Szmytke
5, Maciaszczyk
6. Przybylski
7. Sobieraj
8 . Wo.tniakowskl
9, Sasin
10. Zawadzki

z

koszykarzy

Pułkownik Harris był zaniepokojony. Zastał u swych żołnie
rzy nieznajomego cżłowieka. Kiedy wszedł do baraku artylerzy·
stów, wszyscy zamilkli. Na twarzach widział zmieszanie. Obcy czło
v:i ek stał bokiem, i nie obrócił się do pułkownika. Był brudny,
pcnui:y i nie odpowiadał na pytania: Harris kazał zatrzymać włó

•• „

110 MTR. PRZEZ
1. Tnłecki
2. Durajski

po pole2łych boiown!kach

GŁÓWNY PANDY.

-

członka

Sportowcy lodzcy

15

mu

za każdego wyszkolonego
klubu, nie będącego człon
kiem sekcji motocyklowej - 1 pkt.:
za każdego członka Kola Sporta·
wego - 2 pkt.;
za każdego członka Ludowego Ze·
3 pkt.
społu Sportowego Za największą ilość uzyskanych
punktów, PZM wyznaczył trzy na·
grody: •zwycięska sekcja lub klub
motorowy otrzyma motocykl SHL
oraz puchar przechodni;
Zdobywca drugiego miejsca
otrzyma 500 litrów benzyny oraz dyplom;
Za III miejsce zaś - 250 litrów
benzyny 01 az dyplom.
ktacja:

Debisz jedzie do Lublina

••••••••••••••••••••••••m•••••••••~•~~ ~•
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szkoleniu

