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Cena numeru 1 o groszy

P)łOLETARIVSZB

Teatr im. Iwana Franko w Polsce
I

wsnsTKICB KIUJóW

Ł4CZCIE

$11!

W dniu
, 5 bm. w
z Miesią
cem Pogłębienia.
Przyjaźni P-0lskoRadzieckiej przybył z Kijowa do
Wa.i;szawy jeden
z
najwybitniejszych zesi>ołów te
:i.tralnych Związ
ku
Radzieckiego
- Ukraiński Aka
demicki
Teatr
Dramatyczny im.
Iwana
Franko.
Dnia 6' bln· artyś
ci radzieccy zwie
dzili Wa!·szawę.
Na. zdj.: Artyści
prz:v
.1)()mniku
Brv.terstwa
na
Prad'.l)C. Foto-AR
Zdz. Wdowiński.
związku

ORGAN WK · ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ-PARTII ROBOTNICZEJ
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manifestacja brat_erstwa

i wdii(cznosci dla pott;tnego 11raiu Rad
lmponujqcy przebieg Miesiqca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Rodzieckiei w kroiU
WARSZAWA (PAP). - Na ·iakoń
czenle Miesiąca Pogłębienia Przyjami Polsko - Radzieckie.i odbyły się
w całym kraju w dniach 6 I 'l bm.,
uroczyste akademie w zakładach pra
cy, świetlicach i domach kultury.
Wielotysięczne rzesze społeC'l<eństwa,
zgromadzone na akademiach. mani·
festowały

swą

wolę

spotęgowania

walki o pokó.f na świecie, poprzez ,je
szcze większe zacieśnienie więzów
braterskiej przyjaźni z narodami
Związku Radzieckiego niezwycię
żonej twierdzy walki o pokój, której
przewodzi Wielki Stalin.
Na.pływające z terenu wiadomości
o przebiegu „Mieslą,ca" świadczą o
niebywałej
dotychczas masowości
imprez l o W1elkim zainteresowaniu
społeczeństwa życiem i pracą bratnich narodów ZSRR.
Czołowi ludzie w Polsce piszą o
swoich osiągnięciach, uzyskanych
dziękJ korzystaniu ze wzorów radziecklcb.
W miastach 1 na wsiach DOLNEGO SLĄSKA w dniu 6 bm. odbyły
slę uroczyste akademie. Masowo -ze

brana ludność z dużym zainteresu-1
waniem wysłuchała referatów, obra
zujących udział , i znaczenie Związ_ku Radizieckiego w walce o pok63
Po referatach odbyły się występy ar
tystyczńe

zespołów

świetlicowych

i

roczystosc1 przedstawiciel TPPR przodownik pracy z zakładów wyt"."órczych mater ia łów elektr?~ec~ ~
mcznych - Gerlach podkreshł, 1z
robotnicy krakowskich
zakładów
pragną jeszcze bardziej z:tcieśnić wię
zy bl'aterstwa 1. budowniczymi kamunizmu .w ZSRR. Przedstawiciel
Woj. Kom. Kult F izycznej - Lisow
ski zobrazował wielkie osiągnięcia
sportowców radzieckich, z których
soortowc:v polscy biorą przykład.

artystów zawodowych.
We WROCŁAWIU na akademii,
zorganizowanej w gmachu ORZZ
prze<z Woj. Kom. Kultury Fizycrz:nej,
rozdane zostały pierwsze w województwie odrz.naki SPO i BSPO.
Szczególnie masowy ćharakter mia
' PONAD 80 TYS. CRŁOP()W
ta akademia zorganizowana prze!Z
prezydium MRN w SUKIENNI- W WOJ. GDAŃSKIM OBEJRZAł,0
CACH.· Zespół „Artosu" wystąpił na
W CIĄGU „MIESIĄCA" FII,M~
niej z montażem słowno - muzyczRADZIECKIE
nym pt. ,,Miasta mówią".
Równie piękne były akademie w
GDANSK (PAP). Tegoroczny
Domu Kultury na przedmieściu Leś festiwal filmów radzieckich, zorganica oraz w Związku Energetyków. nizowany w Miesiącu Pogłębienia
*
Przyjaźni Polsko - Raclzleckiej, «-ieW NOWEJ HUCIE młodzież Ut'!Zą- szył ,się tak w miastach. jak i na
dziła na 2akończenie „Miesiąca" wlel wsiach woj. gdańskiego wielkim po
ką impręzę artystyczno - sportową wodzeniem. Na filmach takich, jak
z udziałem najlepszych zespołów „Smiali ludzie". „Bitwa stalingradz
śwJetlicowycb i czołowych sportow- ka", „Wesoły jarmark". „Upadek
ców Krakowa. Przemawiający na u- Berlina" - frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania..
Fi1my radzieckie obejrzeli również
liczni chłopi z terenu województwa.
Poza 11 ekipami kin ruchomych, któ
re objeżdżały powiaty, odwiedzając
najodleglejsze wsie, zwiększono w
Miesiącu Pogłębienia Pnzyjaźni Polkontynuuje odwrót na południe, po sko • Radrzieckiej liczbę wiejskich
nosząc wielkie straty.
kin stałych. W pierwszej dekadzie
Działająca w Korei tzw. „ochot- listopada czynnych było 13 stałych
niC'Za" brygada turecka została pra- kin wiejskich, w drugiej dekadzie wie całkowicie zniszc~ona.
16 kin.
W rejonie na północ od Ełamhyng
Ogółem filmy radzieckię, wyświe
zni!)ZCzo.tto znaC2ną część dwóch o- tlah& w kittal.'11 tak qbJazdow:rcb,
krążonych dywizji
amerykanskich.
Walki, mające na celu likwidację
tych dywizji trwają.
Na wschoclnim wYbrzeżu niep~zy.
łódzkie
jaciel pod naciskiem wojsk ludoukończvło
wych cofa się w dalszym ciągu.

*

*

1

wszystkich trontach w Korei

Iła

trwa pościg za uciekojqcymi agresora mi
PEKIN (PAP). W ogłoszonym
w czwartek komunikacie, naczelne
dowództwo armii Koreańskie} Republiki Ludowo - Demokratyczne.i
stwierdcza, że oddziały koreańskiej
Armii Ludowej f ochotnicy chińscy
na c~m. t1·01\t;ii~ (icłg~ cofaJąM sir,
wojska amerykańskie i pnlntlnfowokoreańsltie.

Podczas operacji w ..kierunku mia
sta Phenjanu oddziały koreańskiej
Armii Ludowej i ochotnicy chiń.<icy
wyzwolili to miasto. Nieprzyjaciel

ZPB im.

Ludowej
prz(ld ującym zakładem
w

przemyśle włókienniczym

Za najlepsze wyniki w produkcji skiego im. W. Głażewskiego
uzyskane w II i III kwartale br. 19.500 zł:
4) Chodakowskie Zakłady WłóCentralna Rada Związków Zawodnkien
S7itucznycb - 45.000 zł.
wycb przyznała tytuł przodującego
zakładu

oraz

przemysłu

na.grotlę

w

włókienniczego

wysokości

PUZEl'tiYSŁU

WEŁNIANEGO

IM.

WE.J W

AR~'\lll

BA-

Senatorzy USA

LTJDO-

ŁODZI.

Jednocześnie załoga tych
zakła
dów zdobyła sztandar przechodni
CRZZ, który dotychczas dzierżyła
załoga ZP)3 tm. Dzierżyńskle~o.
Centralna Rada Zw. Za\v. wyróżniła poza tym następnjące zakłady
w poszczególnych braniach. przyzna
jąc im nagrody pieniężne:
1) Zakłady Pczemysłu Wełnianero im. T. Rychlińskiego - 20.000 zł.;
2) Południowo Łódzkie Zakłarly
Przemysłu Jedwabniczego 28.000
zł;

3) Zakłady Przemysłu

MOSKWA (PAP).
-Dziennik
„Prawda" w przeglądzie nastrojów
politymnych w USA stwierdza, że
jak wynika z głosów prasy amerykaliskiej, coraz szersze kręgi opinii
społecznej USA pocrzynają
e.dawać
sobie sprawę z faktu, że amerykańska awantura w Korei doprowadzila do katastrofy, Coraz · intensywniej dyskutowane są różne środki.
przy pomocy których USA mogłyby
wycofać się oz przykrej
wojenneJ 1
Dzlewiar- polityccznej sytuacji, w jaką wpędzi

łlaród chiński

I

wyzwoli Taiwan

Każda próba agres11 imperialistycznej
zostanie odparta
Wspólne oświadczenie chińskich organizacji społecznych
PEKIN (PAP). - Agencja Nowych
Chin podaje, że WS11;echchińska Federacja Związków
Zawodowych,
Wszechchińska Demokratycizna Federacja Kobiet, Wszecbchińska Federacja ' Demokratycznej Młodrzleży
I Wszechchińska Federacja Studentów opublikowały wspólne oświad
czenie, wyrażające pełne poparcie
stanowisku zajętemu przez delegata
Chińskiej
Republild Ludowej Wu
Hsiu-crzuana w Radzie Beizpieczeń
stwa. Wspólne oświadcrzenie Federacji stwierdza, że naród chiński protestuje stanowczo prrz.eciwko bezpra
wnemu odrzuceruu przez agresywny

prace spisowe

Wzmaga się popłoch w obozie podżegaczy

81.(1110 ił.

Z.'\.[{ŁADOM

blok anglo - amerykański propozycji Wu Hsiu-czuana, uczynionych
w Organiizacji Narodów Zjednoczonych.
„Naród chiński - głosi m. ln. oświadczenie nie pozwoli stanom
Zjednoczonym pozostawać na wyspie Taiwan I odeprze każdą agresję
imperialistów amerykańskich.
Naród chiński będzie w dalszym cią
gu podtrzymywał oskarżenia przeciw
ko USA. wysunięte w zwi~zkn z agresją Stanów Zjednoczonych i bę
dzie walczył a.z do zwycięskiego koń
ca o reallzaeję swYch sprawictlll·
wycb ż:tdań".

........
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PI a ny ·r oczne

wgkonane przed terminem

TYSIĄCE

ZPW IM. K.

NOWYCH KOŁ TPPR
NA WSIACH POLSKICH
W okresie trwania Miesiąca Pogłę
bienia Przyja7..ni Polsko - Radzieckiej na wsiach zorganizowa.no ty"lią
ce oowych kół TPPR.
Ludność wiejska licznie przychodziła na pogadanki i odczyty o życiu
i osiągnięciacb narodów Związku
Radzi€'ckiego oraz o znaczeniu Wiei
kiej Hewolucji Październikowej. Do
tychczas odhyło sil) ponad 30.0(10 ta
kich odczytów i pogadanek. Ponadto
odbyło się w grupach
plantatorów
i hodowców ok. 14 tys. zebrań sa-

Zakłady Przemysłu Wełnianego i m. Gen. Karola $wierczewskiewykonały

roczny plan państwowy w dniu 7 .grudnia 1950 r.
Do wykonania planu prned terminem prtZyczynił się, coraz szemej rozwijający się w tych Zakładach ruch współzawodnictwa
pracy.

go

ZPB IM. J. MARCHLEWSKIEGO
Robotnicy
go,

oddziału wykończalni

również meldują

w dniu 7 grudnia br.

ZPB :im. Juliana Marchlewskieo wykonaniu rocznego planu przed terminem

ZlPD Nr 11 W PIOTRKOWilE

mokształceniowych,
poświęconych
osiągnięciom rolnictwa radzieckiego.

Aby w jeszcze szerszym stopniu
sobie bogate dośwfadcze
nia rolnictwa Kraju Rad, chłopi zor
ganizowall w „Miesiącu" ponad 212
kółek miczurinowskich oraz 245 kur
sów języka rosyjskiego.

ŚWIERCZEWSKIEGO

Z terenu naszego województwa o wykonaniu planu rocznego
w dniu 22. XI. br. zameldowała rzałoga Zakładów Przemysłu Drzewnego Nr 11 w Piotrkowie.
CUKtROWNIA W WIELUNIU

przyswoić

___

Dnia 6 grudnia 1950 r. cukrownia w Wieluniu zakończyła
,____________________________________________________
_,__tego__,
roczną kampanię cukrowniczą.

Plqnie lala n1eldun•ów

zapewniają Prezydent~

Ludzie pracy
o

RP

swej woli walki o realizcicję · Planu.. 6.'...letniego

WARSZAWA (PAP)-. - Prezydent
RP Bolesław Bierut otrzymuje w dal
szym ciągu liczne depesze, w których robotnicy, chłopi i inteligencja
pracująca
składając
Mu wyrazy
1 czci i szacunku, za.pewnif!-ją o swej
niezłomnej woli walki o pełną 'reali
W dniu wca:01·ajszym tj. 8 gru- zację Planb 6-letniego ·j walki o pokó,j.
dnia 1950 r. na terenie województwa
„Przesyłamy Wam, Obywatelu Pre
Łódzkiego za.kończono
całkowicie
zydencie, wyrazy czci i za.pewniamy
Narodowe- Was o swej zdecydowanej woli wal
akcję przeprowadzania
go Spisu Powszechnego.
ki w jednym szeregu z naszą bohaO zakończeniu prac prizy Spisie terską klasą robotniczą o trwały 110
ostatnie rz:ameldowały gminy Zło kój na świecie, o wykonanie naszego wspaniałego Planu 6-letniego ozew i Wróblew z powiatu sieradz- piszą m. in. uczestnicy krajowej nakiego.
rady aktywu Służby Zdrowia: rek-

Wo!ewództwo

łrmii

jak i wiejskich - stałych, obejrzało
ponad 80.600 chłopów.
Ogromnym zainteresowaniem cie
szyły · się krótkometrażówki o tema- ·
tyce zwlą'Ułne.i z rolnictwem, odkryciami z dt>.iedziny prczyrodniczej,
mechanizacji rolnictwa itd.

ła

żądają

torzy i profesorowie uczelni. medycz jn, w szczególności osiedli 1·obotnlnych, kierownicy i pracownicy in- czych, domostw i zagród PGR i spół
stytutów naukowych, kierownicy i dzielni tirodukcyjnych, mało i śred
pracownicy wydfilałów zdrowia pre niorolnych chłopów. Podniesiemy na
zydiów woj. rad narodowych, leka- wyższy poziom naukę i szk~lnictwo
rze wszystkich służb i spec,ialności, medyczne.
pielęgniarki, pracownicy służby zaPr.zyrzekamy Wam, Obywatelu
opątr:zenia farmaceutycznego.
Prezydencie, podnosić i 1loslwnalii·
Przyrzekamy, że realizować bę- przygotowanie ideologlc,,me pracO'l>I"
dziemy ze wszystkich sil zadania. ja ników Służby Zdrowla. Otoc?:enl o!de ?Justa.wiła przed polska Służba pieką i wyposa:i:cni w olbrzymie środ
Zdrowia Polska Zjednoczona Partia Id przez nasz Rząd Ludowy nie bę·
Robotnicza, na której czele Wy sto- dziemy ustawac w walce o zdrowi(·
icie.
ludu pracującego. We wszystkicł1
W zaostrzającej się walce kla.so- naszych poczynaniach przys'!V1ecat
wej pracownicy Służby Zdrowia. zde nam będzie wzór i doświadczenia
cydowanie staną w jednym szeregu przodującej w świecie Służby Zdroz klasą robotniłlz:t. Łamiąc trodnoś- wia i nauki medycznej ZSRR".
ci i przeszkody w coduennej pracy,
„2.000.000 członków
spółdzlel~I
realizować będziemy zadania. podnie spożywców czytamy m. in. w desieuia na wyższy poziom lecznictwa peszy od ogólnopolskiego zjae.du de
ludzi pracy miast i wsi.
legatów spółdzielni spożywców 'w
Przyrzekamy uwielokrotnić nasze Krakowie - dołtrłą wszelldeh sta.·
wysiłki nad otoczeniem opieką lecz- rań, aby wykonać zadania nałożoąP
niC'zą naszych dzieci i matek. Nie- na nieb przez Plan 6-letni i wziąć ''
zmordowanie walczyć będziemy z ten sposób jak najżywszy udział \~
chorobami spo1ecznyml, pozostałoś- budowie fnndamentó'v socjallzm1•
nia dyplomatycznego wyjścia z obec ciami rządów kapitalistów i okupan w Polsce i w walce o pokój świa.to
nej przykrej sytuacji, pod warun- ta.. Podniesiemy stan sanitarny kra- wy",
kiem zachowania prestiżu. Głosy te
rozlegają się
nawet w Kongresie.
który uprzednio jednomyślnie popierał agresję amerykańską w Korei.
Senator - republikanin Caro (ze
uczestrucy
· Krajow~j narady akty I utworzonych spośród ' ucrzestnikó\1
stanu Missouri) i Me11on {e.e stanu wu przemysłu poligrafice:nego w dru narady grupach składaczy ręcznych
Nevada) w swych wystąpieniach w gim ~niu obr":d
pr2eanalizowali linotypistów, chemigrafów, int rolisenacie usiłowali zwalić winę za po- szczegolowo proJekt nowych norm gatorów itp. Wszystkie grupy ocenigrom wojsk amerykańskich w Korei dla pracowników rzakładów poligra- ły pozytywnie riowe , normy ..PodkrefiC'Zilych, opracowany przez specjał- ślano, że projektowane mierniki sa
na Achesona i zażądali, by Acheson ną komisję branżową. W dyskusji sprawiedliwe, że są opn,cowane wę-·
podał się do dymisji lub został usu- nad nowymi normami podh.'Leślano, dług d~kła<Jnej lrnlkulacji technicz·
nięty, Członek Ie.by Reprezentantów, że są one ściśle przystosowane do nej.
"
republikanin Jenson ze stanu Jova l'ze.czywistych 'Yarunków pr~cy, · P~~
W tlyskusji wi~!u ;nówców wska.
, . .
.. . d
ł nuJących obecnie w pl'Zemysle poh- zywało na mobd1z0Jący charakter
w przemow1e~JU swym O!;Wia czy • graficznym.
tyc.l;J norm, podkreślało, że przycz~·że Kongres me ma potrzeby stosoProjekt nowych mierników pracy nią się •one do dalszego silnego ro~(Da.lszy ciąg na. str. 2)
omówiono
przede wszystkim w· woju ruchu socjalistycznego współzawodnictwa. i rac.1onalizatorstw.a
pracy. Szczególnie doniosłą rolę t>.daniem mówców - odegrają nowe
normy w dziedzinie u1>0wszeehnie11ia nowatorskic,b metod 1>racy, gd;yż
pobudzać będą, pracowników do leP·
ut~ivorzeniu
szego organizowania procesu Wl·
Przemysłu
twórczego.
Zebrani na narad'Z ie aktywi~ci
WARSZAWA (PAP). - Do Sejmuj wanego ośrodka kierowniczego w podjęli jednomyś
lnie
rezolucję, }\'
wpłynął, uchwalony przez Radę Mj postaci Ministerstwa Przemysłu Che
której oświadc-tają m. in. .,Witam:l'
nistrów. projekt ustawy o utworze- micznego.
niu urz~du ministi·a. Przemysłu Che
Do zakresu działania nowego Mi z radością i uznaniem nowe normy
micznego.
nisterstwa należeć będą · sprawy które umoźllwią nam podniesieni<
Wielkie zadania postawione przed przemysłu chemicznego, papiernicze wydajnoki pracy i pełniejsze włą, ·
czenie się w szeregi przodującyc}·
naszą gospodarką narodową w dzie go, gumowego, tworzyw sztucznych
dzinie rozwoju przem:vsłu chemicz- i włókien sztucznych, a w szczegól- oddziałów klnsy robotniczej w celu
nego oraz przemysłów ściśle z nim ności we wszystkich tych gałęziach przedterminowego wylwna.nia. wiei·
związanych wymagają
stworzenia przemysłu - planowanie gospodar kich za.dań Planu 6-letniego.
Wzywamy wszystkich pracowniodpowiednich
form organizacyj- cze i polityka inwestycji, kierowanych dla lrierowa.'lia tymi gałęziami nie działalnością podległych przed- ków prżemyslu pollgraficzneso do
przemysłu i wobec tego zachodzi ko siębiorstw, sprawy kadr oraz orga- jak najszybszego w.Prowadzenia. no·
wych, socja.listycznyeb norm".
r.ieczno~ć
utworzenia wysoecjalizo ' nizowanie badań naukowych.

dymisji Achesona

je nieroztropna polityka

kół° rzą

d2ących.

