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z dniem 1 stycznia. 1951 r. ·obniżkę cen szeregu artyinwestycyjnych i zaopatrzeniowych.
W szczególności obniżone zostaną z dniem 1 styczn·i a 1951 r. ceny:
o '1 proc.
1. wyrobów hutniczych
2. wyrobów metalowych, a w szczęgólności odlewów,
drutów i wyrobów z nich, artykułów śrubowych, okuć
budowlanych i meblowych i innych metalowych artyo 29 pr(){!.
kułów zaopatrzeniowych, średnio
3. maszyn i aparaitów elektrycznych, transformatorów,
uuądzcń termotechniC'Zltych, sprzętu teletechnicznego
o 25 prot·.
i sprzętu insta.Jacy,j nego średnio
o 11 proc,
4. taboru i sprzętu kolejowego średnio
o 13 .:proc.
5. maszyn i sprzętu ciężkiego oraz kotłów średnio
- 11 16 11roc.
li. obrabtaTele"'do -rn<:tt.it l"dr.zewa -śred:n1o
o 12 proc.
7. maszyn i urządzeń gór;niczych średnio
o 14 proc.
8. maszyn włókienniczych średnio
9. sprzętu motoryzacyjnego (traktorów, samochodów cięo 15 proc.
żarowych, przyczep i silników, motopomp) średnio
o 30 proc.
10. szkła płaskiego średnio
11. opakowań · drewn18illych i stola.rki budowlanej (produo 21 pro<'.
kowanej przez C, z. P. Drzewnego) średnio
12. produktów i półproduktów chemicznych, przeznacaio- ·
nych na zaopatrzenie praemysłu oratZ sprzętu spawalo 24 proc.
niczego średnio
13. wyrobów gumowych (opon i dętek do samochodów
ciężarowych i tntktorów, tranSIH>rterów, pasów i !innych artykułów technicznych i ochronnych) średnio o 24 proc.
14. skórzanych artykułów technic.znych i ochronnych
o 21 proc.
średnio
o 15 proc.
15. artykułów i tkanin technicznych średnio
16. papierów przemysłowo - technicznych, kartonów i
o 28 proc.
tektur średnio
o 10 proc.
17. wyrobów szamotowych ś1·ednio
18. niektórych a,rtykułów izolacyjnych (dla budownictwa)
· o 32 proc.
średnio
li.

przeprowadzić
kułów

Uchwala sesji se1moweJ
•
Pełne po.parcie dla ·postano\Y.ień
li Kongresu Swiatowego
\ . I Sejm Ustawodawczy RzeCtZypospolitej Polskiej,
nawyrażając wolę

rodu polskiego ~jednoczonego w potężnym wyS!iłku odbudowy ze
utiszC!'leń wojennych, uprzemysłowienia swego kraju i ugruntowania w
nim ustroju sprawiedliwości społeCtZnej,
stwierdllając, że trwały pokój jest najgłęb~ym dążeniem narodu polskiego i odpowiada potrzebom wszystkich narodów świata,
w pełnym przekonaniu, że wyrażona przerz II światowy Kongres
Obret'lców Pokoju gotowość walki o pokój ludzi wszystkich krajów, raeweżnie od ich rasy, narodowości, praekonań społeczno - politycznych
i w.ierzeń religijnych, stanowi siłę, która pokrzyżuje plany rozpętania
nowej wojny światowej,
UZNAJE, ŻE II SWIATOWY KONGRES OBRONCOW · POKOJU,
ODBYTY W DNIACH 16 - 21 U"STOPADA 1950 R. W STOLICY POLSKI, WARSZAWIE, PRZEZ OPRACOWANIE KONKRETNYCH METOD
I SRODKÓW WALKI O TRWAŁY POKOJ NA SWIECIE, DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ LUDZKOSCI.
Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polsk•i ej popiera w całej pełni propoącje Kongresu, zmierzające do przywrócenia i utrzymania. pokoju onw do odbudowy zaufania między wszystkimi krajami, niezależnie od ich ustroju społecznego.
Sejm Ustawodawczy R-ieczypospolitej Polskiej deklaruje uroczyście, ze cały na"°ód polski ud:rJieli czynnego poparcia działalności
Swiatowej Rady P-Okoju, skierowanej ku zapewnieniu trwałego i nieprzerwanego pokoju, ku umocnieniu i rozwojowi pokojowej współpratly
między wszystkimi krajami.
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Propaganda ·wojny -

zbrndntą

przeciUJho narodowi polshie...u
Przemówienie posła Leona Krucz~ows.J.~iego
WYSOKI SEJMIEI
Kilka tygodni temu w stolicy naszej odbył się IJ Swiatowy Kongres
Obrońców Pokoju. Nazwano wówczas
ten Kongres „tl'ybunałem sumienia
narodów". Był on jednak nie tylko
był on również
głosem sumienia wykładnikiem realnej siły, zupełnie
nowej. nieznanej dotąd w dziejach
formy zorganizowanej woli zbiorowej,
setki milionów ludzi
obejmującej
wszelkich przekonań społeczno-politycznych i wyznań religijnych. Po raz
pierwszy w bistor r 11fdzkoścl ógromna jej . większosó pYzeciwstawia się'
fatalistyczświadomie i_ aktywnie nej Interpretacji swoich losów, po · raz
pierwszy ludzkość stworzyła sobie
oręż zdolny paraliżować i unicestwiać
zbrodnicze plany wrogów pokoju.
Kongres Warszawski zebrał się i
obradował w sytuacii międzynarodo
wej, c;>kreślonei dwoma przede wszyst
bezpieczeństwa
kim groźnymi dla