WIECE I ODCZYTY
wyznaczonych na
Cały szereg
W tym celu PZM organizuje współ uznaje się tego, który otrzyma pradzień wczorajszy wieców i odczytów został zabroniony przez władze zawodnictwo w szkoleniu w okresie wo jazdy III kategorii.
zimowym. Celem współzawodnictwa
administracyjne.
Do oceny wyników pracy, PZM po
jest pozyskanie szerokich rzesz spor- woła Komisję Współzawodnictwa.
KATASTROFA
motorowych,
towców dla sportów
Komisja ta mianuje mężów zaufania
KOLEJOWA POD KOŁEM
wyzyskanie marhvego okresu sezonu
Pociąg pośpieszny, idący z War- oraz propaganda sportów motoro- do kontroli współzawodniczących.
Stosowana będzie następująca pun·
s:zawy do Poznania - wpadł w po- wych w Kołach Sportowych i wśród
bliżu stacji Barłogi pod Kołem na Ludowych
Sportowych.
Zespołów
pociąg manewrujący.
Czas trwania współzawodnictwa zo·
stał ustalony na 3 miesiące: od t I
NIEMA SZKOł~
stycznia' do 30 marca 1950 r.
DLA NIEZAMOŻNYCH DZIECI
WychowawZwiązek Zawodowy
Do współzawodnictwa ·zosta ły we·
Musiałem
się
ców Polskich na zjeździe w War- zwane wszystkie kluby i sekcje mo·
szawie uchwalił rezolucję protestu- torowe. Przed rozpoczęciem szkoleW turnieju lubelskim, który odbę- - Gołyńsld i w półciężkiej: Flisiusuwaniu ze nia winny być zgłoszone na piśmie dzie się 11 bm., walczyć będą nastę- kowski - Nowara.
jącą głośno przeciw
wychowawczych do. PZM nazwiska osób, które mają puj4ce pary:
szkół j zakładów
Z zawodników lubelskich nie będzie
·.
dzieci, których rodzice zna le~li się byc szloiolone, ich przynależnośc kluWaga musza: Wo.tniak - Makow- walczył Kugier w wad:i;e muszej, któ
w kłopotach finansowych i nie mo- bowa oraz adres. Za wyszkolonego I ski (Warszawa), waga kogucir: Ka. remu odnowiła się kontuzja. Na jego
względów opłacać
gą Il różnych
sperczak - Kołodyński, waga piórko· miejsce powołano młodego zawodnika
czesnego. Tysiące rodziców ~ powQwa: Antkiewicz - Brzeziński, waga „Budowlanych" z Warszawy - Madu nędzy i bezrobocia nie posiada
lekka: Kudłacik - Kaźmierczak, wa kOV{Skiego.
kształcenie
dalsze
na
środków
Obsada sędziowska. na turniej w
ga półśrednia: Debisz - Musiał, wa·
swych dzieci. Dziec-i te bezlitośnie
przedstawia. się następująco:
Lublinie
Paliiiski,
Trz~sowski
średnia:
ga.
dzieci
na
są usuwane ze szkół i internatów.
Derda z Poznania, na
w:i.ga półciężka: Szymura - Stec, wa w ringu SAMOBOJSTWO BEZROBOTNEGO
ga ciężka.: Kosturkiewicz - Drapała. punkty - Lisowski i Dall z Warsza
Marcinkowski,
39-letni Antoni
Ponadto odbędą się dwie walki nad- / wy oraz Marciniak i I~obiałko z Lu·
eksmitowany bezrobotny, popełnił
'
prC'gramowe: w piórkowej: Bazarnik blina.
Sportowy
Klub
Związkowy
samobójstwo w klatce domu Nr 39,
„Wełna" (ARKO) organizuje z iniprzy ulicy Szkolnej. M;:,rcinkowski
Zawodowych Z 6Uh>trzostw " ' · B .., bohsie
cjatywy Związków
octoilość esencji
zażył większą
Prac. Przem. Wł. Oddział Wełna 3
. wej. ·
w niedzielę, dnia 11 grudnia. 1949
roku o gOdzinie 11 na boisku wła·
snym przy ul. Wołowej Nr 2 (do.
W towarz-vskim meczu wygrali włókniarze 6:4
jazd tramwajami 14 i 6) zawody
piłkarskie między drużynami:
Rozegrany mecz o drużynowe mi- wodników w wadze półciężkiej 1 cięż
strzostwo w boksie drużyn kl. B po· kiej oraz miała trzech za.wodników z
Zwią.zkowiec-Zryw I (beniaminek
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) II i Ba- nadwag~ (musza, kogucia i piórkowa).
między ŁKS Włókniarzem
godz. 16, 18, klasy A) - „Wełna" I (ARKO I)
„Zie!one lata" zwycięstwem
się
wełną. II zakończył
(beniaminek klasy B,),
Towarzyski mecz przyniósł zwycię
20.30
ŁKS Włókniarza II walkowerem 16:0, stwo również ŁKS
II
Włókniarzowi
„MilBAŁTYK (Narutowicza 20) Zawody prowa~ić ~dzie sęd~i;i.
Bawełna II nie posiadała dwóch za- 6:4.
czenie jest ziotem" godz. 17, 19, 21
ob. Grabowski.
Techniczne wyniki spotkal1 towar-'Y
BAJKA (Franciszkańska 31) - „ZaOa.lkowity dochOd przeznaczony
skich wypadły nasttpująco: waga mu·
gubione dni" - godz. 17.30, 20.
zostaje dla dzieci po poległych boZOBOWIĄZANIA
sza: Sochala (ŁKS Włókniarz) wyGDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Projown1kach p Wolność i Demokracjv.
grał na. punkty z Siedleckim (Baweł