WaS2yngtoński
korespondent
„NEW YORK TIMES" - Reston nie ukrywa, że w Wasz;yngtonie wie
lu ofiojalnych przedstawicieli otwar
cie mówi o „katastrofie wojennej"
w Korei.
Chociaż sekretarz Stanu Acheson
zaledwie przed dwoma tygodniami
w sposób stanow~y odrzucał propozycje „rewizji" polityki ameryka11
skiej. ponura meczywistość, z jaką
spotkali się waszyngtońscy politycy i interwenci w Korei, zmusza
obecnie pewne grupy amerykań
skich warstw rządzących do zajęcia

się właśnie taką „rewizją".

Wśród

licznych grup mądozących rozlegają
obecnie głosy, nawoł1,1jące do
zaprzest.ania awantury koreańskiej i
proponujące podjęcie prób rznaleziesię

Cukrownie polskie
produkujQ już

ponad plan
WARSZAWA (PAP). - W dniu
7 grudnia br. · przemysł cukrowniczy
wykonał plan kampanii, dając krajowi 830 tysięcy ton cukru. Pienvsza
spośrói cukrowni, która zrealizowała. plan, byla przodująca. we wspólza
wodni~twie i racjonalizatorstwie cukrownia Przeworsk, okręgu lubelskiego.

I

podnoszą wyda in ość pracy
w zakładach poHgraficznycm;

Nowe normy

I

Uchwała
o

Rady

Ministrów
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Przem6wienle amb. Wierblowskiego w Lake Success
6 Ji.
Zgromadzenie Ogólne powzięło decyzję włąe2enia do porzlłdku dziennego obecnej sesji sprawy
nazwanej „interwencją Chin Ludowych w Korei". Decyzja ta uchwało·
na zosteła 51 głosami przy opozycji
Związku Radzieckiego, Ukrainy, Bia
łorusi, Polski i Czechosłowacji, In·
die, Indonezja, Birma i Afganistan
powsti:zymały się od głosu.
Jak wiadO'lllo postulat umieszęzenła wyżej wymienionej sprawy na po
rządku dziennym Zgromadzenia zo.
stał zgłoszony przez delegację Stan6w Zjednoczonych, W, Brytanii,
Francji, Norwegii, Kuby i Ekwadoru.
W debacie zabrało g'łos tylko 6 m6w
c6w, z kt6rych USA, W. Brytania i
Filipiny wypowiedziały się za umiesz
ezeniem, a Związek Radziecki, Cze·
ehosłowacja i Polska przeciwko U·
mieszc-z:eniu tej sprawy na porządku
dziennym.
W imieniu Polslki wystąpił szef delegacji polskiej ambasador Wierbłow
•ki
Zgromad'Zenie Ogólne - oświad.
czył ambasador Wierbłowski m. in.
- ma przed sobą wniosek sześciu
państw, domagający się włączenia do
porządku dziennego nowej sprawy
pod nazwą „interwencja Centralnego
Rządu Ludowego Chińskiej Republi·
ki Ludowej w Korei". Delegacja poi
ska sprzeciwia się włączeniu tej
sprawy do porządku dziennego z na·
stępujących powodów:
Już z tytułu sprawy wynika ja.
sno, że jest to zagadnienie wchodzace w zakres pokoju i bezpieczefistwa a więc p-0dlega kompt>t.t>ncii
Rady" Bezpiec7.eństwa. Zgromadzenie
Ogólne może wprawdzie zajmować
się zagadnieniami, dotyczącymi och·
rony pokoju i· bezpieczeństwa, ni.e
trudno się jednak domyśleć, że ci,
którzy wnoszą ten punkt na porządek dzienny zamierzają również
przedłożyć rezolucję, zalecającą ja·
kąś konkretną akcję, a za tym kroki,
kt6re podejmować może tylko Rada
LAKE SUCCESS (PAP) -

.topada

regulowania konfliktu koreańskiego.

Każdy

wie jednak,

że

w Korei nie

Zawierał on wszystkie elementy nie· ma wojsk Chińskiej Republiki , Ludozbędne do przywrócenia pokoju w Ko wej.

rei. Delegacja polska, tak jak i inni
autorzy tej rezolucji, miała zamiar
w ten sposób położyć kres wojnie,
która powstała w rezultacie iuter·
wencji Stanów Zjednoczonych v· woj
nę domow11 w Korei, sprowokowan:}
przez narzucony narodowi koreańskiemu reżim Li Syn Mana.
W owym czasie generał Romulo z
tych czy innych powodów powstrzymal się jednak od mówienia o pokoju. W owym cza-sie pan Austin nie
powiedział nam nic o powadze sytua
cji, o czym dziś tak się rozwodzi. Gdy
wnosiliśmy naszą rezolucję nie było
jeszcze mowy o tzw. chińskich oddziałach, a jedyne oddziały obce na
terenie Korei - to 6yły amerykań·
skie siły zbrojne, które wykorzysta·
ły liczebną przewaP.'e nad bohaterską
Armią Ludową Knrei, przekroczyły
as równoleżnik i nie ukr:vwnły swych
zamiarów imperinlistyc~nej · ekspan·
sji na kontynencie azjatyckim. Odrzucono w6wczas na~~ą rezolucję. a
szereg delegacji przemawiając z tej
trybuny zamiast szukać pnkojowych
środków rozstrzygnięci& sporu, pod·
żegało do dalszej akcji, wzywało do
przckrocze;nia 38 równoleżnika i snuło marzenia o bohaterach ameryknń·
skich obwlesionych orderami ONZ
za zwycięstwo w Korei. Główną role
odgrywał w tym zwłaszcza pan Romulo.
Sytuacja jednak zmieniła się szyb·
ko. Koreańska Armia Ludowa prze-

!<,akt, że naród chiński zaniepokojony jest wypadkami w Korei jest
dla każdego zrozumiały - mówił
amb. Wierbłows•ki. - Są nimi również zaniepokojone wszystlde narody
Azji, które widzą w agresji amerykańskiej na Korei oraz w próbach
narzucenia nowego jarzma kolonialnego narodowi koreańskiemu, - zagrożenie poltoju i bezpieczeństwa w
całej Azji. Naród chiński ma w szcza
gólności wiele powodów do niepokoju. Do granic jego zbliżała się armia
kraju, którego rząd nigdy nie ukry·
wał swych irnperialfatycznych celów
w Azji, który prze-.t długie lata inter
w wewnętnne sprawy
weniował
Chin, chcąc za wszelką cenę utrzymać przy władzy klikę Czang Kai!)Zeka, i który w chwili obecnej oku·
puje część suwerennego terytorium
wyspę Taiwan. Z wychińskiego spy tej tworzy bitzę wypadową. prze
ciwko Chińskiej Republice Ludowej.
Co więcej. rząd Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu uznaje za
rząd klikę Czang f{ai-sze.ktt, wspomaga go wojskowo i finansowo,
W ten sposób Stany Zjedaoczone
wykazują, że oczekują. powrotu do
wład~y tego rządu, co nie może :ta·
bez aktu agresji przeciwko
stąpić
Chiiic;kiej Republice Ludowej i bez
wojny w Azji. Czyż nie wynika z tego jasno, że naród chiń!>ki miał uza·
sadnione powody do niepokoju. Kierując się zarówno interellem swego
zwyciężyws?;y trudności, zdołała się własnego bezpieczeństwa, jak i uprzegrupować i wsparta posiłkami czuciami pr;iyjaźni wobec narodu ko
rozpoczęl:t
chińskich
oeh<>tników

kontrofensywę, zmuszając oddziały
amerylrnńskie do gwałtowne~o od·
wrotu. Karta się odwróciła. Wbrew

Polski jeden z najwybitniejszych
zespołów teatralnych Związku Ra
dzieokiego - Ukraiński Akademicki Teatr Dramatyczny im.
Iwana Franko.
gości bawi o·
Zespół drogich
hecnie w Warszawie, entuzjastycimie witany przez mies-zkańców
naszej stolicy. Ponieważ przybycie znakomitych artystów Ukrainy Radzieckiej wzbudziło rówogromne zainteresowanie
nież

reańs.kiego, pozwala on swym synom
śpieszyć z pomocą koreańskiej Armii
Ludowej, która broni wolności narodu koreańskieg-o.
Wiemy, że w chwili obecnej Stany
Zjednoczone oskarżaine s:,i o agresję
w Azji. Centralny Rząd Ludowy
Chińskiej Republiki Ludowej zażąrlał

od Narodów Zjednoczonych rozpa·
trzenia sprawy agresji amerykań
skiej przeciwko całości terytorialnej
Chin i nienaruszalności gri.nic chiń·
skich. Znany jest fakt okupacji :yspy Taiwan i bandyckich nalotów
lotnictwa amerykańo.kiego na terytorium chińskie.
Oskarżenie zostało wniesione i u·
dowodnione. Stany Zjednoczone nie
zna lazły odpowiedzi.
Sześć miesięcy na.ród koreański
walczy o swą wolność • niepodległość przeciwko napaści USA działają
cych pod maską Narodów Zjednoczo
nych. Wydaje mi się, że dziś jest już
dostatecznie jasne dokąd doprowadzi
ło Narody Zjednoczone ślepe i posłu
szne podążanie większości tej orga·
nizacji za imperialistycznymi planami Stanów Zjednoczonych. Najwyż
szy czas - zakończył mówca - by
Zgromadzenie wykazało więcej zdre>\Vego rozsądku niż dotychcr.as. Zamiast włączać do pol'ządku dzienne·
go spnwę, która ma na celu rozsze·
rzenie konfliktu w Azji, Narody Zjed
noczpne winny szukać śro:lków. 1-tórc
umożliwią likwidację tego niebez·
piecznego konfliktu. I dlatego delega
c~a polska uważa, że Zgromad:r.enie
powinno ctlrzucić projekt włączenia
do porządku dziennego wniosku !!.ze·

wśród

łódzkiego

spo-łeczeństwa

zamieszczamy poniżej informację,
dotyczącą historii i bogatej działalności artystycznej Teatru im.
Iwana Franko.
Teatr imienia Iwana Frn:n.1<o
został zorganizowany 30 lat temu
przez grupę młodych artystów
ukraińskich.

W cią.gu 30 lat swego istnienia
teatr im. Franko zdohył nooie
wielkie uznanie nie tylko w Republice Ukraińskiej. Tego roku
latem został on zaszczytnie wy.
różniony i zaproszony do Moskw;1
na gościnne występy, które stały
sukcesem zespołu.
się wielkim
„Literaturnaja Gazieta", w artykule omawiającym mo~kiewskie
teatru, stwierdziła, :6e
występy
„moi.e on służyć za przykład teatru nnrotlGwego w formie, a socjalistycznego w tr~ści" oraz pod
kreśliła, ie ,,może on być dumny
ze swej twórczej pracy".
repertuar teatru
Różn<>rodny
świadczy o jego szerokich możli
wościach. Wystawia on z wielkim
arcydzieła rosyjpowodzeniem
skiej dramaturgii klasyc-znej, a
inscenizacja sztuki Aleksandra

ścin państw.

Potężna

do Polski

W związku z Miesiącem Pogłę
hienia Przyjaźni Polsko-Radzie~
kiej przybył w tych dniach do