narodów faktami: wojniy koreańsllli~j
na Dalekim Wschodzie ł rozpoczę\
tej remilitaryzacji Niemiec Zachod·
nich na terenie europejskim. Oba
te fakty są ogniwami zbrodniczej stra
tegii imperializmu USA, zmierza.ją
cej do narzucenia światu trzeciej impe
rialislycznej wojny.
Mie.Jiśmy
SEJMIE!
WYSOKI
szczęście wraz z całą ludnością naszej stolicy, wraz z całym naszym.
na.rodem, przeżyć mocniej mz mne
narody niedawne dni kongresowe. By
'ły to nieżapomniane . dni tego wysokie~o wzlotu myśli humanistyoznej, uczuć moralnych i świadomośCj
politycznej, bez którego ludzkość,
byłaby
straszliwie dziś zagrożona
skazana na rozpacz i zwątpienie, .na
•bierne, poniżające jej godność cze.
kanie katastrofy. Wiara ta jak oaj·
mocniej ' jednoczy nas z kra.jem, któreg9 narody nie łraciłv jej w naj!Dalszy ciąg na str. z-ej)
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,,GŁOSU ROBOTNICZEGO"

Wykona.nie niniedszej uchwały porucza się pr.zewodniczą,cemu Pań
stwoweJ Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim zainteresowanym ministrom.

II

Art. 1.
Kto słowem lub pismem, z.a pośrednictwem prasy, radia, filmu lub
w jakikolwiek inny sposób uprawia propagandę wojenną, popełnia
zbrodnię przeciw pokofowi i podlega karze więzienia do lat 15.
Art, 2.
Zbrodnie przeciw pokojowi (art. 1) popełnia w szczególności, kto:
podżega lub nawołuje do wojny,
~ - ułatwia szerzenie propagandy, prowadz.onej przez ośrodk'i uprawiające kampanię poqżegania do wojny,
- zwalcza lub spotwarza ruch obrońców pokoju,
Art. 3.
W razie skazania za przestępstwo, określone w niniejszej ustawie,
11\d może orzec jako kary dodatkowe: utratę praw publicrmych i obywatelskich praw honoroWYch oraz przepadek mienia w całości lub
w części.
Art. 4.
Do orzekania w sprawach o przestępstwo, określone w niniejszej
111ławie, właściwe są sądy wojewódzkie.
Art. 5.
Wykonanie ustawy porucza się ministrowi sprawiedliwoi;ci.
Art. 6.
lJatawa wchod1i w życie z dniem O&"łoszenia.
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·WARSZAWA (PAP). - Rada Mim.istTów podjęia dnia 30 grudnia
1950 roku uchwałę w sprawie obniżki cen artykułów zaopatrzeniowych
i inwestycyjnych.
Rada Ministrów biorąc pod uwagę rz.arówno dotychcizasowe osiągnię
cia w zakresie obn:iżenia kosetów własnych produkcji, .iak również i
o rorz.srz.erzenie !i. pogłębienie
konieczność dalszej systematycznej walki
tych osiągnięć, dążąc do zapewnienia pomyślnych warunków dla realizacj'i zadań w zakresie uprzemysłowJenia k1~ju również i od strony
włiaściwego uksrz;tałtowania cen postanawia:

pokoju
•
•

Sejm Ustawodawczy ustanawia, co następuje:

~1

f1

ofiarnvm bojownikom
pracujqcej
"o zbudowanie podstaw socjalizm.u
w Polsce, wszystkim naszym Czy:t elnikom i Koresponden~om składamy
życzenia dalszych sukcesóww.pracy
dla Ojczyzny Lu·dowej i pokoju
w nadchodzqcym 1951 roku. .

Wykonanie uchwały porucza się przewodńiczącemu Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego i ministrowi Handlu Wewnętrznego.

W związku z powyższym Rada Ministrów Postanawia z dniem J
stycznia 1951 r. obniżyć ceny pewnych artykułów powszechnego użytku,
"
a "rruanowicie:
1. mięsa. wieprzowego
o 10 proc.
2. w~lln przeciętnie
o 5 prot.
3. 'tłuszczu wieprzowego wsz.ystkich gatunków
o 5 proc.
ł. mydła do prania.
o 10 pr!'c·
5. obuwia produkcji przemysłu państwowego:
o 9 proc.
a) męskiego na skórze, pneciętnie
o 20 proc.
b) męskiego i damskiel'o na krepie
o 10 proc.
c) teltStylnego
o 5,5 proc.
d) dzieoięoogu
o 9,5 proc.
e) śniegowców
6. galanterii skórzanej produkcji pr~emysłu państwoo 13 proc.
wego przeciętnie
o 20 proc.
"I. żarówek, przeciętnie
8. niektórych artykułów insta.Iacyjno-elektrotecbnicznych powszechnego użytku (przełl\(lmiki, wyłącmiki,
drobny sprzęt instalacyjny, drobne części radiowe)
przeciętnie c 18 proc.

światowej

~

Ili

II

Propaganda i przygotowania do nowej wojny stanowią największą
gl'Oźbę dla pokojowej współpracy narodów i są zbrodnią praeci~ ojczy·
źnie i całej ludzkości.
milionów Polaków, któray. podp:isali Apel
Wyrażając dążenia
,
Srztokholmski,
- manifestując niezłomną wolę narodu polskiego kontynuowania
pokojowego budownictwa i jego gotowość obrony swego bezpieczeń
stwa, suwerenności i pokoju,
- solidaryzując się e uchwałami odbytego w Warszawie II Sw:iatowego Kongresu Obrońców Pokoju,
- pragnąc wraz z wszystkimi miłującymi pokój narodami współ
działać w unieszkodliwieniu sił dążących do rozpętania nowej wojny

llłinistrów

metalowych powszechnego
artykułów
9. niektórych
użytku (z.amki, artykuły Śl'Ubowe, armatura. sieci do- •
o 30 proc.
mowej, okucia i illne) przeciętnie
o 3"1 proc.
10. szkła okiennego, przeciętnie