gram aktualności krajowych i zana). waga musza 2: Morawski (ŁKS
do·
ostatnie
uwagQ
pod
Biorąc
granicznych Nr 52 - god:i;, 11, 12,
datnie wyniki obydwu drllŻyll, a dla uczczenia 70 rocznicy Włókniarz) zwyciężył na. punkty Wa.
13, 16, 17, 18, 20; 21.
waga. kogucia:
gnera. (Bawellla);
szczególnie beniaminka. kl. B, Wł.
HEL (dla młodzieży) Legion6V1 2-4
urodzin
uległ
Włodarczyk (ŁKS Wlókniarz)
godz. 15.30, ZKS ARKO, który zdobył moralny
„Młoda Gwardia" na. punkty Andrzejczakowi (Bawełna),
tytuł mistrza. kl. C, bijąc w fina.le
Stalina
18, 20
waga piórkowa: Kowalski (ŁKS Włó
rezerwy Z.KS Włókniarza. w sto.
MUZA <Pabianicka. 173) - „Syn puł
PRAGA (Obsł. wł.) Zarząd Czecho- kniarz) przegrał do Olesińskie~o (Ba
sunku '2:0 i 5:3 ora.z .w rozgf?· słowackiego Związku Koszykówki po
ku" - godz. 18, 90.
kach mistrzowskich kl. B wysunął wziął :;zereg zobowiązań ku uczcze- wełna) na punkty, waga lekka: Szy.
POLONIA (Piotrkowska 67) - „ży
cie dla nauki"· godz. 16, 18.30, 21 sit ostatńlo z 11 na. 7 miejsce dzi~ niu 70 rocznicy urodzin Generalissi· miał (ŁKS Włókniarz) ~ciężył na.
punkty Leśniewicza. (Bawełna), waga
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
ki zwycięstwu nad WKS Legia
musa Stalina, mających na celu
wy„Ws::hodnie zaloty" - godz. 18, 20.
3:0, Naprzodem 5:1 i remisem z spopularyzowanie i podniesienie po· półśrednia: Płóciennik (Bawełna)
grał na punkty z Hasem (Bawełna).
187)
(Kiliń~kiego
ROBOTNIK
Ogniskiem 1:1, zawody powyższe ziomu tej gałęzi sportu. Zobowią.
W ringu walki prowadził ob. Trosz·
Kino nieczynne z powodu remontu
zapowiadają sit bardzo ciekawie.
zano się wzmóc wysiłki w kierunku kiewił:z,
ROMA (Rzgowska 2) „Pofępieńcy"
w
grą
zainteresowania
zwiększenia
godz. 16, 18, 20.
koszykówkę wśród mas pracujących.
RF;KORD (Rzgowska 2) - „Konik
Dalszy terminarz
Męska reprezentacja Czechoslowa-,
Garbusek" dla młodzieży godz. 16;
cii postanowiła wygrać 75 proc. rozgrywek ligowych
,.śpiewak nieznany" - godz. 18, 20.
.5~ L OTERll
spotkań międzynarodowych, które roSTYLOWY (Kilińskiego 123)
w koszykówce
zegra w przyszłym roku, a reprezen·
godz. 17.30,
„Gdzieś w Europie" dzień
tac ja kobieca . zobowiązuje się zająć
10. 12. 49. - AZS Kraków - AZS
,
2Q
Wygrane po 200.000 zł padły na przynajmniej trzecie miejsce na mi- Warszawa, ŁKS Włókniarz - Kole.
śWlT (Bałucki Rynek 2) - „Lekkostrzostwach kobiecych Europy, któ- jarz Poznali, Spójnia. Gdańsk - WarNr: 60644 97280.
myślna siostra" - godz. 18, 20.
Wygrane po 100.000 padły na re odbędą się w maju w Budapeszcie. ta Poznań,
„MilTĘCZA (Piotrkowska 108) Stał świętochłowice
11. 12, 49. czenie jest złotem'' - godz. 16.30, NrNr: 1365. 4045 8186 15157 15852
- AZS Wars:i;awa, Spójnia Łód! 25851 33757 38631 40045 57838 61600 I
18.30, 20.30.
Kolejarz Pozna:ti, Gwardia Kraków TATRY (Sienkiewicza 40) - „Pan 61925 64206 64696 77571 81138 91379
Cracovia, Kolejarz Tonui - Warta
I
!H432 99045.
Nowak" - godz. 16, 18, 20.
w piłkarstwie
Pozna:O.
Wygrane po 40.000 zł. padły na
„życie
WISŁA (Daszyf1skiego 1) W Bułgarii
SOFIA (obsł. wł.) 17. 12. 49. - Gwardia. Kraków dla 1:1auki" godz. 15.30, 18, 20.30 NrNr: 21683 37342 47899 55355 59289
si~ jeszcze rozgrywki mi. Spójnia Gdańsk. Spójnia Łódź odbywają
KoWŁóKNIARZ (Pr.1chnika 16) -„A;i I 62709 66807 71248 89134.
Nagrody po 16.000 zł padły na strzowskie w piłce nożnej, W czwartej lejarz Toruń, Kolejarz Poznali - AZS
Baba i 40 rozbójników" - g::d3.
NrNr: 123 6.140 6329 7514 122..10 rundzie spotkań największe zaintere. Warszawa..
16.30, 18.30, 20.30.
1
18. 12. 49. - AZS Kraków - :::,ój
16005 19612 19999 22619 .24841 27173 sowanie wzbudziły mecze czołowych
WOLNOść (Napiórkowskiego 6) 28873 32457 37414 44118 45674 53428 drużyn, w których Akademik zremiso nia. Gdańsk, ŁKS Włókniarz - Koleśmierci"
„Niebezpieczeństwo
58116 61038 62018 62026 65352 65558 wał ze Stroitielem 1:1, a Torpedo wy· jarz Toruń, Kolejarz Ostrów - Stal
godz. 16, 18, 20
„Arin- 67009 67825 70141 70417 71795 76616 grało z zespołem wojskowym ODNV świętochłowice, Warta Poznań - AZS
ZACHĘTA (Zgierska 26) 1:0.
77552 83547 87473 88933.
Warszawa.
ka" - godz. 16.30, 18.30, 20.30