zapora

szumnym zap-0wiedziom o rozbiciu
przeciwnika, o zakończ~nin wojny
przed świętami, oddziały ameryk11ń
11kie wycofują się, o ile oczywiście
nie są otoczone. Jasnt> jest, ie '" ta·
kiej sytuacji Stany Zjednoc:r.one muPremier francuski Pleven ostate- I kall na jego zgodę i nie krępo\V'ali gnieniami i interesami ca.lego naro
szą znale~ć winnych. Szukają ich cznie skapitulował wobec
nacisku się „zastrzeżeniami" francuskiego clu niemieckiego, a jako krok ua
Bezpieczeństwa.
Pozwolę sobie przypomnieć, ~e nie więc w ochotnikach chińskich. kt6· amerykańskiego i wyraził oficjalną premiera. Od chv.rill, gdy ministro- drodze utrwalenia poknju odpowiatak dawno pięć deleiraejl, w tej Iicz· 1rych udział kwalifikujll jako „i!iter· zgcuię na amerykański plan remili- wie spraw zagranicznych USA, w. da najgorętszym pragnieniom iDbie i delegacja polska wm()<;'V na wencję Rządu Ludowego Chin w woj ta1·yz.acji
Zachodnich. Brytanii i Francji po~zięli we wrze nyoh . narodów. Stąd też WYPływają
Niemiec
Zirromadzenie projekt pokoiowego u· nie koreańskiej".
Wszelkie „zastrzeże:iia" . wysuwane śniu br, w Nowym Jorku swa zna- głosy nawet reakcyjnej prasy zaMieszczań
remilitaryzacja. Nie- chodnio - niemieckiej.
dotąd przez rząd francuski były pró ną uchwałę,
„Frankfurter Ni!ue
już ski dziennik
bą osuikanla francuskiej opinii pu rnieo Zachodnich znajduie się
blicznej co do rzeczywistego stosun w pełnym toltu1 Ostatnie donlesie- Presse'", zdając sobie sprawę z na
pisze, że
ku rządu francuskiego do za.gadr..ie nia z Niemiec Zachodnich wskazu strojów społeczeństwa,
ją, te okupanci amerykańscy, nie li ,,nie byłoby w obecnym momencie
nla remilitaryzacji Niemiec.
gorszeg-0 posunięci-i' aniżeli oclnucedziałalności,
Dziennik francuski. „Ce Soir", ko cząc się zupełnie ze swoimi partneraml, w oparciu o byłych genera- nie szansy jaką daje pismo Gropimentując kapitulację Plevena.
Józef Niecko, po
WARSZAWA (PAP). - 7 bm. rorz: czelnej ZSL samą opinią wystę
sze: „Okazało się dziś wyraźnie, że łów hitlerowskich i odwetowców nie tewohla". Z tąGe11eral-Anzeiger".
odbudowują pu.ie „Bonncr
poczęło się w sali Rady Państwa po- czym odciiytany rzostał list prezesa osławiony plan Plevena był jednym mieckich pośpiesmie
te
„Stuttgarter Zeitung" pisze,
otwiera.ją bramy więsiedó:enie Rady Naczelnej Zjednoczo ZSL - marszałka Sejmu Władysła z akcesoriów komedii odegranej Wehrmacht,
ziei1 dla hitlerowskich z.brodniarzy „be-Ll)4)średn\e odrmce.nie propozyjeo
świadczyć
mającej
rząd,
przez
nego Stronnictwa Ludowego. W ob- wa Kowalskiego.
się z zo I
go ,,oporze" wobec remilitaryzacji wojennyrh, prorlukcję 7.9Chodnio· ejl Grotewoh1a sp0tkałobyw NłemWłaściwe obrady Rady Naczelnej
radach, obok członków Rady Naczel
Niemiec Zachodnich. Altcesorium niemiecką przestawiają na tory pro pełnym niezrozumieniem
czech Zachodnich".
nej, Naczelnego Komitetu Wykonaw ZSL rozpoczął referat wiceprezesii to zostało obe()nie odrzucone. Fakt, dukcjf wo.iennej.
że tak byłoby istotnie na jlepiej
Całe połacie Niemiec Zachodnich
czego, sekretariatu generalnego 1 NKW - StefaJJa Ignara o roll 1 za- że decyzje te powzięto przed wyja
świadczą liczne wypowiedzi d:r.iała
woj
potrzeby
są rekwirowane na
w
Gł6wnej Komisji Kontroli Stronnie- danlach ZSL na etapie budowy fun zdem Attlee do USA oświetla
znamienny sposób rzekomo „pokojo skowe. Wyrzucanie Niemców z mie czy i polityków z Niemiec Zachodtwa udział biorą również Uczni ak- damentów socjaliiimu. Drugi refe:-at wą" misję premiera b.rytyjskiego. szkań, które mają zostać zajęte nich, którzy ostro wystąpili przewygłosił sekretarz NKW - Aleksan Decyzja rządu Plevena świadczy o przez kontyngenty wojsk lnterwen- clw remilitaryzacji i wypowiedzieli
tyw:lści terenowi e całego kraju.
się za rozmowami w sprawie propo
Posiedzenie RN ZSL poświęcone der Jnszklewlc~ który om6wił ll.B- woli imperialistów pogłębienia nie- cyjnych, trwa. Ostatnio władze bry
wYdały rozkaz eksmisji dla zycji Grotewohla. Burmistrz Heilty.iskie
jest podsumowaniu i ocenie roczne- gadnlenta walld o kadry 1 o umoc- bezpieczeństwa wojny światowej 17 tysięcy mieszkańców okręgu bronn, Meyne, przemawiając do 10
przygotowywanej przez nich gorącz
ludzi oświadczył wręcz, że
go dorobku Stronnictwa, jego wkla- nlenle organirzacyjne ZSL.
kowo również na terenie Europy". Muenster. W Nocymbet'dze władze tys.
amerykafo;kie zapowied7.ialv dalsze ,Jeśli r7,ą.d w B'onn będzie przeciwPomądek dzienny dwu dalszych Pleven
du w da:ieło rozwoju ł umocnienla
zrezygnował z rzekomych
maso,ve eksmisje. Minister spraw ny podjęciu polityki porozumienia
lojuazu robotniC'LO - chłopskiego, roe dni obrad Rady Naczelpej ZSL prze środków ostrożności, jakim miało węwnętrznycb ,.rządu" bonsklego z rządem NRD, t-0 lnlcja.tywę w
kontyngentów
włączenie
in.
m.
być
woju Państwa Ludowego, wkładu w widuje sprawozdanie Głównej Koniemieckich do armil europejskiej Lehr o,głosił. że w drodze jest trans tym kierunku będą musiały podjąć
dzieło 1ocjallstycznej przebudowy misji Kontroli Stronnictwa, dysku- i wyra.ził pełnił zgodę na natycbmła Port broni dla zachodnio - nlemiec inne miasta Niemiec Zachodnic}l".
wsi i udziału maa członkowskich w sję n.ad referatami i sprawozdaniem stową odbudowf2 neohitlerowskieio kiej policji. w Minden otworzone Równie jasno stawia sprawę b. miSaksontl,
zostało biuro werbunkowe którego nister rolnictwa Dolnej
Wehrmachtu.
Gl{KS oraz podjęcie uchwał.
'1alce o pokój.
zadaniem jest dostarczanie „ochot- dr Gereke, który wypowiadając si.ę
Imperialiści amerykańscy nle cze
Obrady zagaił preize1 Rady Na- I
ników" dla tworzonych przez oku- za wprowadzeniem w życie postano
pantów niemieckich oddziałów woj wień praskich, podkreślił konieczskowych. Na C'Zym polega owo wer- ność podjęcia rozmów z rz;\dem
podżegaczy
się
bowanie „ochotników" najlepiei ilu- NRD w kwestll zjednocrzenla Niestruje fakt, że w 7,achodnim Berii- miec.
Za rozmowami z Niemiecką Renie władze brytyjskie WYSłały wezwania do biur rekrut:wyjnych wszy publiką Demokratyc7..ną, przeciwko
stkim bezrobotnym, studentom oraz remilitaryzacji Niemiec Zachodnich
nientiecktm pracownikom, którz:v WYPOWiadają się setki tysięcy niebyli kie<lyś zatrudnieni w urzędach mieckich robotników, chlopów, urzę
darczych pocrzynają rozlegać się gło wielu innych rejonach USA szerzy bryty.iskłch.
(Dokończenie ze str. 1)
dników, - wypowiadają się. wszy.st
a
n
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się
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do
nawołujące
sy,
w
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rządu,
do
wać się
kie warstwy społeczeństwa zachodkoreań
konflikt
by
wpływów,
rząd
WschoDalekim
na
amerykańskiej
nio _ niemieckiego, o tym, Jak bar
dni
Tych parę faktów ostatnich
kabałę w Korei". W razie konieczno
dy
drodze
na.
zakończony
został
ski
świadczy wyraźnie, że „kompromis" dzo społeczeństwo za.chodnio-niedodal Jenson - Kongres ma dzie. Według doniesienia pisma „BO
ścl wrogie remiUtaryprawo w myśl konstytucji zażądać STON GLOBE", grupa 21 wybit- plomatycznej i by USA nie zostały Plevena był tylko czezą formalno~- mieckie jest
nych finansistów, przemysłowców i wciągnięte do wojny z Chlnaml W cią, ze amerykańscy imperialiści nic zacji, jak bardzo nie eh.ce być mię
usunięcia pre2ydenta.
stanu iMassachusetts Buffalo (stan Nowy Jork) grupa mle sobie nie robią z tego, czy Innego sem armatnim, w wojnie, przygotoChociaż anl Cam, ani Mellon, ani publicystów
wywauej pue:r. imperialistów ame·
też Jenson w swych wystąpieniach zwróciła się do Trumana i Acheso- szkańców, składająca się z adwoka- odruchu satelickich rządów.
Poważne zaniepokojenie wywołu- rykańsldch, świadciy fakt, :t.e, jak
nie odzwierciedlają w pełni stano- na ri weizwaniem, by podjęli oni kro tów, pedagogów, duchownych itp.,
wiska lóerownictwa republikańskie kl celem pokojowego ro2wiązania rz:wróciła się z apelem do Trumana i je natamiast wśród podżegaczy wo- wynika z oświadczenia. „komlsago w Kongresie, jednak w prasie po kónfliktu koreańskiego. Fakt wystą Achesona, \vzywając ich do uregulo jennvch ustc~unJrnwanie się ludno rza bezvieczeństwa" z Bonn, BlanBrytanii a ka, „remilitaryza.cja Niemiec Zacho
pewne oz- pienia tej grupy świadczy, że w ko- wania konfliktu na Dalekim Wscho ści Frandl, Be!głi.
ukarz;ywać się
e.zynają
p~ede wszystk~. N1emł_e? Zach~~ I dnich nie 7.najduje żadnego poparcia
naki, świadczące, że kierownictwo to łach wielkiego businessu USA, któ- dzie na drodze pokojowej.
usiłuje obecJlie zrzucić z siebie wszel re w czerwcu całkowicie popierały
Jak donosi korespondent ASSO· nich do zai:-ad~1cma rem. 1htaryzacJ1: wśród b. m!odszych oficerów Webr_
obecnie ea- CIATED PRESS z Seetle, duchowni Sto~un7k ten 1 • nast:o;1e ludności machtu".
porażkę agresję amerykańską ką odpowiedzialność 2a
Nie tylko propozycje Grotewohla
chod1Zą poważne zmiany nastrojów. 20 kościołów oraiz 200 parafian po- zn2,iduJa szerokie .odb1c.1e, w kamen
wojsk amerykańskich w Korel
Z doniesień prasy wynika, że w wrzięlo rezolucję, wzywającą do wy- tarz~ch prasy franc.usk!P.1._. ang:lel- postawiły Adenauera i jego mocoNawet w niektórych kołach gospo
dawców w kłopotliwej sytuacji. R6
cofania wojsk amerykańskich z Ko- skleJ i zachodnio-mem1eck1ej.
Adenauer zmu!'zon:v był wnie wielki kłopot sprawiła impeSam
rei. Rezolucja domaga się również
doJmszczenia prz.edsta.wicłell Chiń stwlerd::ić na posiedzeniu CDU. ze rialistom radziecka propozycja odby
skiej Republiki Ludowej do wszy- istnieje konieczność „fl(\konanią ps:v cia konferencji 4 mocarstw, poświę
stkich organów ONZ. Z Chicago do chlc:znych opor?w p1·zeciwkq remm I conej zagadnieniu demilitaryzacji
noSrlą, że 22 duchownych złożyło o- taryza<:jl, panuJącycb wśr6d luclnoś Niemiec Zachodnich. Przęd.stawicie
le USA, W Brytanii i Francji pod
świadczenie, iż rorz.poczną oni „mo- ci niemieckiej".
Wyrazem nastroj6w sl)(lłeczeństwa i naciskiem światowej opinii publicz
dły o pokój". Duchowni ci podpisali
Polsce, szybką odbudowę kraju, apel, wzywający rząd do osiągi;ięcia 7..achodnio-niemiecktego jest szero· , nej, która z radością, powitała lniReakcyjne
LONDYN {PAP). jego serdeczną gościnność i całko porozumienia l uniknięcia woJDY z kie echo, jakim odbiła się propozy- c.iatywę radziecką, zmuszeni są. do
kola w Anglii dokładają wszelkich
wity J>rak propagandy wojennej
starań, by przeszkodzić działalności
cja premiera Grotewohla w spl'awie przedyskutowania tej sprawy na
- napełnia mnie przekonanie, że Chinami.
utworzenia ogóln-0niemiecklej R.'l.dy mającej się zebrać w Paryżu konfe
obrońców pokoju. Kierownictwo bry
amerykań
„rewizji"
do
Tendencje
sprawa, której c.'lł!~owicie s~ę od·
tyjskiej Partii Pracy i Partii KonUstawodawczej, złożonej na 7..asa- H'ncji trzech.
popolitycznego
stanowiska
skiego
zwycięży".
dałem Proµcz:rcja radilecka, podobnie
eerwatywnej, zarówno jak i właści
dzie parytetu z p.rzedst.awlcleli Nie·
na
Przedstawiciel Komitetu Obroń. czynają przejawiać się również
miec Wschodnich i Zachodnich. Pro jak propozycja Grotewohta, ma na
ciele przedsiębiorstw - prześladują
uczestników Il światowego Kongre· ców Pokoju wBuckingham - Shire, łamach prasy amerykańskiej.
pozycja ta wprawiła Atlenauera i je celu niedopuszczenie do remilitarydelegat na Kongres w Warszawie
Dziennik „NEW YORK HERALD go kolegów w niesłychane zakłopo- 1 zacji Niemiec Zachodnich. Obie wy
au Obrońców Pokoju.
Ostatnio został wykluczony z Par· Georg Clarc, ze>stał zwolniony z pra TRIBUNE", który dotychcrz.as wypo- tanie i jak stwierdza amerykańska ' rał.ają pragnienia setek milionów lu
wiadał się niezłomnie vr duchu wo- ;lgencja „Assocłeted Press", „podzia dzi w różnych krajach. Imperlalł
tii Praey F. · L. Corrick za ud-ział w cy.
pTacach Kongresu. Cor1·ick był człon
N'.3 zważając na wszelkie przeszko jowniczym, proponuje obecnie, aby łała w Bonn jak uderzenie bomby"„ , storn trudno jest przej~ć nad nimi
kiem Partii Pracy w cią.gu 42 lat. dy i szykany angielskich kół reak- Stany Zjednoczone potraktowały po Adenauer milczy i zwleka z odpo- do porządku dziennego, tak, jak
Złożył on następujące oświadczenie: cyjnych, ruch w obronie pokoju sze· ważnie propozycje brytyjskle o ro· wiedzią. Czeka na dyrektywy z Wa trudno im przejść do porządku nad
,,Moje „przestępstwo" polega rzy się żywiołowo. Brytyjski Komi- kowaniach, podkreślając, że rokowa szyngtonn, a tam propozycja wywo· 1 zdecydowaną wolą narodów, ktÓł'e
na tym, że przyłączyłem si~ do tet Obrońców P<>koju otrzymuje co- nta takie mogą przyczynić się do u· ł~ła równe 7.a.ltłopotanle, eo w Bonn. przeciwstawiają sic: Ich wojennym
Sprawa jest jasna. Przywrócenie planom.
akcji na rzecz pokoju. Gdy wspo- raz więcej listów z podpisami potl ratowania armii Ąmeryka.ńskiej w
TB.
KoreL
jeclno~ci Niemiec Jeał Z&'Odne • pra
młiiam ruinY. które widziałem '!f'I brytyja.ką petycjt pokoju.

.przeciw rem i Ii tary za cji Niemiec Zachodnich

Rada Naczelna ZSL dokonuie krytycznei oceny
Stronnictwa

rocznej

Wzmaga

pap/och w obozie

Senatorzy USA

żądaią

dymisii Achesona

'Y·

I

Brytyjscy lokaje Wall-Street
prześladują obrońców

poko.iu

I

i

Ostrowskiego, „Ostatnia ofiar&",
mu s'Zczególne uznanie.
Najważniejszą pozycję w reper
tuarze zajn1uje ukraińska dramaturgia. Teatr od początku awegll
is~nienia bogato czerpał ze 1111karbnicy ukraińskiej literatury klasycznej, szczególnie z nieśmiertel
nej twórczości wielkiego pisarza

zyskała

ukraińskiego

XJX w. patrona te-

atru Iwana Franko. KlMyczny
repertuar u!n·aiński uzupełnia.ją
komedie Iwana Tobilewicza (Kar
pienko - Karego) oraz romanty.
czny dramat ludowy 11.farl:a Kropiwnickiego - „Nim s1oń.ce wzejdzie, rosa oczy wyje".
Jednak najwięcej uwagi pośwło
ca teatr im. Franko aztuk<>m
Na scenie teatra
współczesnym.
wystawiono sz.tuki ws·zystk>ich wy
bitnych ' współczesnych dramaturgów Ukrainy, a w pierwsz:\7lll tzę
dzie Korniejczuka. W nim teatr
znalar.ł „swego autora".
Teatr znakomicie ukazuje głę
boką, id0-0wą treść sztuk Korniej
czuka, jego subtelny humor. Artyści wcielają się z powodzeniem
w postacie bohaterów - przcxiuScenojących ludzi radzieokich.
grafia wiernie i pięknie odtwarza
współczesną Ukraint, jej malo·w ·
nicze krajobrazy, ' giga.ntyczny
przemysł i patos socjalietyeznel')
budownictwa.
W teatrze im. Fra•nko odbyły
się prapremiery prawie wszyst·
kich sztuk Korniejczuka. Znane
w Polsce „Makar Dubrawa" i
„Płaton Kreczet" należfl do żelu
nego re-pertuaru teatru. Ponadto
wielkim powodzeniem cieszy 1ię
wystawiona przed 10 laty, a stale
się w repertuarze,
znajdująca
sztuka „W ste11ach Ukrainy".
Wystawienie najnowszej sztuki
„Kalinowy gaj"
Komiejczuka
teatM·
przyniosło nowy sukces
wi. Akcja tej uroczej komedii rozg1·ywa s-ię wśród pięknego pejzażu Ukrainy. Treśeil} sztuki jest
życie kołchoźni\<6w, pełnych zap!ł
łu bojowników o lep&Ze jutro, nie

przejednanych wwgów wygodnictwa, egoistycznego samolubstwa i
skostnienia.
W czasie występów w Moskwie
zdobył sobie teatr równie-Z duże
uznanie inscenizacją. sztuki pt.
„Prof, Bujko", pióra współ~esne
go pisarza ukraińskiego, J aku1'a
Basza. Bohater sz.tuki, prof. Piotr
Buj.ko, ·wykładowca KijowskieZo
Instytutu Medycznego, był w cza
sie okupacji hitlerowskiej pr:r.ypartyzant:d.
wódcą ukraińskiej
Uczony-patriota poległ w walce s
najeźdźcą fa.szystO'Wskim. Sztuka
ukazuje bohaterstwo uczonegó i
jego mlłość do ojczyzny udziec·
kiej.
C\\arakterystyezq cecbą prud·
stawicń teatru im. Franko jest
wysoki, wyrón'nany I>C>Ziom aktor
ski i harmonia wykonania. Reąli·
styczne odtwarzanie rzeczywistojaka bije z postaci,
ści, prawda
prostota ich ujęcia - oto ma·
miennę cechy gry aktorów tego
teatru. Sukcesy zespołu lcijowskie
go są w olbrzymiej miene zasłu
gą jego długoletniego kierownika, jednego z załoiycieli teatru i
- artysty ludowego ZSRR, lauNagrody Stalinowskiej,
reata
.
Ignacego Jury.
Polska publiczność teatralna
prac<>wnicy naszych teatrów oc,;ekują. z wielkim zainteresowaniem
występów teatru im. Franko.
Pobyt :znakomitych a1·cys.tów
ukraillskich przyczyni się niewąt
pliwie do jeszcze silniejszego Ztl·
cieśnienia więzów przyjaźni łąc.zi

cej narody radzieckie z narodem
pols1kim, przyjaźni, zapoczątkowa
nej pnez wielkich poetów - Pu·
szkina, Szewczenkę i Mickiewi·
cza; stanie się jeszcze jedną okazją do zapoznania się z żywym.i
wzorami przodującej sztuki soda
listyeznej, przepojonej ideą wal~!
o postęp, świetlaną przy:szłol!c
ludzkości, o pokój na całym świe
cie.

Piraci powietrzni Trumana
naruszają granicę

Chin

Ludow~ch

PEKlN (PAP). - Jak donosi Agen
cja Nowych Chin, według niepełnych
danych. w okresie od 19 listopada dó
30 listopada przeszło 230 bombowców
i pościgowców amerykańskich sil
agresywnych w Korei, 68 razy po·
granice powietrzne p6ł·
gwałciło
nocno-wschodnlcb Chin,
W 17 wypadkach samoloty amerv·
kańskie bombardowały I ostrzeliwały
z karabinów maszynowych miastn
Andżun jak również Czan-Bai, Un·
czian, Tunhaa i inne.

Katastrofalny wzrost
bezrobocia ·

w Niemczech Zóchodnich
BERLIN (PAP). - Agen~ja ADN
donosi z Bonn, ze według oficjalnych
danych liczba bezrobotnych w listo·
padzie wzrosła w Niemczech Zachodnich o 86 tysięcy osób. „Ministerstwo" gospodarki Niemiec Zach.:>·
dnich przyznaje, że masowa rer....&tcje w listopadzie zostały poczyni().
ne wskutek wzrastającego wc,iąz br:i
ku surowców i siły pędnej w wielu

prze.d~iębio_rstwach, c~ spow~,:...Mt

7'11lmeJszeme

produkc~
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Krytyka i sa.m okrytyka

dźwigni:ii
"'t

budownictwa soc I. a 1Is
· t y cz n ego „TRECHGORNAJA
MANUFAKTURA"
Łodzi
słyszeli
zakładach
moglibyśmy osiąrnąć
współzawodnictwa.
przemysłu bawełnianego

Jednym z łlajban:lz.iej nieodzownych narzędzi w rękach prole
tariatu w walce 0 wykOQanie Planu
6-letniego 'est twórcza. krytyka I sa
mokrytyka.
Towarzysz Stalin niejednokrotnie
wskazywał, że krytyka samokryty
ka to niezbędny środek 1wYChowania
mas. woi„-• ...cia milionów lttdzi' pra
„„.~„
cy do twórczego
budownictwa, do
udziału w rządzeniu krajem, to nie
z-wycięiona broń w walce z biurokratyzmem, skostnieniem ł ru'-n"-

.„

-r

Krytyka i samokrytyka to dźwi
~ia rozwoju społeczeństwa soc;ia·
listycznego. „Walka między starym
.f nowYm - uczy towarzysz Stalin
- mlędą tym oo obumiera i tym
co się rodzi, ot.o podstawa naszego
rozwoJu. Jeśli nie zaznaczymy 1 nie
ujawnimy otwarcie, uczciwie, jak
przystoi b<>lszewik<>m• nied""'"'"'l·"c'
.,.,,...,„ "'
f błęclów w naszej Pra<iY, zamyka·
my S1lbie drogę na.przód. A pnecłe:i
chcemy posuwać się D&JJl'zód.
1 wła
Anie dJate!!o, że chcemy posuwali się
naprzód, musimy
sobie p<>st.awić ja.
ko jedno z głów.nycb zadzń, uczci·
W"' i rewolucyJ'n1>. samokrytyk„. Bez
„ nie J-est możliwe
. .,
"'
tego
iść nanrzód,
bez tego nie ma rozwoju". „
enialne te nauki mają ogromne
znaczenie dla naszego budow·
nictwa. Czyż nasz ruch racjonaliza
to1·sk:i, nasze nowe formy w pracy
nie są za.1>rzeczeniem starych me-

G

Robotnicy

tod, t czy
no·
"'"' w:vższą w:vdajn<1ść, czy moglibyś
my \\-"Prowadzić nowe normy, gdy·
by przodujący rob<>tnicy nie od.nie·
śli się krytycznie do starych met.od,
do starych, przeżytych juź, hamuj
3
cych naszą produkcję norm?

nowatorstwa i
Krytyka i samokrytyka zaś jest
Witym mótOTem w tworzeniu
1
w!.ianlu tego ruchu.

robotnik nie bierze dwa ra.'"" do r•
Id tego samego detalu".
...,
„

głó

Norma, wykonywana przez Konieczną, rosła nieustannie, osią.gając

Inicjatywa przodujących metalow
ców
Zakładów Starachowickich,
wzywających do wprowadzenia. DO•
w:sich norm techniczńych, podchwy
""-a
al'.zowana przez wszystkic b
.,...... i rew
rob<>tników tego przemysłu, wspa·
niale rezultaty CzYnu Październlko
wego, który zr-0dzl1 nowe formy pod
niesienia wydajności pracy, e>bniże·
ma kosztów własnych produkcji itp.
są właśnie wynikłem nowego, twór
czego, krytycznego stosunku do pra
cy dotychczasowej, chęcią. odrzucenia oo stare l przeżyte, chęcią pra.oowa.nla w nowy sposób.

proc. „Nie możemy
duś pracować, ta.le Ja.k pracowaliś

ponad 200

my dawniej, ole będziemy mO!flł
pracować jutro, tak jak pracujc1ny
dziś. Ani jedne„ao dnia ~
1~ st"'temu".
'"

Towarzysz Stalin w swym J;tt"zemówieniu na I Wsz~"z:wlą-•·o
"""'
""' w ej
Naradzie Stachanowców powiedział:
„Ruch stachanowski, to taki ruch
rob<>tników, robotnic, który stawia
sobie za cel przekrOczenle obecnych
norm techoic:mycb, przekroczenie za
proJektowanych potencjałów wY·
twórczych, przekroczenie istniejących pia.nów i bilensu wytwórc„..oś·
eł, Pr.tekroczenie dlatego, 'te te ~vłaś
nie normy stały się już przcstarza.le dla naszych czasów, dla naszych
nowych lud~".
!fa~~ m~:i~ca~!n. tweTea10t krBortnonai
Pstrowski w przemyśle węglo- przodownica pracy· Zakładów im. J.
wym, tow. KraJ'ewski w budownic· St 1
'
a ina w Poonaniu:- „Siedzę przy
twie, Pass<>n w przemyśle mctalo- swojej wiertarce, pogłębiam otwoV.'YJTI, to wybitni nowatorzy wyzwo ry - kołnierza korpusu i wciąż my
!onej Polski. Ich inicJ'at'"il.'a
w tama ślę o J'ednyrn··• " Powinnam prn•
J •
,,.,pro
niu starych metod pracy znalazła wadzić samokrytyhę, p<>winnam wy
szerokie zrozumienie i ""'parcie ro k"""'c, J·ak1'e blęd Y Po Peł n i a łam dobotników. Pobudziła szerokie masy t ą d w pracy, muszę poka7'.ać, jakie
•
pracujące do rewizji starych sposo
hów produkcji i do zwiększenia wy ulepstenia moglab~m jeszcze wpro
cla.jności pracy. Jedynie w warun- wadzić". Opisuje ona dokładnie wa
kach socjalizmu i demokracji ludo dy dotychczasowego procesu prowej, kiedy klasa robotnicza jest si- dukCji i sposoby jego ulepszenia.
hi rządzącą w kraju, może ro1.winąl: „Dawniej usta.wiałam włerta.rki by·
się ,masoW)'. ruch racjonalizatorstwa, 1le· jak, dziś poznałam zasadę: dobry