Rada Ministrów stwierdza, iż w wyniku osiągniętej obniżki kosz tów własnych produkcji i obrotu oraz w rezultacie przeprowadzonej
reformy systemu pieniężnego i dalszego ograniczenia elementów lcapitalistycznych - zaistniała możliwość zapoczątkowania polityki obniżki
cen artykułów powszechnego użytku.
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• WARSZAWA (PAP). - Rada Ministrów podjęła dnia 30 gl'Udnia
1950 r. uchwałę w sprawie obniżld cen niektórych artykułów powszechnego uŻ)'tku.
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OBRONIE, p·0 Ko·1u

WARSZAWA (PAP) - Sejm tlsta I porządku dziennego, uzupełniając . wieniu wysiłków ·c hlopów polskich
wodawczy RP na posiedzeniu w go dwoma punktami o brzmieniu na w 01:>,ronie pokoju.
Popierając projekt . ustawy o obro
dniu 29 grudnia 1950 r. przyjął jcd stępującym:
1. Poselski projekt uchwały w nie pokoju, poseł Jodłowski (Stt.
delegacji
obecności
nomyślnie w
Polskiego Komitetu Obroi1ców Po- sprawie propozycji U $wiatowego Dem.) przypomina, że podejmowana
koju: uchwałę w sprawie propozy- Kongresu Obrońców Pokoju, zamie- już kilkakrotnie na terenie między
cji II światowego Kongresu Obroń szczony we wniosku posłów klubów narodowym z inicjatywy Związltu
ców Pokoju oraz ustawę o obronie poselskich: Polskiej Zjednoczonej Radzieckiego sprawa karalności pro
pokoju. W ten sposób Sejm Ustawo Partii Robotniczej, Zjednoczonego pagandy wojennej, spotykała się do
dawczy RP dał wyraz solidarności Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa tychczas z systematycznym, cyniczz uchwałami ' odbytego w Warsza- Demokratycznego i klubu katolicko- nym ~porem amerykańskich imperia
listów i ich poplecznij{ów.
wie II Światowego Kongresu Obroń społecz~ego.
W dalszym ciągu przemawiali:
2. Pierwsze. czytanie poselskiego
ców Pokoju, manifestując jeszcze
Rusteck~
raz niezłomną wole narodu polskie- projektu ustawy 0 obronie pokoju, pos. Nałkowska i pos.
go kontynuowania pokojowego bu- zamieszczonego we wniosku posłów (PZPR).
Wśród długotrwał~'ch owacyjnych
downiotwa i gotowość obrony swe- klubów poselskich: Polskiej Zjed.no
go bezpieczeństwa, suwerenności i czonej Partii Robotniczej, Zjedno- okla.s ków Izba uchwaliła jednomyśl
Ludowego, nie uchwalę w sprawie propozycji Il
czonego stronnictwa
pokoju.
Na posiedzenie przybył Prezydent Stronnictwa Demokratycznego i klu Swiatowego Kongresu Obrońców Po
koju oraz. ustawę o ot;ronie pokoju.
RP Bolesław Bierut owacyjnie i ser bu katolicko . społecznego.
Po krótkiej przerwie Sejm w pler
decznie witany przez całą Izbę.
W dyskusji nad obydwoma projek wszym .czytaniu odesłał _do odpowie
Na posieqzenlu był obecny Rząd
komisji szereg projektów
z premierem Cyrankiewiczem, wice- tarni pierwszy zabrał głos pos. Oz- dnich
ustaw.
Mlncem. Zawadzkim, ga-Michalski <ZSL).
prem~erami:
W związku z pierwszym czytaMówca przypomniał na wstępie,
Chełchowskim ł Korzyckim oraz
Marszalkiem · Po\skl Konstantym że naród nasz zadokumentował swo niem rządowych projektów ustaw
18 o. zmianie organi.za.Cji władz i "insty
ją wolę obrony pokoju, kładąc
Rokossowskim na czele.
budownictwa
pod Apelem tµcji w dziljldzini1e
Na wstępie piątkowych obrad milionów podpisów
marszałek udzielił głosu przedstawi Sztokholmskim. Lud polski wie; że oraz o utworzeniu m·zędu ministra
cielowi delegacji Polskiego Komite wojna nie jest dziełem siły nadprzy przemysłu chemicznego zabrał głos
tu Obrońców Pokoju posłowi Leono rodzon~j, że jest ona dziełe-..n lu- zastępca przewoQ,niczącego Państwo-.
wi Kruczkowskiemu. (Streszczenie dzi 1 ludzie powinni uczynić wszyst wej Komisji Planowania Gospodar·
czego - min: dr S. Jędrychowski.
:i przemówienia posła Kruczkowskie- ko. aby .1ej zapobiec.
przemow1enia pos. •Mówca . podkreślił, że 1 projekty
Dalszą część
go ooda.iemy oddzielnie).
Nastepnie Izba uchwaliła zmianę Ozga-Michalski poświęcił przedsta- I tych ustaw są wyrazem szybkieir-0
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rozwoju gospodarczego
~odstawy

ganizaęyjne

tworzą orwyko:ąania

Planu 6-letniego w dziedzinie budow
ntcmra i inwestycji oraz w dziedzi·
nie rozwoju przemysłu chemicznego.
Omawiając

zmiahy organizacyjne

w dziedzinie budownictwa, min: Je
wskazał, że

szeroki zawzrost naszych planów
in,westycyjnych, jak też rozmach
naszego bttdovinictwa, zrodziły potl'Zebę gruntowne.i reorganiżacji kie
rowniczych władz w te.i dziedzinie.
W r. 1955 rzeczowy z.ąkres ;itwesty
cji będzie ~ i pól-krotnie większy w
porównaniu z r! 19ł9. Nakłady na in
westycje planowe w okresie 6-lecia
wyniosą blisko 184 miliardy zł. Potężnie rozwinie się produkc.ia budow
nictwa uspołecznionego, ze szczegól
nym uwzględnieniem budownictwa
i robót · montażoprzemysłowego
·
wych.
drychowski

sięg

i

stały

(Dalszy,

ciąg

na str. 2-ej).
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Następny

,.GŁOSU RO~OTNICZEGO"
ukaże1 się we wtol'.e.k,
lłnia 2 stycznia 1951 r.