czechosłowackich

Program na pij\tek 9 grudnia 1949 r.
13.25 Program dnia. 13.30 Muzyka
rozrywkowa. 14.00 Radiokron. 14.15
(Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Uwertury
koncertowe. 15.00 Audycje z cyklu:
„Pogadanki morskie". 15.10 Audycja
dla szkół popołudniowych. 15.30 Audycje dla świetlic dziecięcych. 15.50
Muzyka rozrywkowa. 16.00 Dziennik
popołudniowy. 16.20 (Ł) Aktualności
łódzkie. 16.25 (Ł) ,,Jedziemy na wcza
sy". 16.30 (Ł) W audycji Tow. Przyj.
rozmowa ze
Polsko-Radzieckiej
studentką Instytutu Elektrotechnicznego im. Lenina w Leningradzie.
16.40 (Ł) Interludium z płyt. 16.50 (Ł)
„z dziedziny radiotechniki". 17.00
Koncert dla ·przodowników świata
pracy. Transm. z Czechosłowacji.
17.45 Audycja Pow. Org. „Służba
Polsce''. 18.00 „Z kraju i ze świata".
18.15 „Melodie świata". 18.40 „Wszechnica Radiowa" kurs I - Wykład z
cyklu: „Historia Polski". 19.00 ,,Szpilki" - audycja satyryczna. 19.15 Kon
cert symfoniczny. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 Muzyka rozrywkowa.
20.55 ,,O nabożnym· pielgrzymie" farsa średniowieczna. 21.20 Muzyka
taneczna. 22.00 (Ł) Wiersze Walta
Whitmana. 22.10 (Ł) Kalendarzyk
imprez sportowych. 22.13 (Ł) Progr.
lok. na jutro. 22.15 Koncert rozrywkowy. Transmisja z Budapesztu. 23.00
Ostatnie wiadomości. 23.10 Program
na jutro. 23.15 Koncert symfoniczny.

omówieniu

motocyklowa „Związkowca
uchwały, BP KC PZPR.sekcja
Skry" zobowiązała się w okresie zimowym, do dnia 1-go kwietnia 1950 r., przeszkolić we własnym zakresie i na własnym sprzęcie
członków Innych sekcji Klubu, tak teoretycznie, jak i pra!dycznle w