- Oto jak dialektycznie rozumie ro
botnica Konieczna swą pracę.
Czyż nie jest to wspaniały dowód
nowego socjnlistycznęgo
stosunku
do pracy. nail~uszer,o przyswojenia
sobie bolszewickiej za~ady krytyki
i samokrytyki, jako głó-wnej dźwi
gni rozwoju budow:nictwa socjali·
stycmego.
·
Ogromna rola w pogłębianiu i
rozwijaniu krytyki 1 samokryty
ld w klasie robotniczej przypada
komitetom partyJ'nym i radóm zakła.dowym. Winny one coraz śmielej
i szerzej organizować krytykę i sa·

O

„-

mokrytyk~,

od wa.r~zt:itn
Tymczasem
nas \1,'Ymidki,
k rytyka jest

płyną-0ą

bezpośrednio

JJtacy.
zdarzajq się jeszcze u
gdy twórcza, zdrowa
hamowana przez zbiu
rokratyzowaną część
administracJ'i
I starych rutyniarzy. A organizacja
partyjna niekiedy biernie się temu

......

przygląda.
Nie

wolno nam

jednak ani

na

chwilę zapominać, że światla, zdrt>·

wa, twórcza krytyka i samokrytyka
niedociągnięć w pracy, organizowa
na i pobudzana przez organizacje
partyjne. .fe<it podstawowym elemen
tern realiza<iji Planu 6-letniego. Wy
chowanie bowiem najszerszych mM
w duchu krytyki i samokr~·tykl pobudza do pracy po nowemu, do la·

ZPB IID. ARMII LUDOWEJ

przodujący zakład przemysłu włókienniczego :;ru~~::;~u~1:i:~~~~;::,zm~i6~;

Tkalnia. ZPB im. Armii Ludowej szczególnych robotników nie pozo·
- pierwsza w przemyśle ba· stawiała już nic do życzenia. Poważn a
wełnianym jeszcze
wykonała już całko· część załogi nie wykonuje
wicie roczny plan produkcyjny. Nie swvch baz w 100 procentach. Je·
zadługo wypełnią swe zadania rów- dnak dzięki wytężonej pracy instruk
torek, stałej kontroli ~ nad nimi ze
nież załogi pozostałych oddziałów.
Robotnicy,
personel techniczny, •trony kierownictwa oraz szybkiej
kierownictwo zakładu, organizaC'ja naprawie krosien - ilość nie wypeł
partyjna i rada zakładowa mają słu niających baz wciąż maleje. Trzeba
szny powód do dumy. Zwłaszcza. że podkreślić, że docenia się tu w pełni
osiągnięcia
te nie pnyszly łatwo. odpowiedzialne zadania instruktorek.
Należało w ciągu miesięcy pokony- Zwolniono je od wszelkich dodatko·
wać
lleżne
trudności,
likwidować wych funkcji, powierzono ich opiece
błędy. wprowadzaó i rozwijać nową wszystkie pozostające w tyle robot·
Instruktorki
obowiązane
inicjatywę, dzięki której mo~na by· nice.
są
ło łatwiej i
skuteczniej realizować przedstawiać stale kierownictwu wyplany. Praca w ZPB im. Armii 1.u· niki douczania i wspólnie z majstradow~J przebiegała równomiernie, bez mi radzić nad usunięciem przeszkód,
:niepotrzebnych zrywów pny końcu hamujących produk cję.
Taki styl pracy przyniósł pomyślne
roku, wprowadzających zamęt i de·
&organizację. W I i II kwartale bie:i. rezultaty. które uwydatniły się zwla
rok.u zakłady otrzymały Sztandar szcza w Oddziale Il t. zw. „Tkalni
Przechodni we współzawodnktwie Białej". Oddział ten jeszcze w ubie
międzyzakładowym przemysłu baweł głym roku nie mógł nigdy osiągnąć
nianego. Obecnie wysunęły się na wykonania planu miesięcznego. \V
chocli1i oiatm<lntoczoło
całego przemysłu włókienni bieżącym roku,
na lam Jest w 80 proc. młodzież czego.
właśnie dzięki rozwiniętej akcji do·
szkałania zawodowego realizuje swe
,,POMOGŁA NAM UCHWAŁA
plany 1 przoduje w rozwoju wtelo•
BIURA ORGANIZACYJNEGO
waroztatowości.
KC PZPR •. ;·
Wszyscy tkacze teOgromną pomoc.ą w pracy podczas go Oddziału pr:zeszli Juz· na obslugę
cstatnich decydujących miesięcy sta 4 1 6 krosien.
- .Stworzono nam odpowiednie wa
!a się dla organizacji partyjnej ZPB
stwierdza ZMP·ówka
:im. Armii Ludowej t\chwala Biura rnnk1 pracy obsługująca
Organbacyjnego Komitetu Central· Hel.ena „ Gr~dzińska,
nego PZPR o pracy i zademach Par· „szostki - mstruktorki troszczą sie
tii w przemyśle bawełnianym. Roz- o ;tas, postoje prawie zupełnie zli~
prowadzona na wszystkie odcinki kw1dowano. Wykonujemy bez przeprodukcii i systematycznie w zakre- 5zkód baz.y nkordcwe. Taka praca,
sie wykonania kontrolowana i>rzez to prawdziwa przyjemność.
egzekutywę podstawowej organizacji.
przyczyniła się w dużym stopniu do
ROZWOJ WIELOWARSZTATOzmnfejszenja postojów, rozwoju wie- W Oś CI I WSPÓŁZAWODNICTWA
lowarsztatowości, podniesienia dys·
I t?k j.est w istocie. Robotnicy zacypliny pracy. Codzienna, stała Jwn kładow . 1m. Armii Ludowej z ochotą
trola wykonania planów produkcyj· wypełniaJą swe zadania. Przr.„ho·
nych .za~ó~o ~e ~trony. organizacji dząc na obsługę większej ilości ·~ia
p~rty1ne 1, Jak 1 k1erow~ctwa zakła· szyn,
uzyskują
większe
zarobki.
do~ poz~a.lała naty~hrmas.t wykry- Wzrasta
łlC'lba
współzawodniczą·
wac ?raki l usuwac. ie. nie dopu- cych, obejmuląc.a. już 86 proc. załogi.
szcza1ąc ?o załam~ma pl~nu. Urz~. Kierownictwo zakładu i organi;a.
dzane kaz~cg~ dnia 15 ~nutowe od C]a partyjna poświęciły wiele uwagi
prawy .ma1strow, zob~Wlązany~ ?o sprawie zmniejszenia postojów
zdawama sprawozdan z wyn1ko.w szyn. Zagadnieniem tym żyją agilapracy swych zespołów, sprawiły, ze torzy i mężowie zaufania żyje cały
aparat majsterski z~ją! ~ię anal~zo~~ ap.arat .techniczny. Sekr~tarze odruem przyczyn msk1e1 wyda1no:;C1 dz1ałow1 obowiązani są systematycz
poszczególnych tkaczy i szybką, do· nie składać sprawozdania 0 stanie
kładp.ą .naprawą ~rosien •oraz poło- panku maszynowcqo.
Dzięki
temu
tył nacisk na komecznośc doszkala- we ~vszystkich odth:iałach odsetek po
ma zawodowego.
stojow kształtuje się poniżej przewi·
STAŁY WZROST WYDAJNOSCI dywanych. W tkalni - 5,9 proc., w
PRACY
przędzalni - 2,5 proc. Aparat tec.bni~;my uregulował obroty maszyn,
Nie można powiedzie ~. aby w ZPB ltkw1du1ąc wypadki zaniżonyc h obio
lm. Armii Ludowej wydajn ość po-· tów.

I

ma-

. Tk~czka Aniel'!' Gruszka jest czołową przodownicą ZPB im. Armii LuClowei. Obsługu1 ąc 6 krosien osiąga 117 proc. wykonania bazy akcr.do·
wej i 75 proc, pierwsze110 11atunku.
·

NARADY WYTWORCZE
USPRA.WNIAJĄ TOK PRODUKCJI

jest hamulcem wszelkiego
naprzód.

111arszu
F. s.

W dużej mierze na usprawnienie pro Z wystawy szuki chińskiej Y1 Moskwie
dukcJi wpłynęły narady wytwórcze,
oddziałowe l międzyoddziałowe. Cie
szą się one dużą frekwencją. Ro·
bot.nicy przekonali się, że nie rzuca
się na nich 6łów na '\v'iatr. Wszelkie
sprawy, (Z którymi występują, są
brane głęboko pod uwagę przez kierownictwo zakładu, kierownictwo organizacji partyjnej oraz związ.kowej.
I właśnie te elementy - codzienna
systematyczna ko.n trola, rozwój wie
lowarsztatowosei oraz wsp6łzawo·
dnłctwa, doszkalanie zawodowe, C'lę
ste narady produkcyjne, zlikwidowa
nie postojów, stałe podnoszente socJalistycznej dyscypliny pracy - u•
możliwily załodię ZPB im. Armil Ludo
weł oslągnic:cie tak poważnych suk·
cesó·w. Wykorzystując w dalszym
dąg11 dotychczasowe
doświadczenia
robotnicy pr2odufącego za.kładu prze·
mysłu
bawelnlan<igo winni nadal
chlubnie realizować tW• odpowie- Obraz ,,Czerwony Sztandar"- pędda
dzilllne zadania.
CzżaQ·Jnl.
H. Szumska.
(Foto TASS)

wiele

o moskiewskich

„Trechgornaja
Manufaktura".
Łódzkie przodownice pracy tow. tow. Borecka, Szewczykowa, Gościmil'tska podcQ:aS sw<>go pobytu w Związku Radrzieckim ri:wie·
dzały te riak:łady i wiele opowiadały o metodnch pracy, stosowanych przez radzieckich włókniarzy, o wysoko postawionej kulturze wytwórczości, o wspani alym rozwoju wielowarsztatowości.
Załoga „Trech.s!ornoj 'Manufaktury" drzieli się hojnie dośwladme·
niem IZ robotnikami państw demokracjl !UdOWej. Z Okazji XXXII!
roc:znicy Rewolucji 'Paźd7i<'rn1kowej wystosowała . ona nlez\vyl::le
•
·
cenny list do załogi ZFB im. Dz1erżynskiego,
wyja śn i a j ąc rn.
in. obszernie, na czym polega kultura wytwórczości i jak nalety

l'OZ

•

-

Zin:!~~caZ:!~~!!fi!?wa _

0

nią \valczyć.

ot.rv.ymaliśmy radosn~ wladomoś~. te jedn•
„Trechgornoj" Zinaida Mienszykowa, wybrana została
kandydatką do Moskiewskiej Rady Obwodowej.
nosi 320 - 336 m zamiast 102 (na
Liczne delegacje a:agranic:t.ne,
sześciu warsztatach).
Za przyzwiedza jące fabrykę „Triechgorkładem przodownic pracy więk
naja Manufaktura" w Moskwie,
zatrzymywały się zwykle dtużej
szość tl{aczek Kombinatu „Trech
gornaja 1Manufaktura" przesz.la
przy warsztatach. obsługiwanych
na obsługę wie1u warsztatów.
przez słynne tkaC1Zki radzieckie
Miens?:ykówa, Sztyrowa l s:>.:ereg
-Dublagc:, Mleńszykową. Szt3•ro
innych tkaczek Kombinatu · ową, Gr:iiową ł inne. Wiele rzetrzymały za swą owocną i ofiarczy zwracało w tym ptzedsiębior
ną pracę Order Lenina.
stwie uwagę zwiedzaj ących: no·
we precyzyjne .n1aszyny raazic<·Cały kombinat wszyscy ro·
kie.f konstrukcji, wysoki stlllpicń
botnicy i robotnice, majstrowie I
mechanizaeji procesów produk·
inżynierowie dobr~e 'Znają Miencyjnyt'h,
ś\v!.etnie
postawiona
szykową.
Pracuje ona w tkalni
technili;a \J!łzpieczeństwa pracy
od 16 lat. Tu wstąpiła do szereort>..z wspaniałe instytucje spogów leuinowsko • sta.Jluowsltlego
łeczne i lmlturaln-0 • ośwl&towc.
IComsomołu; była początkowo kie
rowniczką oddziałowej organiza- Dyrygent! powiedział z
cji komsomolców, następnie zaś
czachwytcm jeden z zagraniczsekretarzem organizacji komsonych gości, obscl'Wując ruchy
molsldcj na terenie tlcalni. ObecMienszykowej
podczas pracy.
nie Mienszykowa jest cr.łónkiem
Określenie
to jest nadzwyczaj
partii bolszewickil.',j i JJaleiy do
trafn~.
POdczas gdy w przedfabrycznego kt>m1tetu związku za
siębiorstwie
kapitalistycznym
wodowego, Poczynając od roku
człowiek jest jedynie dodatkiem
1947 piastuje mandat delegata do
do maszyny w przedsiębior
Moskiewskiej Rady Obwodowej i
stwie radzieckim jest on jej do·
jest członkiem jej Komitetu Wy·
wódcą, kierownikiem; przy mini
konawC2ego.
malnym wysiłku fizycznym ,,dy·
ryguje" pracą skomplikowanych
Jeżeli delegat do Rady spełnia
agregatów, starając się maksynalPżycie swe obowlązki, nie zamalnie wykorzystać ich ulolnośó
wodzi pokładanego w nim przez
produkcyjną.
Tak właśnie prawyborców zautania jest neczą
cuje Mienszykowa na swych 16
naturalną, że zostaje
ponownie
warszt.a.tach.
wysunięty.
W roku 1947 Mienszykowa kandydowała w KrasJeszcze praed zakończeniem
wojny przedsiębiorstwa radziecna - Presnienskim okręgu wybor
kie ~aczęły się pmestawiać na
cz:ym, którego
mieszkańcy w
produkcję pokojową.
przeważającej ei:ęści składają si ę
Dążąc do
.zwiększen ia
produkcji potrzebz włókniarzy „Trechgorki". Ronych ludności tkanin, Miensżyko
botnicy i robotnice często zwrawa poczęła obsługiwać 10 warcają się do niej w różnych sprawach osobistycl} l ogólnych. Wy1ztatów, rzamiast obowiązujących
według normy sześciu. Po pewborcy widują ją często w szko·
nym czasie usprawniła technole, na terenie budowy nowych
logię i opracowała nowe metody
domów, w internatach dla mło
pracy, co umożliwiło jej obsłu
dzieży
robotniczej, w szkołach
giwanie 12 warsztatów. Od kwic
raem i eślniczych.
tnla 1946 r., MlenS2:ykowa wraz
ze swą zmianową Aleksandt1t Szły
„Wszystko do czego sł~ wd·
rową zaczęła pracować na 16
mie Mienszykowa, będzie na pew
warsztatach.
no zrobione" - mówią wyborcy
o swej delegatce.
Norma pnzewlduje wyprodU·
W tych dniach Okręgowa !{okowanie na każdym warsztacie
misja Wyborcza Krasna _ Preśpo 17 metrów tkaniny, w ciągu
nienskiego okręgu wyborczego
zmiany, natomiast Mienszvkowa
Moskwy eare.iestrowała Miensz:Y
produkuje po 20 - 21 metrów,
ltową jako kandydata do Mo·
czyli jej produkcja dzienna wy·
sklewsl;:iej Rady ObwOdt>wej.
I oto ostatnio

z robotnic
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Zasłużone
a_wans.e pr~co:.vników Rozwi1·a się współzawodnictwo w MZK
w ZPW 1m. W. Łukas1ńsk1ego
Ostatnio został mianowany dy·
rektorem ZPW im. W. Łukasińskiego, ob. E. Dębiński, który ukończył Technicum Włókiennicze
i od roku pozostawał na stanowisku kierownika tkalni. Tkalnia
pod sprężystym kierownictwem
ob. Dębińskiego zawsze wykonywała swe plany z nadwyżką.
Na stanowisko dyrektora tech.'li
cznP.go został wysunięty drogą
awansu społecznego sumienny i
energiczny ob. B. Klarecki, dawny
m ajster salowy, a ostatnio dyspozytor. Funkcje kierownika tkal;ii
objęła tow. H. Gudasz. Tow. Gu·
daszowa w czasie wojny przebywała w Zw iązku Radzieckim. gdzie
7atrudniona była jako tkaczka i
tam juz została przodownicą pra·
cv. Po powrocie do kraju w
1945 r. przyjęła pracę w tkalni i
wkrótce również uzyskała zaszczytny tytuł przodownicy pracy.

Nieporządki
na podwórzu fabrycznym
Na podwórzu fabtycznym w Łódz:
k1ch Zakładach Przemysłu Gumowe
go pam1je nieopisany nieporządek.
Wszędzie pełno rupieci i różnych
odpadków. Leżą tu stosy drzewa,
gnijącego na deszczu.
Po środku
poniev,ieraią
się
porozrzucane
beczki od benzyny. Różne części
maszynowe rdzewieją tu i niszczą
się od wilgoci.
Czy kierownictwo zakładów nie
mogłoby wykazać większej dbałości o porządek i wystawić tu jakąś szopę, w której można było by
składać wszelkie części maszyno
we oraz różne odpadki? Lecz
nagabywany w tej sprawie refe·
rent BHP macha ręką i wzrusza
ramionami. Nie pomagają ustawiczne interwencje w radzie :za.
kładowej.
Stan podwórza w dal
11zyn ciągu nie ulega zmianie.
Stanisław Kłos,

Ł.

Z. P. Gum.

j

Po ru'edługun· czaine
. awansuje na
kierownika
oddziału przygotowawczego. Tow. Helena Guddsz
ofiarnie oddaje się takze działał,•ości społeczneJ i jest niezłomną
bojowniczką walki 0 pokój.
w. Janik,

Chociaż współzawodnictwo w
MZK z wielkim trudem p rzychodzi
ująć w pewne określone normy
ze względu na wybitnie usługowy
charakter tych zakładó'W, jednak
istnie je ono u nas już od dawna l
co jest najbardziej pocieszające,

ZPW im. W. Łukasińskiego. I

rozwi ia się z każdym dniem. w
chwili obecnej przeszło połowa

Na apel Lucyny Maciejewskiej
młodzież z ZPB im. 1 Mola wstępuje
W ZPB im. 1-Maja odbyła l!ię
niedawno
masówka
młodzie·
żowa..
na
której
młodzież
została zapoznana
ci Uchwałami
Swlatowej Rady Obrońców Pokoju, Młodzież przyjęła te uchwa
ły z wielkim entuzjazmem, a ma
sówka przeobraziła się w żywio
łową manifestację, Podc<Zas której wznoszono gromkie okrrz:yki
na cześć Pokoju i jego Chorąże·
go, WieUdegt> Stalina.
W czasie masówki kal. Irena
Wdowiak, dotychćzas n ie pooostająca w S7.ercgach ZM'P odpowiadając na apel kol. Maciejewskiej z ŁZPO Nr 4, oświadczyła
między lnnymi:
„Obserwując pracę ZNliP stwier
dziłam,
że organiczacja
ta jest
prawdąiwym wychowawcą
naSzej młodzieży . Skupia ona w
swych szeregach
najlepszych
młodzieżowców, takich przodowników pracy, jak nasi kol. kol.:
Maria Zygmuni, Sklłodowska.
Sas i inni. I dlatego, kiedy wyczytałam w gazecie, że kol. Maciejewska z Łódzkich Zakładów
Przemysłu Odrzieżowego wzywa
całą, do ~hazas niezorganizowaną młoc..tież do wst.;:powania w
G'l.eregi Związku Młodzieży Polskiej, ja, pierwsza z naszych zakładów, odpowiadam na apel kol.
Maciejewskiej, Il zgłasizam swe
wstąpienie do Związku iMłodrz.ie
ey :Polskie~. Wraz - ~ mną wst~-

I

w szeregi ZMP

pują

kol. kol. Feliks Gwaryszczak, Irena Kijo, Genowefa Bo
niecka, Lucyna Bystrowska Zclrzi
sław Wieczorek.
'
Za przykładem kol. Wdowiak
poszli na masówce i inni.
Kol. Eugeniusz Wiśniewski cz!otył następujące oświadczenie:

„Ja również iz.rozumiatem doniosłe cele i zadania
Związku
Młodzieży Polskiej.
dniem dzi-

z

siejszym wstępuję do tej organizacji, gdyż pojmuje, że być czlon
klem Zw.iązku Młod~ieży Pols~lej jest wielkim izaszczytem i
honorem, nakładajqcym na nas,
młodych. obowiązek ciągłej i systematycznej nauki, pracy oraz
'\Talki o pokój i socjalizm.
Stefan .N owak
Dzielnica ZM!P Widzew.