·
Doniosła w swych skutkach dla naszej gotpodark1 1 mall pracują
chwilach hlUerowskfego na
czemne, chocla1: odosobnione wysR·
(Dokończenie ze str. t-ei)
eych reforma walut.owa nie •traciła na swej aktualnoecl z chwllą szyb- dę:&l:lfch
jazdu, krajem, który swycięsko rozbU
ki niedobitków wczorajszego pnJa,
ko 1 spra~le zorganizowanej wymiany ptenifldzy• .Jecln)'Jtl it pOc11ławo
potęgę wczorajszych
agresor6w, a klubów poselskich: Polskiej Zjedno- wojny we wszelkiej postaci, czyi! o często świadomych narzędzi obcego
wYCh Jej mda6 na wal Jett odcllutenle oblop6w mało t łredniorolnycb dzisiaj fest nJezacbwianym oparciem czonej Partii Robotniczej, Ziednoczo ustawową obronę pokoju.
imperializmu, starających się tu i ów
wobeo kułaków dzięki udalenlu
przez ustawę kluowych kryteriów
Nie trzeba wielu słów dla uzasa- dzie siać zamęt w środowiskach o nie
wszystkich szczerze pokojowych 1111 nego Stronnićtwa Ludowego, Stronspłaty w1zy1tk1cb dług6w,
Wszystkie pcnycZkt, zaciągnięte u kulaków
świata: ze Zwłl\zkiem Radzieckim i je nićtwa Demokratycznego I społeczno dnienia głębokiej słuszności fego ape dostatecznym jeszcze wyrobieniu poprtez chłopów rnało 1 średniorolnych przed dniem 28. X. br. i nie splago mądrym sternikiem, wielkim Cho- katolickiego, przedstawić projekt U· lu i celowości ustawy teqo rodzaju.
litvcznym, nierzadko rówrtież dla doco.ne do tegQ dnia, wlnny być przerachowane w stO!IUnku za 100 złotych rążym pokoju - JÓZEFEM STALI- chwały w sprawie propozycji Il $wia
Rząd nasz słusznie szczvcl się sworaźnych spekulacyjnych korzyści odawnych ·- 1 złoty nowy, kułak zaś musi spłacić swoje zobowiązania wo NEM. I (Huczne, długotrwałe okla- towego Kongresu Pokoju.
ją,
od pierwszej chwili jasną i kon- sobistych. Nte moiemy zapominaf,
bee pracujących chłopów w pełne' wArt.ości: za 100 :zł. starych 3 zł.
ski).
WYSeK.I SEJMIEI Pragnę z kola! sekwentnie pokotową poUtyką mgra. ie istniejący Jeszcze wrogowie klaso•
nowe. W ten spo116b br'J:emlę Cll\łą<lYch na pracuJl\Ce.J wsi zoboWłąza6
WYSOKI SEJMIE! Dla kierowania nawiązać do tego punktu w uchwa· niczną, nasze partie polityczne i orwobec wyzyskujl\Cea-o J" kułaka zmniejsza, tię o Z 73, Te same priiepisy słuszną i sprawiedliwą walką świato- łach II Swiatowego Kongresu Obroń ganizacje masowe wychowują spoJe- wi naszego Pafistwa Ludowego widzą
w doatępnych dla siebie formach proobo\Vlląmiją również w stosunku do wbowią7Jllń nie piendę:i:.nych, a więc
wego ruchu obrońców pokoju w obec ców Pokoju, który apeluje bezposre- czeństwo w duchu szczerego patrio- pagandv wojennej jeden ze środków
np. zbota pożyczonego na siew, do innych zobowiązań w naturze, do onym decydującym dla losów ludz· dnio do przedstawicielstw narodo- tyzmu i nieodłącznych od niego u- szkodzenia naszej odbudowie, uczcibróbki i wszelkiego rodzaju ,,usług'! kułackich, za które pobierał on likości
okresie Kongres Warszawski wych, do parlamentów wszystkich czuć międzynarodowego braterstwa, wej Dokojowet oracv naszego narodu.
chwiars.ki procent.
wyłonił Swiatową Radę Pokoju. Jako krajów, a więc i do te.i Wysokiej Tz- nasze szkolnictwo, prasa, literatura
Ustawowe określenie propagandy
Rzecz jasna, ze pełna realizacja odnośnych przepisów UstaWY Rady jeden z polskich przedstawicieli w tej by. Jest to mianowicie apel o spe· 1 sztuka służą krzewieniu tych sa- wojennej
Jako pr:testępstwa surowo
Państwa nie mogła nastąpić od razu, gdyt uzaleźniona jest od najróżniej
Radzie. a zarazem członek Wysokie· cjalne ustawy, przewidujące odpo- ·m ych, pokojowych ldeał6w. Mimo karalnego będzie miało przede wszyst
s~ych Indywidualnych .tehpłnów spłat, odległych niemz o całe miesiące
go Sejmu, mam zaszczyt w imieniu wied.zialność kaml:ł za propagandę to, nie możemy zamykać oczu na nik- kim ba.rdzo doniosłe znaczenie mood momentu wejścia w źycle reformy walutow0j. Dlatego teł nasze orralne i wychowawcze. Ustawodawganizacje -partyjne ńa wst winny w ścisłej współpracy z ZSL zogniskostwo burżuazyjne karało podże11anie
wał\ uwagę na tYm ' zatr•dnlenłu, przestrzega~, by usława była realizowa·
do zbrodni indywidualnej pozostawia
na w każdym preypadku i wszcidzie.
'
jąc w imię osławionej „wolności