łódzkich

lekkoatletów

Motocyklowy

o~ganizuje współzawodnic wo ·W

Co

?V

Związek

Lista 10 najlepszych

Szedł do siebie wielkimi krokami. Niedawno zaszło słońce.
z :emia rozpalona za dnia od słońca, parzyła mu stopy przez cienkie podeszwy sandałów.
Kryty zbiornik wody, za n im gaj bambusowy i okrągłe kamienne budynki, gdzie przechowuje się broń, umieszczone daleko od
demów mieszkalnych. Dalej , szeroka platanowa aleja z eleganckimi domami oficerskimi po obu s tronach.. Pułkownik szedł nie
podnosząc oczu: od dawna miał już dosyć tej .alei i lasu i domów.
„Co ma znaczyć ta niespodziewana wizyta? Jeszcze by tylko
brako~ało przykrości u siebie w pułku". Harris był w złym usposobieniu. W nieodpowiednim czasie zdecydował się zabrać córkę
swą Jenny ze spokojnej pensji w Londynie i sprowadzić do Indii.
Kapitan Henryk Bedford, stary towarzysz pułkownika w indyjskiej służbie, przyrzekł, że powracając i. urlopu w Anglii, za·
bierze Jenny ze sobą. Jakby tu uprzedzić Henryka. Pisać jest za
późno, bo list do Londynu idzie trzy miesiące. A Henryk miał odi;łynąl z Anglii w połowie marca„
Cóż za szaleństwo wieźć teraz ze sobą do Centralnych I ndii
d~ tego piekła dwunastoletnią dziewczynkę! W chwili obecnej In~
die nie są odpowiednim miejscem dla kobiet i dzieci. Sami nie
°''iemy, co będzie z nami jutro.
Zapalił nerwowo cygaro, ;powracając znów myślami do nie·
dawnych, niepokojących wydarzeń„.
Wszystko zaczęło się od Barrahpuru. Jak grom z jasnego nieba. Nagle dwa ipułki odmówiły podczas musztry przyjęcia rozdanych naboi. Kt.-u> .- ··tiedzial. sipajom, że panier. w którv -zawi'•

jest nasycony zakamnym tłuszczem, ni to świńskim
'
n1 to krowim.
- Tłuszcz · świętej krowy! - krzyczeli Hindusi. - Nie mo.
z~m:y g? doty_~a~. p~cow~e i dziadowie nakazali nam szanować kro\Ą ę i nie. zab1Ja~ JeJ, .aru na tłuszcz, .ani na mięso! Jeśli dotknie.
my naboi, stracimy przynależność do kasty...
irytowali się muzułmanie. Tłuszc~ plugawej św~ni! Koran . .zabr~ma ~u~ułma~om kalać si ę .d?tknięciem nieczystego
bydlęcia! Nie zm1e~1my wiary naszych OJCOW i dziadów!....
Sprawa st~ła ~1ę poważniejsza, niż można było przypuszczać.
Tubylczy zołmer~ Pandy, strzelił do brytyjskiego oficera.
. _Trzeba b:yło. rozwiązać dwa miejscowe pułki. I teraz rozbrojeni
Sl.faJe rozeszli się po całym kraju, podburzając lud w wojskowych
oiorodkach.„
. W_śród pierzastych liści błysnęła lufa karabinu. Przy krytym
zb:ormku wody - stała kam'.enna budka i wartownik.
-.: Czy wszystko w porządku na posterunku?
Wszystko w porządku, sa hibie-pułkowniku.
„W porządku!" A trzeciego dnia porucznik Franck przyniósł
mu chleb z tajemniczymi znakami, znaleziony w trzeciej kompanii.
'Ie chleby wędrują z pułku do pułku , ze wsi do wsi. Co znaczy ten
Jeśli zapyta Lall-Singa, swego naika, kapnaJ.a
umówiony znak?
tubylczego, to ten uśmi1:!chnie sie jak dziecko i powie, że nigdy
w życiu ani on, ani jego ojciec, n [e widzieli żadnych chlebów ze znakami, i że pewno przywidziało się sahibowi Harrisowi.
albo diabeł - niech imię jego będzie, po trzykroć przeklete wśród
ludzi - podszepnął mu to.
- Dzięki Bogu, Sahibie Harris, w mojej kompanii wszystko
w porządku, dzięki Bogu!
„Wszystko w porządku"! A w sąsiednim ośrodku wojskowym
od dwóch nocy płoną już oficerskie domy. W całym Górnym Bengalu od dwóch miesięcy Anglicy śpią z p istoletami pod poduszką.
'I'ubylcze wsie huczą po nocach jak rojące się ule„.
Pułkownik rzucił cygaro. W domu, w Anglii n ie wiedza jesz•
cze o niczym, zbyt długo icą listy do Anglii. I może B~ford
z Jenny płyną już do Indii.

n~ęto nabo~e,

d. c. n.