I

załogi MZK

uczestniczy we wsp6J
zawodnichvie indywidualnym i &e
spałowym.

Szybki wzrost współzawodnic
twa w MZK należy zawdzięczdć
w pierwszym rzędzi e wciąż pogłę
biającemu się wśród pracowników
zrozumieniu, że tylko wyti:żoną pra.
cą wywalczymy pokój i ugruntujemv dobrobyt mas pracujących,
że pracą 1 tylko pracą przyspieszymy stworzenie szczęśliwego ustroju, jakim jest socjalizm.
W Teatrze im. St. Jaracza odbyła się jedna z uroczystości, zwią
zanych z rosnącym uświadomie
niem i pocznciem obowiązkowości
wśród naszych pracowników. Pod
czas tej uroczystości odbyło się
wręczenie
p rzodownikom pracy
ksi ii.żeC'zek
oszczędnościowych
z
wkła dami po 270 zł.
Książeczki
takie otrzymało 21 wybitnych przo
downie oraz przodowników pracy
z różnych wydziałów.
Hucznymi oklaskami przyjmow ano konduktorki Marię Lewin·
ską i Martę Misiakowi\, które choć
dopiero od niedawna zaczęły praC'ować na trainwajach, zdobvłv już
tytuły prwdov.ri1ic pracy. N ie zabrakło również wśród pr:i:odowni·
ków młodych ZMP-owców, iak
Karol Dujuowski I Zygmunt Ja··
gi-ałło, którzy postanowili. że „tytułu pizodawnika nie odstąpią ni
komu w swych wydziałach".
T. NfedzłałkowskJ,
MZK.

Absolwenci bez
Upłynęło

już pięć miesięcy

od

chwili, gdy absolwenci Państwo ·
weqo Liceum Przemysłu Metaloweqo w Łodzi przy ul. Wólczań
skiej 123, opuścili progi swej uczelni, zasilając techniczne kadry
puemysłu. Jednakże CUSZ do tej
pory nie wydał nowym technikom
świadectw,
mimo !liż wszystkie
1zko1y na terenie Łodzi już to
uczyniły.

Nieustanne upominania

ile ab·

świadectw

solwentów w sekretariacie szkoły
zbywane są zawsze tą samą odpowiedzią:
„brak bla11kietów".
Brak dokumentu iawodowego
stwarza niejednokrotnie absolwen
tom różnego rodzaJu kłt)poty.
Muszą się oni 6tale zwracać do
sekretariatu szkoły o wystawienie tymczasowych zaświadczeń.
H. BogusławskL
Łódzk~ Fabryka Maszyn Jedwab.
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na ·właściwy poziom

Podnieść

Sesja naukowa poświęcona pracom
Józefa Stalina o językoznawstwie

prace. agita t·o rów w powiecie kutnowskim
Organizacja partyjna powiatu ku
tnowskiego zalicza się do sprawnie
pr~uj ących n a terenie naszego wo
jewództ\:va.
Uchwały V Plenum KC PZPR zosta
ły spr~żyście i szybko przeniesione do
wszystkich ogniw partyjnych w
W akcji skupu
mieście i na wsi.
zboża powiat kutnowski przodowal
w początkowym okresie. Poważne
osiągnięcia ma klasa robotnicza Ku
tna.
Kolejarze kutnowscy wzorując
się na doświadczeniach radzieckich
m aszynistów i palaczy zwiększają
dobowy Pl'ZCbieg parowozów, dając
P,aństwu znaczne oszczędności wę
gla.
Metalowcy fabryki „Kraj" zrozu
m ieli znaczenie rewizji norm i sam orzutnie przystąpili do pracy we
dług nowych podwyżs7.onych norm.
Jednak osiągnięcia organizacji ku
tnowskiej byłyby o wiele poważniej
sze, gdyby towarzysze potrafili uaktywnić wszystkie ogniwa partyjne i powiązać je w codziennej pra
cy z masami bezpartyjnymi.
Weźmy dla przykładu pracę agitatorów na wsi i opiekę nad nimi w
u owiecie kutnowskim.
Zl\IARNOWANE

MOŻUWOSCI

Komitetu Wo;iewódzkiego „O pra- wyzwolenie mało i średniorolnego
wyzysku,
cy agtiatorów w województwie łódz chłopa spod kułackiego
Jom!<.
od kułackich metod oszustwa, zaWyraża się to również w braku straszcin ia, plotki i szantażu.
Walka ta wy1m1ga rozwiniqcia ooperatywnej pracy kiero\•mictwa
pracy uśv,iadamiającej
partyjnego z agitatorami. w sposo- żywionej
bie mechanicznego wyznaczania a- wśród mas i stawia po~vażne zada
giit1torów, spośród pracowników ad nia przed agitato1·ami partyjnymi.
Np. w gminie
Zadania te z '"ielkim powodzeminir.tracyjnych.
Krzyżanów na 10 agitatorów !l jest niem spełniali oni ostatnio w okre
~ie wymiany waluty oraz w czasie
rm1co\mi ku mi admin istr~cvjnymi.
Tc>n niewłaściwy styl pn1cy v.rią - ogóinc:iarodowej akcji Narodowego
·1!~t·v,~u Spisu Powszechnego.
;:0 i;1t; :1 ni~c.icslr7f'l<l(flif.111
I dlatego organizacja partyjna po
w~rórl ma'' malo i 5rednioroln.vch.
Nit• mo~li /.resztą tego do.'\trv.ec wiatu kutnowskiego nie powinna
kutnow- lekcewa:lyć wa7.r.e.~o odcinka pracy
1nw:n·z~·~7.c z qrganizacji
skiej, gdy:i; w olbrzymiej wi~kności agitatorów. Organizacja kutnowska
grni11 odprawy grup agiiatorów nie po,;inda poważ11e i niew~łtpliwe ood siągn ięcju i ma >vs:~elkie dane k u
ani ra>:u
odbył~· ~ię jc~zcze
temu, by usu..'lą6 dotychczasowe za
wiosnv br.
.Tak. zaLem widzimy, cyfra :)07 a- niedbania na tym odcinku, podnoDnia 4 bm. odbyła slę w War szawie • s ali R ady Państwa publiczna se•
gitatol'ÓW partyjnych :jest raczej cy sząc prace: agito.tc:rów na właś
ciwy poziom.
sja n auk owa 11oświęcona imicom t owarzysza Stalina o ję-r.ykorzna.wstwte,
frą na papierze.
J . Adamowski
Na zdjęciu: Ogólny wiclok sali podczas dysk usji. Foto-AR Nowosielski.
·wspomniane błędy doprovradziłv
do tego, że pl'aca agitatorów stała
się powierzchowna, że stracili onj u
§1ad<e6D D O§R«HCI!

nie
GospodarstWie Hodowlanym
ma dotychczas ani jednego agitatora. A przeci eż właśn ie te placówki winny stać się kuźnia partyjnej
propagandy i agitacji.
O tym. iak palący jest problem
agitatorów. nicchai
uaktywnieni~
świadczy list trakto1·zysty ZYffUlll ll
ta Kubiaka. zatrudnionPgo •.v POM
w Bedlnie:
polu spó!dzie!cz:vm
,.Pracu.ię na
w Pni<'wi - pi<;zc traktorzysta l{u
biak. - Czest•> <;ię ulana. ir w s11ół
d1..i.elni r.j:w hl.i!\ sie lm laey, łuiJ i cll
zauszni<'Y i uprawhją tu wroga riro
pa~and<~. PloHm.ią oni na pn.vk!:ul.
„że tr:1kt-01•y wki:utce ,11rze-stana pra.
oowa<i, ~t1y:7. nie bnil>zir (17.ęt<d zamiennych, i chłopi zn ów h ~llą. zm uszeni ow.15, im shnt-nm". Dlatl."go 11wa.~11, :t<' należy nasilić nasz~ a~i
tację wśri1cl chłopów na wsi" .

Racje m;oi 1raktorzysta ltubiak :11
Bedlna.
„Nowych
W 5-tym numerze
Dróg" tow. Bolesław Bierut, oma.wi:l.jąc zagadnirnie agifac;ii. ?Jisze:
n.ieustannie
budzie
,.Musimy
do
wśród mas świa domość celu,
którego 7.mierzanty, tzn. uświi>da 
miast,
miać masy pracująci- w~i i
czym si~ różni ustrój socjalistyczny, k tór y u rzeczywistniamy ohecnie, od po11rzedniego ustl'oj u, kapi
talistycznego; co ustrój · ten daje
n iedalekiej przyd:>:iś. co cla w
szłcści, co przyniesie w osmt ecznym wyniku masom pracującym
w ogóle, a chłopstwu nracuiącemu

miej~tność wiązania zagadni~ń spół
produkcyjnej i skupu
dzielczości
zboża ze sprawami codziennej walki klasowej, że nie potrafili prze."lo
sić doświadczeń i osiągnięć kołcho

...........

~

/JU[Ofr$'~§p@ndencji
............-.. . . „ ..........

nic:me. Do©ć i·ównicż należy, że n:ezbę<foych m ebli or az do pełnego
ezasopisnia techniczne wykorzyst!lllia wszystkich p rzydziela
wszystkie
zna,idują. się w lokalu klobu".
nych nam na roik: bie-.tą.cy kredytów
Dyrekcja ZPB im . 1 Maja w nn>tc:
socjalnych".
JJUjących słowuch odpowi::idn n::: ko·
KOLO ZllP UAKTYWŃ I sw,1
Buckiego pt.
tow.
l'e~.poude?1cję
P RAGI~
REGULAMIN BijDZIE PODANY
„Klub r acjona liza.tot·ów bez O[licki·':
DO W lADOMOSCI
„Lokal klnbu 1·acjon~liz~.torów istot·
W związku z korespondencją tow.
nie 1n·zez p~wien czas świe!'ił pust·
Mnrciniaka pt. „Dzielnica ZMP przv
Wyjaśniając znrzuty, wy51Ullięte w
kurni. Przyczyną tego było między
swych korespondencji t ow. Rataj<:zyk pt.
il.mymi zdekompletowanie za·rządu ZPB im. Stalina nie wypełniła
wy „Nie wszyscy znaj ą regulamin kasy"
klubu, którego tl'7.<,>ch członków wraz zaclań" Zarząd Dzielnicowy Z:MP
ja§nia : „Uznu.jąc za shrnznc zarzuty rada zakładowa ZPP im. Szen.wa.lda
z p1"1.ewo<lnic:ząc~'ll1 przeniesiono 11a tow.
Marciniaka co do słabego za- pisze: „Regulamin kasy zapomogo.
inny tm·en. Obecnie zarzę.d został :.i·
interesowania się z 1iasz;ej strony p1·a wo ·pożyczkowej, dopiero nieda'>Y-no u
zupełniony, zobnmi:i odbywają. się re
gulamic. Nawiązano też między in- cą koła ZMP w wyko:i1czalni, Zal.",;ąd nas założonej, w na.jbliilszym C",;afile
ny-mi kontakt z „Filmem Polskim" Dzielnicy obarczył ostatnio kol. Szy zostanie wywies-zony taJk, że każdy
odpowiedzialno- będzie mógł się dokładnie zapozna6
celem udostę:pnienfa. człon1<0m klubu mańskiego osobis.tą
ścią za ten odcinek pracy młodzie
filmów technicznych. W żowej, pl'zyrzekają.c dołożyć wszel- z jego przepisami" .
oqlądania
klubie odbywa.ją. się dyżury, w cza- kich starań, by uah.·tywnić koło na
ZOBOWIĄZANIE W PELNI
sie których udzielane są porady techterenie wykończalni" .
WYKONANE
WZKOWił,

UCHWAł~A, KTÓRĄ NAI.EŻY

REAU ZOWAC
Styczniowa uchwała Biur a Organi
zacyjnego u:c PZPR o pracy wśród
ag ita.t<l!rów stwiei.-dza: „Cała orr.ani
:r.acja. powinna. 11rzede wszys tld m uświ:ldotnić sobie wagę pracy agitacyjn.ej, jako puW;tawow ego '".rodka

na masy, mo-

bili7..acji m as do walki o hasła Par~
tii, jalto śroilka. podniesienia aktyw
noiioi członków i organizacji partyjnych".
szczegóh1ego
Słowa te nabierają
okresie zaostrzonej
znaczenia w
walki klasowej na wsi, walki o pra
o
widło wy i planowy skup zboża,

SW .~

OZlAŁALNOść

Nowe · krótkometrażówki po Is.kie

'!'KACZE

wkrótce na naszych ekra n ach
1

Wytwórnia filmów

oświatowych

Ło d zi -..ryprodukowała

I

w downictwa

ostatnio 2_ filmy popularno-oświatowe : „Chronmy
zdrowie" i „Cement" oraz film populamo-naukowy „Ruch wirowy". Z
licznych filmów insttuktażowych, znaj
dujących się w ostatnim stadium pro
chl'kcji, zrealizowano już cal.kowicie
filmy: „Praca przy walcowaniu stali"
i „Podajnik zgrzebłowy".
' Film ltrótkometraźovry ,,Chrońmy
zdrowie", przedstawiający skutki za·
niedbań leczenia błahych na pozór
sclwrzc!;, popularyzuje w sposób interesujący i dostępny dla dzieci i mło
dzieży potrzębę dbałości o zdrowie.
„Cement" zapoznaje widzów z produ.keją tak ważnych dla naszego bu·

mateńałów. juk cement

LlłlJ RE A CI

.

N AZIM HIKMET
któremu przy·
Najego
twórczości poetyc)dej, urodził się
w Salonikach w 1901 r. iPisal:zaczął mając lat 14. Młodego chłopca
oburzały feudalne stosunki, panuGłęboko
jące wówczas w Turcji.
i boleśnie odczuwał nędzę oraz
żyją
ciemnotę ludu tureckiego,
cego uod straszliwym uciskiem suł
tana i całej ottomańskiej monarchii.
Hikmet,
N azim
znano

Międzynarodową
grodę Pokoju za całokształt

nów filmowych pt. „Telegram, któ
ry nadszedł w nocy", powieść o
rewoluc.jonistuch hinduskich pt.
„Dlaczego Benarsi się zabił?" oraz
sztuki teatralne „Dom śmierci'',
i „Czank".

Echo i:.iaździernikowej salwy „Au
rnry" donośnie rozbrzmiało nad
Bosforem. Rewolucja Socj<tlistycz
na budzi w młodym poecie nowe,
twórcze siły. Jako 19-letni mło
dzieniec udaje się przez Baku do
Moskwy, aby własnymi oczyma
ujrzeć i własnym wysiłkiem przyczynić się do budowy Kraju So~
cjalizmu. Stamtąd śle do swej
·
ojczyzny płomienne, rewolucyjne
!.i\','.
poematy. W roku 1928 powraca
~
do Turcji, aby wraz z tureckim
- !!..
przeciw
proletnriatem walczyć
burżuazji o słuszną sprawę po· ~-~
_„·
Nie odstrasza go od postępu.
·
~
\Y'l'otu do kraju wyrok kilku lat ....~
~ .'~
~
więzienia, wydany nań zaoc~nie
\~ ~
za rewolucyjną twórczość przez "Y.-,,,
·
sąd Kemala Paszy. Po odcierpteniu kary wypuszcza w świat swój
poet<l
Uwięziony w 1933 roku
sławny zbiór wierszy „835 linijek".
rewolucyjna pisze „Listy do żony". Zwolnioprzeraża
Burżuazję
forma li treść tej poezji. Twór- ny z więzienia na skutek amnestii
tworzy sztukę pt. „Zapomniany
czość Hikmeta vrprowadza przeczłowiek" i zbiór satyr ,,Portrety".
łom w literaturze tureckiej, porywa ją prądem pł-0miennej, rewolu Oburzenie i 9niew z powodu nacyjnej myśli, łamie konserwatyzm paści faszystów włoskich na Abii · przezwycięża zacofanie tureckiej synię znajduje swój wyraz w ,,Listach do Taranta Babu". W tym
sztuki.
czasie powstaje poemat pt. „EpoMimo nagonki burżuazyjnej pr:i
pea Bedrotina, syna Kawi z Sisy i szykan ze stronv władz, domarny". Wobec 'Zaostrzającej ::~
u- sytuacji politycznej pisze Hikmet
cierają do ludu wciąż nowe
twory Hikmeta, jak poemat o wal
szereg studiów politycznych. któ
re zostają wydane w dwóch zbiokach strajkowych tramwajarzy w
rach pt. „Demokracja radziecka"
Stambule pt. „Miasto, które strana byznesme- i ,,Faszyzm i rasizm niemiecki",
ciło głos", satyra

\t

f}. ·

oraz .,Uprawa i

Rok 1937, rok krwawych walk ludu Hiszpanii z faszyzmem, pnynosi n owy poemat Hikmeta o wai
ce hiszpańskich rewolu cjonistów.
W 1938 roku kapturowy sąd woj
skowy skazute Hiikmeta na 28 lat
więzienia 'Za ,,podburzanie wojska
przec'hv rządowi". Przyczyną tego okrutnego wyi::oku było znalezienie przez policję poematów
Hikmeta podczas rewizji w Sz'ko ·
le Marynarki Wojennej i Wyższej
Szkole Wojskowej. Reakcja turecka zlękła się rewolucyjnej
prawdy, zawartej w słowach poety.
warunki pO'bytu w wię
zieniach nie łamią jednak Nazim <>
Hikmeta. Mimo tortur i katuszy.
c;horoby serca
mimo ciężkiej
tworzy nowe poezje i udaje m1·
się wvsyła'Ć je do. przyjaciół, prZP
na wolności. Jego
bywaj.ących
„Listy z więzienia" wstrzasają su
mienie całej postępowej opini:
nie tylko d·
docierając
świata .
ludu Turcji, ale i do ma!': pracu
jących wielu innych krajów.
rozpopost~powy
Cały świat
czyna w maju 1950 roku walkę o
Nazima · Hikmeta.
uwolnienie
Zwią~i pisarzy radzieckich, fran
cuskich. polskich, czeskich, we:·
gier6kich występują przeci w barW
barzyństwu rządu turecheuo.
wielu krajach odbywają się manifestacyjne wiece, których uczest
nicy wysyłają lif;ty i depesze p ro
testacyjne na ręce rządu tureckiego. W lipcu 1·950 r. rząd turecki 2muszony jest do kapitulacji przed demokratyczną opini•1
świata i zwalnia Hikmeta. Bvło to
wielkie 2wycięstlvo sprawy poi sprawiedliwości. Najstępu
większy współczesny poeta turecki
opuścił mury więzienia, aby znowu po latach cierpie6 i walki słu
żyć swym talentem wielkiej sprawie wolności oraz. pokoju śvriata.
Ciężkie