Pamiętamy, z jaką wściekłością zareagowali bogacze wiejscy na redowa" - wolną rękę podżegaczom
formę walutowi'! 1 jak następnie. u111ławali w oszukańczy sposób pozbyć
do zbrodni masowych, nalemnikom
się części nagromadeonej gotówki, zakupując Od nieuśvliadomionvch ma
prasowym czv radiowym wszelakich
ło I średniorolnych chłopów konie, krowy, świnie i co się dało ia stare
„koncernów śmierci".
pieniądze. Kiedy łm się to nie udało i musieli zwrócić zagrabiony dobyW Zakładach Przem. Bawełnianego nowe wykonanie Planu 6-letniego. przestrzeni-i światła, jest ozdobiona
tek, teraz cały swój wysiłek kierują na wyegzekwowanie długów od ma- im Harnama, odbyła się uroczystość
WYSOKI SEJMIE! W odpowiedzi
Po przyjęciu z rąk dyrektora na- kwiatami i mobilizującymi transpało i średniotolnych w sposób wyrainie sprzeczny z przepisami ustawy.
na apel, skierowany do wszystkich
przekazania dwóch tkalni, białe.I I czelnego symbolicznego klucza, mi- rentami.
Kułacy zasłaniają się prey tym argumentem „oomocy sąsiedzkiej"
Po zwiedzeniu tkalni kolorowej parlamentów przez II Swlatowy Kon·
kolorowej, Ministerstwu Przemysłu nister przecina wstęgę i wchodzi do
i domagają się zwrotu długu w całości (tj. w stosunku 100 .d o 3), twierLekkiego. Na uroczystość przybyli: tkalni, a wraz z nim przedstawicie goście przy dźwiękach muzyki uda- gres Obrońców Pokoju, mam l!laszczyt
dząc przy tym kłamliwie, że ich stosunki z biedotą 'wiejską opierają się
minister Przemysłu Lekkiego tow. le Partii, Centralnego Zarządu, ta li się na oddział II, gdzie nastąpiło w imi~nlu klubów poselskich: Polna zasadzie „bezinteresowności". Tam, gdZie te kułackie kłatń$.t\Va' niE." Eugeniusz Stawiński, przedstawicie proszeni goście oraz cała załoga. Sa otwarcie tkalni, tzw. „białej".
skie! ZJednoczonef Partii RobotniczeJ,
skutkuią, próbują szantażować stawiających im opór mało i średniorol
Zjednoczonego Stronnictwa Luąowe
Sz.
le Komitetu Łódzkiego PZPR oraz la tkalni \IO'ygląda okazale, ma dużo
nych chłopów groźbą, .Iż. w pl!zyszłośct nie pożycza im ant konia, ant mago, Stronnictwa Demokratyczneno t
Centralnego Zarządu Przemysłu Ba
szyn, ani ~arna, odmawiając już teraz SPlizedaży niektórych prqduktów.
społeczno-katolickiego,
przedstawić
wełnianego.
Kułacy nie dają za wygraną i za wszelką' cenę chcą się wykręcić od skut
projekt ustawy o obronie l)Okoju.
ków reformy pienięfoej~ Potrafią ją nawet wykorzystać dla swoich ~os
Akt ten jeszcze mocniej uzbroi
Na podwórzu fabrycznym ZPB
podarczych i politycznych ce16w, bo przy zapłacie za prace parobkom
nasz na.ród w oręż śwladom<>śi:i i woim. Harnama, tuż przy wejściu do
usiłuja stosować relację 1 złoty noWY za 100 dawnych, a gdy . zmuszeni
li. jeszcze bardzief 'zaktywizuje ml·
nowouruchomionej tkalni zbierają
V1etnomsko ormro
są zapłacić zgodnie z ustawą - 3 złote za 100 złotych, to „robią . grzecz„
l!onowe rzeszę polskich mas pracują
się robotnicy, którzy WYSZli z przed
ność" i udają dobroczyńców.
·
Ciężkie
walki toczą się wokół cych I wzmocni lcb udział w wielkim
PEKIN (PAP). - Z Salgonu donopołudniowej zmiany.
Terror i propaganda kułacka mają ułatwione zadania w tych wsiach.
Z przemówienia dyrektora naczel szą, że pod naciskiem vletnamskłej Lienson oraz w rejonie Yenso, Phu- światowym rucbu obrońców pokoju.
w których nie. przeprow11dzono należytE>j pracy politycznei w celu· za- nego tew. Łęgosza przebija radość armii lud~weJ oddziały francuskie- me i Haobang. Oddziały korpusu WNOSZE O UCHWALENIE PRZEZ
pozhania . małó i średniórolnych chłopów :io: korzyściami, jakie im przy- i duma Ze ofo dzięki wysiłkowi za- go korpusu._ ekspedycyjnego zostaly ekspedycyjnego z trudem odpierają WYSOKĄ IZBĘ OBU PRZEDŁOŻO
1
nosi reforma wal~towa i nie przygotowano warunków do przeprowadzezmuszone do wycofania. się z dal• ataki wojsk ludowych i ponoszą zna NYCH PROJEKTÓW, T. J. UCHWAłogi tkalnie zostają oddane do uźyt
nia zwycięskiej walki r kułakamł. Są nawet wsie, do których nie dotarl;:i
szych.
umocnionych posterunków w crzne straty. Donoszą także o silnych ŁY DOTYCZĄCEJ PROPOZYCJI Jl
ku na 9 dni przed terminem. Jest
w ogóle Wiadomość o zmnlE'jszeniu zadłuźenia 'W!!i u kułaków o 273 to wklad załogi do walki o pokój. rejonie między '11ienyen i Monkay, atakach wojsk vietnamsklch na for- SWIATOWBGO KONGRESU OBROŃ