5przęl

motylk owych".
Specjalnie dla dzieci został wvpro
film
krótkometrażowy
dukowany
popularno-oświatowy „Wycieczka do
Warszawy". Ukaże się też niebawem
k1ótkometrażówka na temat werbun
ku młodzieży do sz.k.ół górniczych. no
SZl\ctt tytuł „Napnód, młoćlzieży górnicza!".
roślin

P01' 0 ..l lJ

i

z niego bet~n i ż.?lazo ·
be~on. \V fllr.uc „Rucll wirow:y wyobrazowo i popu·
łozone są banlzo
larnie podstawowe prawa fizyki.
Nowe filmy instruktażowe odtwarzają wiernię praci:__ p rącujących robotników i10J ś kich . - vv Hlmacb. tych
przodownicy
występują autentyczni
pracy na tle icl1 zakładów przcmysło
wych, pr?y czym uwypuklony został
nowv socjalistyczny stosunek tyd1 lu
dzi do r>rodukcji. przejawiający się
w niemtannej walce o podniesienie
jako'.,:ci produkcji.
Poza wymienionymi filmami wykonane będą róvrnież w najb!ii'.Szym cza
sie filmy instruktożowe ,;wn;biarka
prooukowrm~

łańcuchowa"
l llllllllllllllllll llllllllllllll lllllllłll lllllllJ lllll lllllll lllllllllllllJ llll llllll lllllllJI

---

„

·-·-- ~

KLUB RACJONALIZA'i'ORóW

ZSRR.

oddziaływania P~rtii

~

Krytyk a pom aga w pracy

zów radzieckich dla spopularyzowa
agro - kultury
nia przodującej

Organizacja kutnowska liczy 307
a gitatorów. Ilość ta w poró\1maniu
ze stanem liczebnym członków Par
t ti jest stanowczo za mała, tym bar
w szczególności".
że wśród agitatorów wiejd ziej
Lecz organizacjfl kutnowska nie
skich m amy zaledwie 2 procent ko
doceniała jeszcze w pełni noważne
b iet.
ogólnej liczby gmin go znaczenia agitacji partyjnej n a
Spośród
1
przes:zkolono agitatorów jedynie w wsi.
Wyra:i:a się to choćby w fakcie o
6 gminach. A chociaż po ukończeniu
k ursów zakwalifikowano na agita- póżnionego przenoszenia do niższych
tor ów 30 t owarzyszy, to jednalr nikt ogniw - styczniowej uch\wiły Biuw całym powiecie nie może pow'ie- , ra Organizacyjnego Komitetu Cen„o pracy grup adzieć, gdzie i na jakim odcinku ooi tralnego PZPR gitatorów w woj. pomorskim" - ·o pracują.
W 19 PGR- ach, w POM-ie i w raz lutowej uchwały egzekutyw.V

_....,......_,. '" ..........
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SZAFKI

Dvrekcfa1 ZPB im. Stalina nadesłała na~tę-pującą otli1l0wied:7. na k oAndrzejczak pt.
respondencję tow.
,.Dlacze110 brak szafek1: „W sobotę,
11. 10. hr. nadeshmo nam 25 szaf
metalowych oraz 24 5111afy 4-drz,wio·
we. Nfozw1orr..nie przekazano je dla
terenu „G", z czeqo tkalnia automatyczna uzyska·ła 8 szafek. Z chwilą
dostarczenia nam zamówionych już
dalszych 350 57,afek, teren „G" otrzy
ma jeszcze 100 s:>.afek."

Odpowiadając na zuruty tow. Nie
dzia bko"IVISldego, WJ"Sillllięte w k or espondencji p t. „Zobowtlązanie wykona.
ne w połowie". dyrekcja MZK pisze :
„Istotnie, w dniu 14 paźdfilermka br.
grupie prn.co·wniik&w przy wykonywaniu · ich ~obowią.zan został powierzony, na skutek niepO'l."OZiumienia,
niewłaściwy <idcinek robót. Wy.nikły
z tego straty około 50 roboozo-godzin. Jednak dzięki wytężouyin wy-_
&iłkom straty. rychło nadrobi ono tak,
że w końC!U na sze wbowią~nie .zo-·
stało wy'konane."

KHEDYTY SOCJ ALNE ZOS'l'ANĄ
W PEŁNI WYKORZYSTA~E

BIUROKRATYCZNE OPORY

W odpowiedzi na korespondencję
tow. Pnklewicz pt. ,,Niedbalstwo urzędnika ln·zywd:r.i di.ieci z przedszko
J::i', kierownik wyd.ziah1 inwestycji
7.PB im Ai-rnii Ludowej wyjaśnia :
pochłonięty
inwestyr:ji,
., W) dział
przeprowadzanymi na terenie zakła
dów inwestycja.mi pl'ZemysłO'lvymi,
nie docenia należycie ważności inwe
stycji socjalnych. I stotnie też za.
niedbaliśmy sprawę wyposażenia w
meble nawwgo żłobka oraz przedszko
la. Zdając sobie sprawę z tych nie·
docią.gnięć, zobowią.z.ujemy się do po
malowania i dostarcizenia wszystkich

W zwi~ku z kores.pondencją tow.
Heniga .pt. „Czy efekt usprawnień
jest znws.ze p0żytecmy" Klub Techniki i Racjonalizacji ŁZWANN A-21
pisze: „ Sprawa wprowadzenia w ~y
cie uspravmień na terenie naszego
za'kładu natrafiała na znaezne truniezognisikowania
dności z powodu
całości zagadnienia w jednej komórce 01•ganizncyjnej. Co prawda ujawniły się również pewne nieuznsadnio
ne opory ze stro.ny nieldórych techników przy WIJ>rowadza.niu ulepszeń
w życie. Jednak opory te udało sit
nam dstatnio prze7iwyciężyć".

Nowo imprezo Filharmonii

mmt~t.'IPM."t

OTRZYMAJĄ

PRZEZW YCIĘŻONO

Łódzkiej

11J·11p11·i rM 11u•n 11··r.11~'ilftflJUlnmnm!lr.11~a~1 111r 1. 111·11 1·111111:1
ma•lllJ!1, 1 ·u•m n &

Koń certy muzyczne
dla

na.imłod sze.1 publiczności

Trzy poranki symfoniczne Filharmonii w tym tygodniu były przeznaczone dla na jmłodszej publiczności n aszej - dla dzieci.
Program poranków wypełniły utwory kompozytorów rosyjskich j radraieckich. Złożyły SiG. nań iPieśn.i
Ludowe (bajlti) L1adowa, pieśni lVIussorgsldego ,.Z jzby
dziecięcej" j poemat symfoniczny· „Piotruś i Wilk'·
Prokofiewa.
A. Liadow (1855 - 1914), znany jest w historii nowoczesnej muzyki rosyjskiej jako twórca. t . zw. maminiatur na orkiestrę i na
łych form muzycznych.
fortepian, poematów oraz krótkich utworów przeznaczonych dla dzieci. Na jednym z pE>przednich koncertów poświęconych muzyce rosyJskiej i radzieckiej
s:łyszeli~my już dwa jego utwory: poemat symfoniczny
„Baba Jaga" i .,Kikimora·'.
Modest l\lussorgski (1839 - 1881) - to 11ajbard1Ziej
oryginalny i samorodny tailent w grupie t. zw. „Wielkiej Piątki", czyli Szkoly Bałakirewa. Założeniem
głó,'IJTiym Szkoły Bałakirewa było utrwalenie stylu narodowego -w muzyce symfonicznej. fortepianowej i
w pie:Sni. Melodyka, harmonika i ryt mika miała opierać się na muzyce ludowej rosyj~kiej. Ojcem tego kierunku byl znakomity lwmpc-zytor rosyjsld, twórca
opery narodowej - M. Glinka (1804 - 1857).
Do naj•vażniejszych dzieł Mussorgskiego należy
opera „Borys Godun ow" (wystawiana obecnie w Operrze !Poznańskiej), ludowy dramat muzyczny „Chowań
szczyzna'· i cykl pieśni „Z i.zby dziecięcej" .
Sergiusz Pro.kofiew. ~many. wybitny kompozytoJ:'
Mdziecki, jest m. in. twó1·c4 Symfonii I{Jasycznej , S1leregu lrnncertów, sonat min:atur, baletów, niedawno
skomponowanej opery „Wojna i Pokój'· (według powieści Lwa Tołstoja) i ,.Ody na cześć Stalina". Sam
będąc doskonałym wirtuozem, stworzył Prokofiew nowy typ techniki pianistycwej.
W wykonaniu koncertu dla dzieci wzięła 11drliał
orkiestra Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Chwed-

I

czuka, Lidia Skowron (śpiew) i Wl. Kwaskowski (recytacje}. Na wstępie recytator zapoznał dzieci z sylwetkami pos>zczególnych komporz.ytorów i z treścią
utworów. odegranych nastęi,mie na koncercie. Pieśni
.. Z izby dziecięce.i", zinstrumentowane specjalnie przez
d yrektora Filharmonii prof. R. Iżykowskiego, od5pie'wała z to•Narzyszeniem orkiestry Li<;lia Skowron.
Wielkie rzainteresowanie wśród młodej publiczności wzbudziło wykonanie poematu „Piotruś i Wilk"
Prokofiewa. Dzieciom, upt"Zednio rzapoznanym z treścią bajki muzycznej, prizegrywano motywy m=yczne. wyobrażające ludzi i 7.Wierzęta, występujące
w tym utworze, a więc motyw: „Piotrusia", ,/Drziadu nia", ,.Myśliwych", „Ptaszka", „KaczuStiki" i „Wilka".
Następnie w czasie przegrywania tych samych motywów po raz drugi, w innej jednak kolejności, zadaniem dzieci było odgadnięcie, co dany fragment muzyczny przeds~awia . Ten sposób przeprowadzenia
audycji potrafił rożbudzić ' ciekawość drziecL Po rozpoznanrn przez nie wsrzystkich motywów muzycznych
póemat wykonano w całości. Dzieci teraz żywo reagowaly na muzykę, woła jąc głośno: o, wllk, a to kaczus·ll~a. i t. d.
Poranki symfoniCtZne dfa atleci, to pierwsza impreza tego rodzaju w na~ym kraju. Celem jej było
wywołanie w małych słuchaczach (przeważnie w wieku przedszkolnym) odpowiednich wyobrażeń muzyĆz
nych. Organitzatorom koncertów chodziło o to, żeby
d zieci „nie, widząc bajki" wyobrazily ją. sobie dzięki
samej muzyce, żeby sama muzyka, zastępując obraz
i słowo. ]lrzeniosła treść bajki d o W:'-'Ol)raźni dz-ledęcC'j.
Audycja byia pow tórzona t1zy razy (w niedzie!P,,
wie>L'ek i czwartek). Jest oo~:;:id a nc. a by na przyszrość
podejmować cr.ęścLej ten .oclz.aj imprez, gdyż w ten
;;posób można doskonale \Vy~·abiać i kształcić muzykalnośr; -wśród naszej najrnłod3zej publiczności .
Felicja Heniksman.
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pracuje _Komisja-Gospodarki Komunalnej

-47 - Milicja Obywatelska
51 ~ Strat Po:tarna
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Straż Pożarna

„

i

rdzwonić

tylko w "ypac;Jku pożaru)

Tak jak 1 wszystkie komisje
333 ...- Pogotowie PCK
I
przy Miejskiej Radzie Naro·
Idowej - Komisja Gospodarki KoADRES RBDAKCTI:
. munalnej i ·Mieszkaniow~j rozpoPlac Kościuszki ZJ•. tel. 29$) · 1 ·częła. s~~ prace ~ końc.u lipca ?r.
Redakcja p~zyjmufe ' interesantów W cpwtlt o?e~neJ. m~zai:iv w~ęc
od godz. 16.
podsumowac wvnik1 H'J k:1lkum1es!ęcznej pra~y. spojr~eć na osiąg1nięcia i na braki w isi pracach i
ADRES ADMINISTRACJI:
odpowiedzieć na pytanie, czy praRozdzlelnia Dzienników „Rucb" ce lrnmisji przebiega prawidłowo,
Plac Kościuszki 16 tel. 250
czv komisja właśc!wie i w pełni
spl"łnia zadania przed nią postawione.

Festiwal

przedłużony

BRAK POSIEDZEŃ NIEZREAUZOW ANE l>I,ANY
zostanie przez mieszkańców na·
Pierwsze miesiąoe prac komisj i
szego miasta wiadomość, iż w - to okres. w którym komisja
związku z niebywałym powodze- przejawiała stosunkowo żvwą dzia
n~em. iakim w okresie ostatniego łalność. W ciąl{U słerpnia i wrieś•
miesiąca cieszył się festiwal fil- nia odbyto cztery posiedzenia. na
mów radzieckich - czas jego których poza zagadnianiami natrwania przedłużony został do tury organizacyjnej, jak ukonsty·
tuowanie się czy podział .na sekcje
dnia 14 grudnia.
„PRZEDWIOSNIE" wyświetlać planowania i kontroli, analizowa·
no przel?ieg remontów kapitalbędzie: dziś, dnia 9 grudnia nych,
sytuację mieszkaniową
na
„Anton! Iwanowicz ~niewa się" .
terenie
miasta,
opracowano
plan
dnia 10 bm. „Opowieść leś
na·', 11 bm. „Wesoły jarmark1' . prący na rok bieżący.
I może od analizy planu pracy
12 bm. - „Orzeł Kaukazu" I setrzeba
rozpocząć omawianie dz!a·
ria, 13 bm. - .,Orzeł Kaukazu"
łalności komisji. Bo tak, ja.k w
II seria i 14 bm. - „Smiali lupierwszych dwu miesi ącach odby·
dzie".
wano regularne posiedzenia. to
po ustaleniu planu pracy (w którł{m to też na marginesiP t:·ze·
Dlaczego Zarząd Powszechnej ba stwierdzić - nie uwzględniono
Spółdzielni Spożywców nie zlituje ani iednego posiedzenia knmisii w
się nad bywalcami gospody i nie czwartym kwartale) nia tvlko nie
rozpoczęto real izowania nakreśla·
zakupi większej ilości noży?
Posługiwanie się samym wideł nych sobie zadań, ale od końca
cem przy spożywaniu sztuki mię września nie odbyto ani i~dnego
sa czy porcji kiełbasy - nie na- plenarne~o posiedzenia komisji.
I to jest najistotniejszym brależy qo przyjemności i spr.;iwia
kiem
w jej pracach. Brakiem, z któ
wiele kłopotu.
rego wyni•kają loi;(iczne następ
stwa. Bo nieodbywanie posie·
dzeń nie zezwala na śledzeni e jak
dla nauczycieli
realizowane są nakreślone plany,
Tnstytut Wyda,vniczy „Nasza Księ a brak kontroli nad ich wykona·
zai-ni.a" ~głns,za pn.y . wspófucii.ials· niem ' $po;wod.ował iż komisja nie
Pat'i~w'O"v.\'egó. Cl~rod\i:a Biiaat1 t.=f~aa. 'p;z~j~wi~ w ~h;il·i obecne'; żadnej
,gogicznych i ZNP konkurs dla naprawie działalności.
Uc:!:ycieli na temat: „Jak reali:o;ować
A przecież zadania
stojące
programy szkolne w szkołach podsta
przed Komisją Gospodarki Komu-

z

dużą

raąością

przyjęta

.

.

Dlaczego~

Konkurs

wowych i liceach pedagogicznych".

Konkurs przewiduje liczne i cenpieniężne. Termin nadsy
łania prac upływa z dniem 30 stycz
orqonlzuje •urs
nia 195ł r.
początkowe;
nauki
O wiadomości co do szczegółów
konkmsu należy zwracać sie do „Na czy tania i pisania
szej Księgarni" - Warszawa, ul.
W ramach akcji zwalczania anal
Smulikowskiego 4 - wydział propa- tabetyzmu - Zarząd Grojlzki Ligandy.
gi Kobiet przystąpił do ori?anizo·
wania kursu początkowr?j nauki
czytania i pisania dla swych człon
kiń i kobiet niezorganizowanych.
Ob. Antoni Sorzyński: Jak nam Do chwili obecnej zgłosiło się już
komunikuje kierownictwo Zakładu szereg kandydatek na kurs i w
LecznictJJa Pracowniczego
le, najbliższych dniach - po skomkarz przyjmujący w W aszytn ambu pletowaniu zespołu - kurs rozlatorium ma prawo wypisywania re pocznie zajęcia. które prowadzone
cept do apteki ZLP. Wasze twier- będą trzy raz7 w tygodniu.
dzenie, iż musicie chodzić do lekaSłuszne byłoby, by ; inne orrza w mieście - jest dla nas niezro ganiz.acje masowe przystąpiły do
zumiałe i wypływa chyba z jakiegoś aktywniejszej pracy w dziedzini E'
nieporozumienia.
zwalczania analfabetyzmu.

Liu;a Kobiet

ne nagrody

Odpowiedzi Redakcji

I

Władyslaw Rymkiewicz

41)

I

Zielllio wyz\t\rolona
Powieść
_ Chłop to już był niemłody, po czterdziestce, samotny, a okropnie chciwy na ziemię. Jak mu powiedzieli, że na Żuławach ziemię
chłop0m nadzielają, przyjechał za ostatnie grosze na Żuławy. Ale
było już za późno. Jedna tylko jeszc~e działka pozostała, z boku,
daleko za wsią, trzy hektary, niedawno odwodnione. Tę ostatni~
działkę, która długo stała pod wodą, zdążył Jeszcze Stebnowsk1
złapać, jak Pana 13-0ga za nogi. W ten spos~\b ziściło się fornalskie
marzenie. Był już teraz na swoim, na „własnym" . Pracy i mozołu
włożył w tę ziemię za trzech, wszyscy <' tym we wsi wiedzieli.
Narzędzi~. te i owe. w Samopomocy wykukał, inne od sąsiadów
wypożyczał, a za pożyczki w ziarnie, ka rtoflach i burakach, cięż
kim odrobkiem bogfłtym gospod.:irzom płacił.
Poncyliusz domyślił się, że nie de kogo innego, tylko do niego
oba chłopv z intere~em idą i wyszedł im na przeciw, do fUl'tki.
Miał w
swoje wyrachowanie. Stojąc w furtce, zagrodził im
wejśtie do ogrodu. Na powitanie, owszem, hskawie odpowi edział
i w rozmowę się wdał o powodzi na Popławach i o tym, że latoś
żniwa będą późno, jąk to zwykle tutaj, na Żuławach, ale przy tym
na Stelmaszczuka nieżyczliwie jednym, zdrowym okiem· spozierał,
natomiast Stebnowskiego łaskawym spojrzeniem głaskał.
Stebnowski był to chłop silny i wielki, jak niedźwiedź, z obwisłymi ramionami i długimi rękami. c~rę .twarzy miał ziemistą, r,ie
zdrową, dwie głębokie bruzdy od nosa do ust i przygasłe, zmęczone
oczy.

tYm

Mieszkaniowe i
nalnej i Mieszkaniowej
poważne.
·

Dził o godz. 18 w sali rowlatO"
wego Domu Kultury odłlędde się
urocz~sta akademia, organlzówana na zakończenie Miesiąca P~głę·

hienia Przyjaźni Polsko-Radii~
kiej.
Program obok cz~śei oficjalnej
wy remontów stanowią problema- przewiduje bogatą częś~ artystycz
tykę prac komisji.
Analiza ;pla- Dlł- Wstęp wolny.
nów finansowo · gospodarczych
przedsiębiorstw komunalnych. analiza ich działalności i prac, ich
kontrola - to przecież nader istot
czionkami TPPR
ne sprawy. A tymczasem do dziś
Na jednym z zebrań harcex-ze ze
sprawami tymi nic'! intere~owano
szkoly TPD Nr 2 postanowili masó
si ę, mimo że w planach pracy ZO'
wo z:apisail się na cdonków Towa
stały one uwzględnione.
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radżitc
kiej. Jednocześnie rzucono nasło
USPRAWNIC PRACĘ
do młodzieży harcerskiej Tomi,·
Można było w początkowym o- szowfl; , .Każdy harcert ..- człon·
kresie tłumaczyć takie czy inne Idem TPPR!".
Swą dęcyzją młodzież łlareer
braki w pracach komisji tym, iż
brak było ramowych wytvczri,ych, sk11 „dwójki" dała świadectw<), it
dobrze zrozumiała sens Miesi,ca
że brak było doświadczeń.
Pogłębiania Przyjaźni Polsko·l\a·
W chwili obecnei jednak należy dzieckiej , Należy si ę spodżiewae,
domagać się. by prace ltomisji sta· iż rzucone hasło ppdejmą z t!ntuznęły na właściwym poziomie, by jazmem inne druźyny. da.ląc tym
w sposób właściwy spelniałJ On!l dowód, że młodzież nie pozostaje
w tyle za starszym społeczeń·
swe funkcje.
(Jot).
stwem.

są

nader kawie komis.ii przeprowadzali w
terenie kontrolę przebie~u remon
tów, przeprowadzali kontrolę. waJEDNOSTRO~NOSC W PRACY runków. w jakich mieszkają toNajwainiej.szyrn odcinkiem pra· ma~zowscy robotnicy - ale w akcy komisji są zagadnienia miesz· tach brak jakiegokolwiek ślatju
kaniowe, zagadnienia poprawy wa tych kontroli, brak wniosków i
runków bytu mas oracując:vch na- zaleceń z nich wypływających.
szego miasta. I słuszne było, że
Stoimy prze~ nowym rokiem
w pierwszym okresie głównie tvm budżetowym 1 nowym okresem, w
sprawom komisja poświęciła uwa· którym w dalszym ciągu będzie·
gę, czego wvrazem stał się wnio· my prowadzili akcję remontów
sek, a następnie uchwałę MRN. o Został już opracowany plan re·
konieczności wprowadzenia na ta• montów. .Jaki był udzial komisji
renie Tomaszowa publicznei go· w jego opracowaniu?
żaden
śppdarki lokalami,
koniecznej z Wprawdzie przedtem istniała Kouwagi na zmianę ustawy o publicz misja FGM, ale obecnie jej funknej kontroli najmu lokali Słusz· cje przejęła Komis~a O-ospodarki
ne także było, że komisja iedno .ze Komunalnej i Mieszkaniowe1 i ko
swych posiedzeń poświęciła anali- n:eczne było, by brała czvnn:v u·
zie przebiegu remontów kaP,ital· dział tak przy opracowywaniu sa·
nych. które w czasie ich trwania mych planów. jak i przy a:nalizie
napotykały na poważne trudności prz:vgotowań technicznych dla ich
rt>alizacji. A komisja do chwili oO WŁASCI\VY UDZIAJ, WE
becnej nie zapoznała się z opraWSZELKICH POCZYNANIACH cowanym planem remontów. Ponie ma udziału komisji
Niewątpliwym · sukcesem
stał dobnie się fakt zakończenia przez miasto w pracach i kont roli gospodarki
planu remontów kapitalnych, w mieszkaniowe; na terenie miasta.
wyniku czego kilkadziesiąt budyn
ków zostąło gruntownie wvremon
NIE TYLKO SPRAWY
towanych, a s~tkom mieszkaf1ców
W okresie realizacji Planu 6-let- I padków ja~ makulatura, ~zltlaty,
MIESZKANIOWE
miasta. zapewniono lepsze. znoś-1 Ale nie tylko sprawy miesz~a niego gwałtownie wzrasta zapotrze· włosie, stłuczki szklane itp.
niejsza warunki bytowania. Człon- niowe. lokalowe, nie tylko spra- bowanie na wszelkiego rodzaju odTak prowadzony skup, po~olł
padki użytkowe. Tłuczka szklana, GS wykonać plany, a tym samym zaspokoić potrzeby naszego
szczecina, kości, makulatura. szma pr~emysłu.
omoszow ie powstała nowoczesna
]el.
ty, złom itp. są cennymi surowcami,
bardzo poszukiwanymi przez przezakoń«:z-yla
mysł. Surowca tego mamy pod dostatkiem.
istnieją
jednak
duże
trudW czwartek w południe otwarta wej pracy na odcinku zwalczania i
została w pomicsrczeni1;ld1 przy Lil. i zapobiegania gruźlicy . Własny apa ności na odcinku ich skupu. MianoW dniu 6 grudnia 'l:Jł?ZI\~ Po·
Armii Czerwonej 10 Poradnia Prze rat ·do prześwietlań. osobne pocze- wicie nie dopisują w skupie odpadwszechnej Spółdzielni Spożywców
ciwgruźlicza . W uroczystości wzi~li kalnie dla starszych i dzieci, dwa ga ków nasze gminne spółdzielnie.
udział przedstawiciele Partii. Prezv~ binety przyjęć Jak dotąd nie potrafiły one dosta w Tomaszowie tameldował o IWY·
stworzyły warundium MRN, delegacje zakładów prę ki, dzlęki którym tomaszowska Po- tecznie zainteresować. znacze!\iem konaniu rocznego planu obrótu.
cy i reprezentanci służby zdrowia. radnia należy w chwili obecnej do zbiórki złomu ogólu społęczeństwa. Plan zakończony został dnia 5 gl"u
Po przemówieniach pełnomocnika najlepiej urządzonych n:i terenie na Rezultaty podjętej przez gminne dnia o godz. 12'.
Do końca bieżącego roku „PO·
spółdzielnie akcji skupu odpadków
ZLP ~ dr. Chmielewskiego i kie- szego województwa.
wszech.na" wykaże jeszcze d6d.łt
są
stosunkowo
nikłe
w
porównaniu
rownika Poradni - dr. Jaśkiew;cza
W czasie uroczystośc\ - serdl!'cz
- zebrani zwiedzili pomieszczenia ne słowa podziękowań skierowano z możliwościami. Nie dość spr~ży kowy obrót w wysokości 5 lńilió
i zapoznali się z urządzeniami oraz pod adresem miejscowych władz i ście prowądzona jest także akcja nów złotych.
planami pracy nowej placówki.
czynników społęcznych, które ~ skupu takich surowców jak wło5ie
Poradnia, która przedtem mieści~ znacznym stopniu przyczyniły się końskie, szczecina itrp.
Ważne
pracu '. ą~ycb
W realizacji planu skupu gminne
ta się w ciasnych pomieszczeruacn do uruchomienia nowej placówki
kobiet
Ośrodka Zdrowia posiada w chwili służby zdrowia. Otwarcie jej w O• spółdzielnie winny nie ogranicząć
obecnej idealne warunki dla właki kresie „Dni Przeciwgruźliczych''
~ię li tylko do wypełniania czynności
Wydział Pracy i Pomocy Stx>jest swoistym symbolem wagi .i tras czysto handlowych, ale ~ dmlJą Jećzn,ej przy Prezydium MRN, ód·
h jaką władza ludowa poświęca za ścisłej ws;.>ęlp.i:ąs:i, z or9_!ln!zacLami ; dziaL.Zatrii,dnienia - pOqaje 4o
" .r ·B ,r aUJo, ··
gadnienlu walki z społeczną klęską, masowymi i spOłecznymi orai z ra- !i wiadomości, iż przyjmuje zgłCisze·
jaką stanowiła i
stanowi je~zcze dami narodowymi ...- or~anizować , nia kobiet do iprac:y w •Pr~inyśle
stałe zbiórki wszelkiego rodzaju od bawełnianym na terenie Łodzi.
gruźlica.
Ob. Julia Weiss przesłała
Warunki ipraoy i płacy - według
umowy zbiorowej. Wyjeżdżają·
nam list, w któ1·ym pisze:
cym .zapewnia się zakwaterowa.·
„Uprzejmie proszę o zamieszcze
'
.
me.
nie w „Głosie Tomaszowskim"
Ponadto
Oddział Zat.rudni:e·
słów podziękowania dla tutejRozporządzeniem Prezydium nazwiska zączynają s ię na litenia ma możność .skierowania nie·
szej poczty. Otrzymałam list z MRN na terenie naszego mia- ry DEF, winni swe psy doprc>- pracujących kobiet do Zakładów
Warszawy. Nadawca nie sta z dniem 4 grudnia br. przy_ wadzić do szczepienia w dniu Przemysłu Mięsnego w Pabianiznał lub zapomniał numeru do- stąpiono do szczepienia psów 9 bm. Dnia 11 bm. kalendarzyk cach. Zarobki od 400 do 600 zło"'
mu i zaadresował: Julia Weiss, przeciw wściekliźnie. Szczepie- przewiduje nazwiska właścicie tych miesięcznie. Kwatery zapew·
Tomaszów Mazowiecki, ul. We_ nie jest przynJ.usowe ·i niezasto- li na litery G HJ, dnia 16 bm, ni one.
Chętne do wyjazdu kobiety win
sola.
sowanie się do wydruµego rozpo· JKL, a dnia 18 bm. - LMN.
ny zgłaszać się do Oddzlalu Zi·
Listonosz, obsługujący naszą rządzenia, pociągnie za sctbą
Szczepienie w wymienionych trudnienia Wydziału Pracy
i J>odzielnicę zadał sobie wiele tru· dotkliwe kary administracyjne. dniach rozpoczyna się od godz;. mocy Społecznej ul. Ar.tohi~
du, jednak odszukał mnie i list
Do szczepienia, które przepro 8 rano.
go Nr 46.
doręczył.
Proszę przeto, by wadzane jest przy ul. 'Barlickieprzyjął za pośrednictwem i-Gło go 35, winny być doprowadzone
su" me podziękowanie za wyka- wszystkie psy, które ukończyły
zanie wyjątkowej sumienności". dwa miesiące życia, ·nie szczektór.e w ubieDrukując powyższy list, dołą pione jeszcze 1
W swoim czasie zajęliśmy się być terenem wybryków, na jakie
czamy się do słów uznania na- głym roku były szczepione.
sp!·awą wykorzystania
pomie- pozwal;i.ją sobie niektórzy z człón
szej czytelniczki dla listonosza
Kalendarzyk szczepień prze- szczeń związkowych na kurs dla ków, odwiedzający lokal kluob. Wolaka.
widuje, iż włascicielę, których „Włókniarza''. Uwafaliśmy wów bowy.
czas sprawę za słuszną i domaga
Z pewnością, wł6knią.rze b~~
Po dlugiej pogwarce oznajmił, że obaj tu oni przyszli z inte- liśmy się właściwego stosunku do umieli zaprowadzić właściwą atresem.
zagadnień sportu we wszelkich je mosferę w swym lokalu klubo·
- Z interesem? - zdziwił się Poncyliusz nieszczerze. - No, go dziedzinach i dyscyplinach.
wym. Sprawą tą muszą si~ ża·
to wejdźcie do ogroi:lu Stebnowski, sam.
jąć tak zarząd, jak i ogół człon·
Władz{) związkowe poszły dalej
Wpuściwszy zaproszonego gościa, zatrzasnął furtkę Stelmas~- niż mogli spodziewać się
sami ków, odwiedzających Dom Kulczukowi przed nosem i poprowadził Stebnowskiego przed ganek. „Włókniarze''. Klub otrzymał do tury, a wtedy znikną narzekania,
- Tera moźecie gadać, z jakim to interesem przychodzicie?
swej dyspozycji lokal w gmachu które w chwili obecnej kierowa- Ano, względem młocki.
ne są pod adresem członków
PDK.
klubu.
- Względem młocki? - zdziwił się gospodarz. - A bo to pora
Mimo próśb ze strony k\erowo młócce tera myśleć? Żniwa się jeszcze nie zaczęły, a wam juź nictwa PDK i P.owiatowej Rady
młócka w głowie?
Z wiązków Zawodowych - do dzi
Musiał
Stebnowski na to, że ma swoje w:vrachowan1e, żeby wcześ siejszego dnia spo1·tówcy nie poniej w tym roku omłóoić j wiedzieć, jaka cena za omłot.
trafili ułożyć sobie planu Zl}jęć,
Poncyliusz przymknął zdrowe oko, co nada!o jego twarzy wy- dyżurów, które by utr-zymały, jaraz głębokiego zamyślenia .
Przed kilku dniami zakońltzono
ki taki ład w zaj:rnowanym
- Szczegółowo to ja wam jeszcze powiedzieć nię mogę, ale tak lokalu, nie potrafili spowo- ~istrzostwa tenisa stołowego koła
obliczam, że 15 kilo z metra.
dować, by Dom Kultury przestał sportowego „Ogniwo". W mistrzo
- Poncyllusz, bójcie się Boga!... Zeszłego roku - przypomnial
stwach startowało 26 zawodrti były fornal przejmującym sźeptem
braliście l O kilo ziarnf'
ków, a do finału zakwalifikowa•
z metra.
no ośmiu.
- Zeszłego roku? - obraził się gospodarz. - Moiściewy, kto
W wyniku spotkań finałowych,
by tam pamiętał, co b;ylo zeszłego roku.
tytuł mistrzowski zdobył Musiał,
Otworzył zdrowe oko i spojrzał w kierunku szosy. Na burcie,
W z\viązku z likwi.dącją zrze- osiągając 7 punktów i nie przegty
po tamtej stronie, siedział pod drzewem, w cieniu, Stelmaszczuk ~zenia „Związkowiec" i przejściem wając żadnego spotkania. Następ·
czekając na swoją kolej. Poncyliusz, z wyrazem niechęci na twa
poszczególnych jego ogniw do in- ne miejsca zajęli: 2. Błpński, rzy, odwrócił głowę od tego widoku. Wzrok jego padł na trzy kury nych pionów - na d zień 14 grud 5 pkt., 3. Szatanowski - 4 p~t„
które przecisnęły się przez sztachety z podwórza do ocródka nia br. zwołuj e się walne zebra- 4. War.vch - 4 pkt„ 5. B. Błeń
Schyliwszy się, podniósł ze ścieżki kawałek patyka i cisnął w kury nie
członków
tomaszowskiego ski - 3 pkt., 6. Prz.ybyls~i - 3
- A, sio!
pkt., 7. Kocik - 1 pkt. i 8. - naj
„Związkowca".
Stebnowski tymczasem rpzgiądał się po ogródku, w którym
Zebranie odbędzie się w sali młodszy zawodnik, biorący udzial
oszklony ganek mie.nił się ·v sło11cu, jak latarnia. Urzeczony za- Związków Zawodowych, przy ul. w mistrzostwach - Ruqkowski,
który zdobył równięż 1 }'kt.
możnością Poncyliusza, nie śmiał mu się sprzeciwić, tak samo, jak Armii Czerwonej, o godz. 17.
nie sprzeciwiał się nigdy dziedzicowi, wykonując ślepo jego roz·
Obecność wszystkich członków,
Zawodnicy, którzy zdobyli trzy
kazy.
z uwagi na doniosłość zebrania - pierwsza miejsca - otrżYln&U Cr.
~Dalszy ciąg nasti!P.i) obowiązkowa.
plamy.
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Maria Isakowa słynna łyżwiarka : radziecko przesyła pozdrowienia
narodowi polskiemu wałczącemu nieugięcie o pokój i cfemokrację

łódzko w dniu 9 grudnia 1930 1.
TERMINATORzy NlE
PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU
NA WYPADEK BEZROBOCIA

„MARTWY SEZON"
ZAPOMOGOWY

Do „Funduszu Bezrobocia" wpły
masowo petycje robotników,
izniesieni.a tak
się
domagających
zwanego „martwego sezonu", tj. okresu od grudnia do 15 marca, w
jest
zasiłków
wypłata
którym
wstrzymana. Bezrobotni domagają
się wypłacenia czasiłków, co jest koniecczne wobec wielkiej nędzy i braku. jakiejkolwiek gotówki czy żyw
ności u szerokich rrz:esz pozbawionych pracy.

Tak zwane „Ministerstwo pracy
opieki społecznej", przychylając się
do żądań majstrów rzemieślnicrzych
- uchyliło obowiązujące dotych-

wają

Cflas zarzą~enia odnośnie obowiąz
ku ubezpieczenia od bezrobocia ter-

minatorów, którzy w razie zwolnienia nie otrrzymują żadnego zasiłku.
'
DEMONSTRACJE PRZECIW
MASOWYM REDUKCJOM
W związku iz masowym zamykaniem fabryk „na okres zimowy"
prrz:ed kilku wielkimi fabrykami
łódrzkimi robotnicy urządzili wiece,
na których domagano się wstrzymania masowych redukcji. Przed
fabryką Allarta i Rousseau pod<:2as
wiecu doszło do starcia międizy robotnikami i silnym oddziałem policji, próbującym rOtZ.proszyć manifestantów. Kilkanaście osób aresz.towano.
Jak donosi w ostatniej chwili „Re
publika" WSllystkie większe fabryki
łódzkie wstały obsadzone przez policję, która ma izadanie · niedopuszczenia do żadnych wystąpień.

HUTY SZKLANE
WSTRZYMUJĄ PRACĘ

Szereg hut w Polsce wstrzymało
w ostatnim C'LaSie produkcję. Mię
dzy innymi huta szklana „Stradom" w Częstochowie izwolniła z
robotników i
pracy wsizystkich
urzędników, powiadamiając jednocześnie załogę, aby zwolnieni przerzucili się ewentualnie do innych
robót, gdyż na~ieje na powtórne
uruchomienie „Stradomia" są nierealne.

TEATR.V I KJ[NA
HEL - Kino nieczynne z powodu
· remontu.
MUZA - ,,Pow:rót Lassie", godz. 18,
20,
POLONIA - „Spisek ł:n:krutó\v<•,

„NOWY" - godz. 19.15 .„Brygada
szlifierza Karhana".
„POWSZECHNY" - godz. 19.15
„Obcy cień", K. Simooowa.
IM. JARACZA - godz. 15 i 19.
„Wieczór trzech króli" Szekspira.
godz. 17 i 19.!5
„ARLEKIN" „Sambo i lew".
„OSA" - g-odz. 19 30
„Złote nie•
dole".
„LUTNIA" - godz. 19.15 „Swobo
dny wiatr':.