CÓW POKOJU ORAZ USTAWY O
wszystkich zaległości. Stąd zjawisko ulegania częśc! pracującej wSi ku-.
Wśród zebranej załogi
przeciska na północy od Hanoo (Vietnam pół ty Chovang I Daot-q. Od trzech dni OBRONIE POKOJU,
w Damn 1łychać ogień artyleryjski.
łakom, którym bezkarnie udaje się ignorować obowiązujące przepisy
nocny).
się ZMP·ówka Janina Bor-0wska ustawy.
przodownica pracy na 6 krosnach
Jeszcze raz mamy praktyczny przykład oczywistej prawdv. że naj- kolorowych. Zbliża się do ministra
IepS2a nawet ustawa nie jest w stanie -automatycznie zapewnić wszyst- i wręcza mu czerwone kwiaty przy
kich tych korzyści. fakie ze sobR orzynom. Ustawa o reformie walutowe.i
huraganowycłi oklaskach
zgromai uchwała Rady Państwa o oddłużeniu wsi, będące tlalszym krctkleim w
dzonych. Przyrzeka jednocześnie w
zacłeśr.lanlu sojuszu robotniczo - chłopskiego i ułatwiające
imieniu młodzieży, że walczyć bę
odizolowa. nie kułaków, .fest potężnym orężem w walce klasowej na wsi, ale orę·
dzie zawsze o wykonanie planu, ałem tym trzeba się umiejętnie posłogiwa6 I nateiycle go wykorzystać.
by przyśpieszyć marsz do socjalizTreść ustav.ly, poprzez organizowanie otwartych zebrań partyjnych z
mu.
Dnia 29 b. m. o godtl. 13.30 odby- przędzalnicy masowo podjęli wezwa robotników. przykręcaczy oraz uczbiedotą i śreci11lQkami. zadłużonymi u kułaków. ooorzez indywidualn~
Następnie przemawia przewodni- ła się w nasczych zakładach ma.sów- nie, rzucone przez ZPB im. Szymań- niów.
docieranie członków Partii do lrn..:zdego chłopa Pl'aCU.iącego posiadające cząca rady zakładowej, potem przed ka. Robotnicy wypełnili szczelnie sa skiego.
'
Ludwika Kwarta, prządka przęgo długi u kułaka i wreszCie poprzez pracę uświadamiającą wśród kobiet.
W imieniu młodz.ieżowej brygady, dzalni średniopmędne.i oddtiału „B",
'
staWiCiele organizacji partyjnej ł lę teatralną.
winna dotrzeć do wszystkich wsi, do ka:!de~o osiedla. winna uzbroi(' dyrekcji, podkreślając wysiłek caZebranie zagaił tow. Kowalski. pracującej metodą tow. OiutkiCha, a:dobywertyn! ttteciego miejsca w po
mało I średniorolnych chłopów przeciwko kułakom. Chłoo musi dokła , lej załOgi a szczególnie
majstrów Powiedział on, że aby wykonać Plan głos zabrał mistrz tkacki zetempo przednJm konkursie, zapowiedziała,
dnie wiedzieć o pomocy, jakiej mu udziela klasa robotnicza, Rząd 1 Par- przy uruchamianiu nowych krosien.
wiec Eugeniusiz Kraszewski. W zro- że poi;tara się wysunąć :na ezoło naj
tia w wyzwalaniu się od zależności od bogaćzy wiejskich, bo to potęguje Robotnicy wznoszą okrzyki na cześć 6-letni przed terminem nie powinniś zumieniu wielkiego znaczenia współ lepszych prządek.
my
ustawać w w~tężonej pracy. Dla
jego opór wobec kułaków. · ·
Partii
i
przewodniczącego
KC tego nowy rok zaczynamy od po- zawodnictwa pr-acy w okresie re„
Zobowiązania napływały .. .coraz
PZPR· towarzysza Bieruta oraz na wzięcia nowych zobowiązań. Odpo- ąliM<!j1 'P1a'l'P!l~fego.~ brygada ' je !icwiej. Wszystkie wypow.ie~ ce' Organizacje partyjne, doceniając wagą zagadnienia, muszą , wzmóc
cześć ukochanego Wodza światowe
swoją pracę
organizacyjną i agitacyjną wśród mało i
średniorolnych
wiaclamy na llil>el ZPB im. Szymań go igło!!i~ :Swój udział we wsp6łza- chowało pełne a<YiUmienie kotµeczgo oboou pokoju, towarzysza Sta- skiego.
chłopów, pokierować i pomóc w ich walce z wyzyskiem kułaków i ich
wodnictw!e. Łucja Szymor, pNądka
Praystępujemy do współza
.oddz.- ,1B " ..preędelehti . śr~n., zdo- naści przedtenninowego~w~wa
lina.
podstępnymi metodami łamania zasad oddłużenia pracuiącel . wsi. Trzewodnictwa o najlepS'lfl prządkę i
ba na każdym kroku demaskować te metody, ujawniając ich perfidie.
miejsca w Ilia Planu 6-letniego, nieugiętej wal
Minister Przemysłu Lekkiego to• pmędzarza, najlepsze zespoły tkac- bywczyni pierwszego
wrogość i szkody, jakie przynoszą dla gospodarczego i polltyczneii;o podwarzysz Eugeniusz Stawiński zable kie w rz.akresie wykonywania baz ubiegłym. konkursie !1a tereni~ n~- . ki 0 pokój :i socjalizm, o poprawę wa
niesienia wsi. Trzeba zwiększyć pomoc polityczną dla mało i średniorol
rając głos. stwierdza, że uroczystoś produkcyjnych.
szych z~ł~d6w _oświadC?.yła, ze rue 'runków bytu klasy robotniczej.
nych chłopów, szczególnie tam, gdzie wskutek słabego ich uświadomie
tylko wytęży s1ły, aby utrzymać
.
.
. . .
.
ci uruchamiania nowych oddziałów
pierwsze miejsce w konkursie naj-.
Następnie
t<>w.
!Matuslek
Zobow1ązaima złozyb Je.szc~e. ob.
zapoznał
nia kułak lekceważy obowiązujące ustaWY i samOWQlnie je przekracza
produkcyjnych, nowych fabryk, bę
2ebranych
ż
odnośną
Instrukcją,
wy
Jeżeli otrzymał już od mało lub średniorolnego zwrot długu według relepseego praykrecania na swym od• ob. Swiątek, Gr<YJ.ińska. · ,Kis1el, M.
dą nieraz miały miejsce w okresie
lacji 3 złote za 100, to winien on zwrócić 2 73 uiszczonej snmy; g<!y za pła , realizacji Planu 6-letniego. Aby dani\ przez zarząd Główny Zw. drz:iale, ale. dążyć będzie do jak naj- Sowiński, T. Szor, B. Opoc:zyńska,
cił zaś za pracę u siebie parobkowi lub spłacił należnoRć mało lub śre
!przyśpieszyć nasz marsz do socjaliz Zaw. Prae. Przem. Włókienniczego. lep~ych. wyników w skali ogólno- J. Kondras, J. Mysika, J. Janiszęwdrliorolnemu chłopu w relacji 1 za 100 - musi dopłacić brakujące 2 73
mu należy rozwijać przemysł, praco
We ·współzawodnictw.ie powinna kraJOWeJ.
ski K. Matecka 1 wiele innych.
wać oszczędniej, produkować tanio, uczestniczyć cała załoga tj.: prrządld,
należności.
Prządka oddziału „A" zdobywczy'
.
gdyż
realizacja
planów, ta -wytrące przędzarze, pomagaozki oraa: maj- ni drugiej nagrody w ubiegłym kon
B. Kielblkówna.
Walka o T.abei,pieczenie korzyści, jakle daje ustawa, pozwoli na ści
nie broni z ręki imperialistom. Za- strow.le. Dla pracowników, którzy kursie CY.Lnajmiła, że wyróżnienie
ślejsze jeszcze powią-za,nie się z biedotą wiejską i umocnienie sojuszu ze
łoga ZPB im. Hamama posiadają wyróżnią się, są prrzewidziane
średniakiem.
na- swe uzyskała bez większego wysiłku /\fa marginesie
ca chlubne tradycje w okresie walk grody. Instrukcja kładzie specjalny i zobowiązuje się dalej walczyć o
Cała akcja ma wielkie znaczenie p<>lityczne i gospodarcze i tylko
z uciskiem kapitalistycznym, rozsze nadsk na pracę zespołową i podcią doskonale wyniki.
aktywna i czujna działalność mas pracujących w.si, organizowana i kierzając
dziś
bazę
swej
produkcji,
bę
rowana przez organizacje partyjne, porzwoli na sparaliżowanie akcji kuganie sła.bszych robotników. Oprócz
Majster Wachowski z praąśnlc
dzie bez wątpienia walczyć w dal- wyróżnień i nagród w skali całego
łąckiej, pogłębi izolację kułaków, wzmocni nasz sojusz z małb i średnio
obrącdtowych oddziału „A" wezwał
szym
ciągu
o
szybkie.
przedtermiJak podaje nowojorski dziennih „Dairolnym chłopem.
przemy&łu, przeWida;iane są wyróż wsriystklch majstrów do współza
ly
Compass", wyd:iiał filmowy pr:.y
nie'.llia I nagrody wewnątrrz. - zakła wodnictwa o najlepsze przykręcanie
ONZ nakręcił film o charakterze kro·
dowe.
i przyrzekł uczynić wsrzystko, aby
nikar1kim. pt. „l'owinien ztipa11ować po·
do wyprzedzenia go kój", związany tematycznie :. wydarzeWspółzawodni<;two daje duże moż nie dopuścić
liwości' podwyższenia
zarobków, a p1'Zez inne oddziały.
niami rw Dalekim Wschodzie.
tym ,samym uzyskania popraw,y
Majster Stanisław Smiałkowski w
Oczywiście, film przygotowany pod
słowa, budownictwa oraz handlu bytu.
iiwiązku rz. podnoszeniem kwalifika- auspicjami ONZ, nie ma '- mieć Tłie moie
(Dokończenie ze str. 1:-ei)
wewnętrznego i spółdzielczości. KoW da!S!Lym ciągu odczytane zosta- cji robotników rz.obowiąriał się doOgromny rozmach budownictwa dzied2linie budownictwa, min. Ję- misje rozpatrzyły rządowe projekty ły zgłoS1ZOne rz.obowiązan:ia. Tkaeore 1 Sl'Lkalać mniej WYkwalifikowanych bynajmniej jakichś akcent6w antyame·
rykańskich, rewolucyjnych. itp.
IT'prosl
ustaw.
·
przemysłowego powoduje
koniecz- drychowski podaje. że plan inwesty
przeciwnie - agresja USA na Korei je11
obejmuje ok. 15
ność powołania odrębnego minister- cy.fny na r. 1951
tu przedstawiona jalco „manifestacja ak·
tywności ONZ na rzec= obrony pokoju".
stwa, kierującego budową włelldch tyg. budów f robót montażowych, w
I tylko w paru zaledwie fragmentach
obiektów przemyslowych i komuni- tyro ok. 5 tys. większych obiektów
filmu znalazły $ię słabe i. nieścisłe tve·
kacyjnych - Ministerstwa Budow· przemysłowych I mleszkantowycb.