1

p:;!~~~~~~I~

„P<><kóźe
ADRIA (dla młodz.)
Gulivera", god-z. 16, 18, 20
BAJKA - „Strój galowy" .
godz. 18, 20

BAŁTYK -

„Miasto nieujarzmioue"
gcHl:z. 15, 17, 19, 21
„Prog-ram Aktualności
GDYNIA Krajowych i Zagranicznych Nr
47-50", PKF Nr 50-50, „Przyjaźń",
„Naród radziecki głosuje za pO'koj em", „Głowacice", godz. 15, 16, 17
18, 19, 20, 21

I

kład naszych krajów może być dowo
skiego świata pracy.
Wraz z innymi delegatami na l! dem słuszności tych słów. Z każdym
Swiatowy Kongres Obrońców Pokoju rokiem umacniają się więzr kulturalbyłam na wielu wiecach. Na wiecu ne między narodami polskim i ra~ec
w Ratowicach nie tylko wygłosiłam kim i coraz ściślej zespalają, 1ię
lecz na nasze bratnie narody w ogólnoprzemówienie powitalne,
prośbę zebranych opowiedziałam im światowej walce o poktij.
My, ludzie radzieccy, żywimy głę
o radzieckich szkołach sportowych,
a następnie zademonstrowałam na bokie przekonanie, że przyjaźń polsztucznym lodowisku rozmaite ewo- sko-radziecka będzie się nadal rozwi
jała i krzepła.
lucje łyżwiarskie.
narodowi
Przesyłam pozdrowienia
Wszędzie radzieccy delegaci spotykali się z gościnnym i serdecznym polskiemu, walczącemu nieugięcie o
przyjticlem. Wszędzie i zawsze my, pokój i demokrację.
ludzie radzieccy, odczuwaliśmy gopragnienie narodu pólskiego
rące
rozwijania i umacniania pnyja.źni
,
Znaczny udział
· polsko-radzieckiej.
w realizacji tego celu przypada spor
p1ęsc1arzy
towcom radzieckim 1 polskim.
dziś życzyć naszym
Chciałabym
polskim przyjaciołom sportowcom. by
równie :wytrwale jak dotychczas walczyli o rozwój ruchu sportowego, o
to, by - podobnie jak w ZSRR - w
ruchu tym uczestniczyły miliony oby
wateli Polski Ludowej. Jestem pe1M. !sakowa ze swoim trenerem zasłużonym
mistrzem sPortu,
wna, że tak właśnie będzie, bowiem
Anikanowym,
masowy rozwój sportu jest możliwy
jedynie w tych krajach, których rząd
·
tygodnie Upłynęło już od przedstawiciele narodu radzieckiego, nie szczędzi środków na wychowanie , .
ukończenia II Swiatowego przekonaliśmy się osobiście, jak go- fizyczne obywateli, gdzie umasowieKongre.su Obrońców Pokoju, a dotąd rące uczucia żywi naród polski do nie kultury fizycznej i sportu stanowydaje mi się, że wciąż jeszcze sły- Związku Radzieckiego i do ludzi ra- wi doniosłe zagadnienie państwowe.
W Orędziu II Swiatowego Kongreszę płomienne przemówienia delega- dzieckich. Mogliśmy to zaobserwotów, pełne głębokie1 wiary w zwycię- wać zarówno w sali obrad Kongresu, su Obrońców Pokoju do Organizacji
stwo sprawy pokoju na całym świe- jak i podczas przemówień delegatów Narodów Zjednoczonych czytamy, ie
radzieckich na licznych, tłumnych utrwalenie więzó1v kulturalnych po.
cie.
Dni obrad Swiatowego Kongresu wiecach, zorganizowanych dla ucz- między narodami stwarza warunki
zbiegły się z Miesiącem Pogłębienia czenia Kongresu, jak również przy wzajemnego zrozumienia i zaufania
My, I okazji spotkań z przedstawicielami pol I we wspólnej walce o pokój. PrzyPrzyjaźni Polsko-Radzieckie.i.

Z obozu naszych

pT'zed meczem z CSR

Dwa

Dziś

przyfeżdżaią

pięściarze Czechosłowacii

jar-

dzień

ści łódzkie. 17 .OO Dziennik. 17,~5
~{oneert ro-zrywkowy. 17,45 Porad.~1k

Językowy. 18,00 Humoreska Z. FiJa·
sa. 18.45 Feliefon tygodniowy. 19.00
„Wszechnica Radiowa". 19,20 „Histo

ria muzyki polskiej". 20.00 Dziennik.
20.30 „Przy sobocie po robocie".
21,30 Muzyka i aiktualności. 22.00
kolejny od„Swia.tło nad ziemią" cinek powieści S. Babajew:skieg·o.
22.20 Koncert. Transm. z Pragi (Cze
ch()sławacja). 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 M'llzyka ta.neczna.

spędzili na bardzo lekkim treningu poświęca.ją.c \\-iększość dnia na gry
SPorto-we (siatkówkę, koszykówkę), gry ruchome ora.z na słuchanie pogadanek teoretycznych.
- Dzisiejszy dzień będzie podobny do ,wcz?rajszeg-0. - mów~ na~
kierownictwo oboo;u. Skład naszej reprezentacJi ·zestawiony będzie łhts
wieczorem przez kapitanat Polskie go Związku Bokserskiego.
Start Chychły, ~31' ~ię dow:ladujemy, Jest stu~rocentowo pewny,
HALA BF,DmE OTWARTA
Jak już donosiliśmy, reprezentaOD GODZINY 10
cja pięściarska azechosłowacji prrzy
będzie do Łodzi dzi..ś o godzinie 1
21.45. il.Vrili goście zamieszkają w
W niedzielę hala Włókoia~ na
„Grand Hotelu" i bawić u n.:ts będą WidlZewie już od godziny iO rano bę
do poniediziałku. Aby uprzyjemnić dzie otwarta dla publiczności. ~lecz
im pobyt w Łodrz.i, organfuatorzy pro rozpocznie się punktualnie o godzijektują udostępnić gościom zwiedzenie jednego oz większych rzakła- nie 12, a.le hala zamknięta zostanie
dów przemysłowYch w Łodzi, naj- dla publiczności już o godzinie 11.30.
prawdopodobniej ZPB im. Dzier- Aby uniknąć czamieszania i utrrz.yżyńskiego, oraz MDK (Młodzieżowe- mać porządek przy wejściu, przypo
go Domu Kultury).
minamy, że wszystkie wejś~ia na
halę zaopatrzone są w tabliczki z nu
meracją miejsc, do których te wejśc ia prowadzą. W interesie więc publicmości leży dokładne sprawdzenie numeru swego miejsca na bile·
obradufą
cie i skierowanie się do odpowiedw ch1iu 9. 12. br., o godz. u~. w niego wejścia, Przez to unikniemy
śy•ietlicy Zw. Zawodowego Pracowni straty czasu.
ków Komunalnych przy ul. Wólczai1skiej 5, odbędzie się nadzwyczaj ne UWAGA, P.OSIADACZE Bl!LETÓW
M IEJSCA STOJĄCfl;!
NA <
walne zebranie Klubu Sportowego
„Ogniwo"', gdzie nastąpi połączenie
Posiadacze bi:letów na miejsca sto
Klubu Związkowca z Ogniwem.
Nadzwyczajne walne zebranie p::i- jące (nienumerowane) będą mieli
łączone będzie z uroczystą akademią do dyspozycji dwa wejścia od stroz okazji 33 rocznicy Rewolucji Paź ny miasta i od strony Widzewa.
dziernikowej oraz II Swiatowego Kon Wejście od strony miasta rzaopatrzone literą Z przeznaczone będzie dla
gresu Obrońców Pokoju.

Na Wołdze . m pobliżu Kujhyszema I
jesieni
postanowi€!liem rządu rozpoczęto tu budowę dwóch
największych w świecie elektrowni wodnych Kujbyszewskiej i Stalingradzkiej,
We wrześniu byłem po raz pierwszy na kujbyszewskiej budowie. Już wówczas tysiące robotników, inżynierć1w i techników przybywało
tu samochodami, samolotami, pociągami i statka
mi. Na miejscu budowy szybko powstały całe
miasta namiotów, na wybrzeżach budowano poś
piesznie nowe przystanie dla przyjmowania ła
dunków. Ze wszystkich zakątków kraju płynęły
materiały budowlane, maszyny i urządzenia.
OSIEDLE DLA ROBOTNIKÓW

Podcrzas gdy geologowie dokonywali wierceń
w miejscu przyszłej tamy, budowniczowie plano
wali ulice, place i skwery osiedli dla zatrudnio
nycb tu pracowników. Natychmiast po sporzą
dzeniu planów zakładano fundamenty, wznoszono ściany domów. Przed nastaniem pierwszych
mrozów należało przecież przenieść z namiotów
do mieszkań zimowych <>gromną armię robotni.
ków wszystkich specjalności.
W tych dniach odwiedziłem znowu budowę
.
Kujbys~ewskiej Elektrowni.
Wszyscy pracown,icy przenieśli się już z namiotów do solidnych, drewnianych domów.
Kierownik budowy osiedli mieszkaniowych,
1
MMichał Tichomi.row, z dumą pokarzywał mi rzimo
we mieszkania robo,t ników, przyznając, że po
raz pierwszy w ciągu swej wieloletniej praktyki widział tak szybkie tempo budowy - możli
we, jak sam stwierdził, jedynie dzięki wysokiemu poziomowi mechanizacji robót.
Do jednaj z licznych przystani podpłynęła
Ledwie ją
og,romna barka, załadowana cegłą,

I

„"

Skład naszei reprezenłacii ustalony zostanie wie.czorem
nasi przebywajacy na obozie przed meczem mię- posiadaczy biletów z literą Z, wejp· . .
I
1ęsc1arze d'Zy~aństwowym -z Czechosłowacją wczrajszy dzień ście zaś od strony Widzewa rz.aopaChri-

_ „weooły

mark", godz. 15, 17.30, 20
„Hrabia Monte
REKORD sto", godz. 18, 20
ROBOTNIK - „UJ>adek Berlina"
II seria, godz. 16, 18, 20
ROMA - „Rodzina Aitamonowych"
·
godz. 18, 20
STYLOWY _ ,Parada na.trętów''
'
godz. 18, 20 '
śWIT - „Bitwa stalingradzka"
II seria, godz. 18, 20
TATRY :---- „Upadek Berlina" II ser.
godz. 16.30, 18.30, 20.80
WISŁA - ,,Mias.to· nieu}iirżmioil.e",
godz. 16, 18, 20
WŁÓKNIARZ - · „Spise:, bankrutów"
•
d
go z. 16·30' 18·30' 20·30
WOLNOść - „:M:iasto nieujarzmione", godz. 16• lS, 20
ZACHĘTA - „Upadek Berlina",
I seria, godz. 18, 20

iezwykłe ożywienie zapanowa!o tej
N nad
brzegami Wołgi, gdy zgodnie z

.

.

(o usłvszvmv oczez radio Ogniwę i Związkowiec
9 grudnia br. I waczy H. Bacewicz. 16,45 AktualnoProgram na

11.30 Recital fortepianowy E. Ra1 l · · 1150 Głos maja kobiety".
.
g.a 5 <IeJ.. · . "
12,04 Dz1enmk. 12,15 Prze;--wa. 13.30
Aud. szkolna dla klas III i IV. 13,50
Koncert zespołu Polań~kiego. 14,20
Przegląd kulturalny. 14.30 Audycja
szk·o lna dla klas licealnych. 14.50
Koncert w wyk Orkiestry PR. 15.30
Audycja dla świetlic dzi'ecięcych.
16.00 Rachmaninow - preludia w
wyk. B. Woytowicza. 16.20 „Jedziemy na wczasy". 16,25 Recital śpie·

przyjaciół

przycumowano, a

już wjechała

na

nią

pierwsza

-

„U nas na budowie -

powiada Szaposzni

ciężarówka, podczas gdy ją załadowywano, nad kow - wyeliminujemy prawie e.ałkowicie pracę
jechała druga.
ręczną. Oto rezultaty stalinowskiej p0lityki uCiężarówek było dużo. Przewoziły cegłę bez przl!mysłowienia kraju!"
pośrednio na miejsce budowy, gdzie przy porno~
W rekordowym czasie ułożono w porcie pod
cy elektrycznego transportera podawano ją wójne tory kolejowe, ustawiono 5 dźwigów, z
niezwłocznie murarzom, którzy stawiali ściany.
których każdy podnieść może 5 ton ładunku. Urzadzenia dźwigowe są obliczone na wyładowa
PRACA lł.ĘCZNA nie w ciągu dnia trzech składów p0ciągów.

PRAWIB WYELIMINOWANA

Naczelny inżynier budowy, Mikołaj Szaposzni
kow, przyjąl mnie w swoim gabinecie. Te.Il niemłódy już, o przenilcliwym spojrzeniu i skupionym wyrazie twanzy, człowiek ożywił się od ra:ru, gdy zaczał mi opowiadać o budo.wie.
Inż. SzapÓsznikow .iuż nie pierwszy raz prowadzi budoWY na Wołdze. Przed 20 laty budował w pobliżu Kujbys,,-.ewa Syzrańską Elek~ownię wodną. 10 lat temu kierowa.I budową
Iwankowskiej Elektrowni wodnej w górnym bie
gu Wołgi. Dziś stoi na czele budowy gigantycz
nej Elektrowni Kujbyszewskiej.
Ogrortlne zmiany nastąpiły w tym okresie w
technice budowlanej. Gdy budowano Syzrańską
Elektrowruę nie istniały jeszcze żadne m aszyny
budowlane, z wyjątkiem betoniarek. Przeciętne
wyposażenie w energię elektryczną wynosiło
0,1 KW na jec4iego robotnika. ' P rzy budowie
Elektrowni Iwankowskiej wyposażenie to wzro
sło do 0,5 KW, 7.&Ś przy budowie Elektrowni
Kujbyszewskiej wynosi ono już 3 KW.
?becnie na miejscu budowy pra~ją 8:1'':110biezne ekskawatory !llektryc1ne o p0Jemnosc1 14
m, sześć. Przybyły już te7. pierwsze sora.pery
traktorowe o pojemności 6-10 m. sześć. Wkrót
ce zaczną pracować wysokowydajne Pompy - po
~emi
głębfa.rki, wydobywające 1.C'.lO m . sześć.
na ~od:i:ine.

ZIMA NIE PRZERWIE ROBÓT
„ Ze względu na to, że zbliża się okres przerwania żeglugi, w przyśpieszonym tempie buduje się drogi i prnwadzi iuic2 nice kolejowe do
miejsca. budowy osiedli robotniczych i do przyszlej tamy. Dostawa ładunku nie powinna ulec
przerwie nawet na jeden dzień. Przy budowie
bocznicy kolejowej pracu,j ą tysiące ludzi. Błys
k awicznie rośnie nasyp, na którym natychmiast
układa się szyny. Wśród budowniczych rozwija
się współzawodnictwo o najlepsze wskaźniki pra
cy, 0 przedterminowe wykonanie planu robót.
d '" ł · · ah
't
L 0' d sk ·
"UJe w 1cro ce wo Y vvo gl, me z runu.,.
je to jednak prac budowlanych. Wręcz odwrotnie, trwały i gruby lód umożliwi założenie na
rz~e pierwszych fundamentów tamy. Na lodzie
ustawi się potęźne kafary, które wbiją szpunty
w niezamai•znięty pod lodem grunt dna rzeki.
Wiosną rozpocznie się kopanie dołów pod funda
menty gmachu przyszłej elektrowni wodnej; w
toku robót ziemnych m a być wykopane 4 milio
ny metrów sześciennych ziemi.

Na tej pgantyczn~j budowi~ WS7'._YSCY P!!\C~
Ją z entuZJazmem, w1.edzą bowrnm, ze reah-zacJa
j tych wsuaniałyeh _obiektów przybliży na.ród ra.d7iecki do komumzmJL
A. Stiepanow
.

trzone literą W przeznaczone będzie
dla posiadaczy biletów rz literą W.
że
jedno~eśnie,
Przypominamy
w~elkie legit~ma_~je tracą w niedzielę swą waznosc.
WĘGIER
SĘDZIAMI

GLOI

I POLAK
RilNGOl\VYMI

Mecz w ringu sędziowany będzie
przez 4wóch s.ędziów: Węgra i Polaka, który~1 !:>$ie kP;t. N1mding tz
Warszawy. W masie praemarszu
drużyn z szatni na ring orkiestra
odegra Hymn Młodzieżowy. W ringu powita gości przedstawiciel PZB
po czym odegrane zostaną 3 hymny
państwowe:·

czechosłowacki,

Mistrz Polski, Krawczyk,
nie zaniedbuje skakanki,
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gierski i polskL Pmy dźwiękach Mię
dzynarodówki drużyny czejdą iz ringu, na którym pozostaną tylko dwaj
,najlżejsi reprezentanci . obydwóch
drużyn i ich sekundanci.

całą pewnością, że

118-u

RelJaktOf U4CZeJnf
Zastępca red. oa~elr•ego

z

llka

miłośni

ków sportu pięściarskiego w niedzie
lę nie będzie mogło oglądać tego
ciekawego meczu, gdyż, niestety, ha
la na Widizewie nie mo:że pomieścić
wszystkich wielbicieli boksu. Ci, któ
rzy nie otrzymali biletów - będą
mogli śledzić przebieg meczu przez
zainstalowane na zewnątrz hali gigantofony.

lłU,

łeł.

Ul -1511 I

U4-'tł
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f racownicy ~osz~kiw~n1 . z~~;~;~~ ~ ~~~~~::ke.

Majstra rzeźII;iczego na stano"'.35~0 kięrow?ika
masarni drobm oraz 2 czeladnikow zatrud~i od
Mleczarsko-Ja1cza;r·
zaraz Centrala Spółlizielni
skich. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr, ul. G~~~.4
ska 184.
Starszego księgowego , księgowego ze :majo·
mościa ks. materiałów, dwóch księgowych Zfltrudni na"tychmiast P. K. S. Ekspozytura Spedycyjna
I a Łódź, Kilińskiego 61. Zgłoszenia wraz z. życiorysem kierować do Oddziału Personalnego.

z Ubezpieczalni nc1 nazwi
sko Doma11ska H~lemi.
13190

7::_--GUBIONO___ksią~:ec2kę
z Ubezpieczalni na nazwi
sko Pietrzak Teresa.
18191

ZGUBIONO ks iążeczkę
z Ubezpieczalni na nazwi
sko Orcz.ykowska Alicja.
18192

108.,3

~~~~~~~~~-::---~=-~~~~~

PRZETARG
Społeczne Przedsiębiorstwo Budo.wlane, Prz~d
siębiorstwo Państwowe Wyobrębmone, . <?d_dz1ał

1

książeczkę
ZGUBIONO
z Ubezpieczalni na nazwi
sko Federowicz V\rłodzi

mierz.

i81D3

mme1szym ZGUBIONO legit. uczprzetarg nieograniczony na dostawę:
niowską na rok 1949-50. .
Kondratiuk Andrzej.
2 wozów rozstawnych nośności 2 - 3 t.
18194
2 platform jednokonnych nośności 2 - 3 t.
Zalakowane oferty należy składać do Działu ZGUBIONO kartę rozpoZaopatrzenia S.P.B. w Łodzi przy ul. Uniwersy- znawczą na nazwisko Ma
teckiej Nr. 2 (róg Narutowicza) do dnia 19 gru-: tuszkiewicz Ludgarda.
dnia 1950 r. do godziny 10 rano, gdzie nastąpi
18195
komisyjne otwarcie ofert o godzinie 11 rano.
Oferenci winni przyprowadzić w tymże termi- ZGUBIONO legit. zw.
nie zaoferowane 'Pojazdy na miejsce oględzin zaw. na nazwisko Wo18196
szczyk Marian.
przy ul. Jaracza 57.
książeczkę
zast rzegamy sobie prawo dowolnego wy boru ZGUBIONO
oferenta, cze,ściowego wykorzystania oferty i z Ubezpieczalni na nazwi
ewentualnego unieważnienia przetargu bez poda sko Pikala Stanisław.
1085 _ _ _ _ _ _ _ _ _l_8.! 8B
nia przyczyny .
książeczkę
ZGUBIONO
Oprawy książek, księgozbiorów, map, plaprzez
wojskową wyd.
nów, plansz oraz wszelkie roboty introligaGąsi<irowski
RKU-Łask.
torslcie dla instytucji państwowych i spółStefan, Kolumna, wieś
dzielczych wykonuj ą
13'/
Wronowice.
SPÓŁDZIELNI
INTROLIGATORNIE
ZGUBIONO legit. służbo
WYDAWNICTW ARTYSTYCZNYCH
, wą Nr. 238 wyd. przez
I UŻYTKOWYCH

w

Łodzi,

ul. Piotrkowska 171,

ogłasza

I
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Kutnie' na . na.zwi~o Sito
w ł.odzi, ul. Piotrkowska 117, tel. 219-87.
A
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _„10„1_1,_ nieczna Helena.