zW11nia do po1rnjowego urcgulowa11ia
nictwa Przemysłowego. Jednocześ Postępujący w miarę rozwoju gospo
konfliktu.
nie wielki
wzrost budownictwa darczego kraju wzrost liczby minlAle nawet i taki wyjałou:iony
z istotnej tl'eści - film nie fJTzypadl do
mieszkaniowego, realizowanego prze Sterstw gospodarczych. jako aparatu
gustu delegacji amerykańskiej w ONZ.
ważnie w formie nowych osiedli, wy zdolnego do bardziej
bezpośrednie
Pismo przewo.doiczącego lz~y Ludowej NRD do dr Ehlersa
Już po zupełnym ukończ:eniu zdjęć i
łania konieczność powołania Minł• go i operatywnego kierowania pracą
(PAP). _ Jak donosi a- blik nłemleckich dla rozważenia zal podziału, nie ~bee wojny i ponowne· szerokim ro:reklumouxmiu f ilm1t zastęp·
sterstwa Budownictwa Miast i Osie zakładów. pozwala na likwidację sze
ca p. Trygve Lie do spraw infonnacji
dli. W związku z tym znosi się Za regu zbędnych ogniw oraz na upro genoja AON. przewodniczący laby gadnień ogólno - niemieckich. Nie go uzbrojenia., lecz, tak jak my, - Gjesdal przystąpił do wproux1d::.enia
Ludowej Niemieckiej Republiki De- ulega wątpliwości, że prrz.eważająca nra.cnie Jedności Niemiec I ·pokoju.
w filmie zmum i „poprawek". Tak np.
kład Osiedli Robotniczych, a pod- szczenie 1 usprawnienie całego apaSkoro zaś tak jest. nie powinien usunięto sloUIQ p . .7'rygve Lie: „Europa
stawową część jego
funkcji przej ratu. Włączenie od l stycznia cen• mokratycznej Johannes Diecltmann większość naszego narodu oczekiwamie Ministerstwo
Budownictwa traJnych zarządów
przemysłu
w skierował dnia 30 grudnia 1950 r . ła n!ezwłocrmej pozytywnej odpo- pozostawać dłużej bez pozytywnej pragnie pokoju - pokoju pragną kraje
wiedz! na tę propozycję.
odpowiedzi apel premfora Grotewoh wschodnio-europejskie tak samo, jak i
Miast i Osiedli. Powołuje się też Ko skład właściwych ministerstw
aa do prrz.ewodniczącego Bundestagu w
kraje zechodnio-europejskie".
Powinniśmy czytamy następrti~ la, skierowany na za.chód, zgodnie z
młtet dla Spraw Urbanistyki i Ar· prawach
departamentów
branżo Bonn dr Ehlersa pismo, w którym
Z części filmu, przedsrowiajqcef obję•
liście
chitektury przy prezesie Rady Mi- wych, likwidacja w większości pne podkreśla koniec-mość rychłego poro w
zapobiec
ostate wolą ludności wschodniej części na- cie przervodnictwa w Radzie Bezpieczeń•
nistrów, który będzie organem koor mysł6w pośrednich ogniw w posta.eł zumienia. między przedstawicielami cznemu rozdarciu Niemiec i upad- szej wspólnej ojczyzny, w imię do- stwa pr:e: delegata ZSRR - J. Malika,
wycięto następujące słowa: „Delegat radynującym działalność wszystkich 7Jednoczeń i przekształcenie wszyst· obu częśe>i Niemiec w myśl propo· kowi narodu niemieckiego. Gdy cho bra całych Niemiec.
Prosię Pa.na. aby podobnie jak ja. dziecki twierdzjł, ie obie strony, zainresortów w tym zakresie.
kich większych zakładów przemysł<> zycjl premiera NRD Otto Grotewob- dzl o ten żywotny problem. Jednot ~resowane w konflikcie koreańskim, po·
myślni są, bez W7.&ledu na wszelkie w moim zakresie użył Pan swoich
Przedstawiając ogrom zadań stoją wych w samodzielne
przedsiębłor· la.
winny być wy~uchane i że zbrojna inzwracam się do Pana - oświad- Inne różnice opinii. wszyscy demo- wpływów w tym celu, a,by nowy rok terwencja przyniesie wojnę, a aie po·
cych przed nowv:mi resortami w stwa uprości naszą administracje go
spodarczą.
zmniejszy ilość szczebll ma na wstępie praewodnlczący Iz- kracl Niemieckiej ' Republiki Demo- wszedł do historii Jako rok zwyclę· kój". A wreszcie, gdy już dokonano
sieć detaliczną pośrednich I w ostatecznym rezul· by Ludowej _ w imię odpowiedział kratycznej - socjalistyczni. llberal- stwa niemieckiej woli pokoju i jed- wszystldch .,poprawek", wyświetlanie fi l.zostało ostntec:11ie... zaknzan.e. Pod
Centrali Tekstylnei tacie przyceynf się do potanienia ko ności jaką ponosimy. z racji oz.ajmo- ni, chrześcijańscy i narodowi. Nie ności. Nasza dobra wola, .Jako rzecz- mu
pretek~tem,
że film
nie jest jes:cJe
wanego stanowiska. wobec całego chciałbym praypuszczać dopóld ników najwyższych reprezentacyj
WARSZAWA (PAP). - Zarządze· szt6w aparatu - stwierdza min. J~
ukończony.
narodu
niemieckieg<>
i
w
trosce
o nie mam pmeaiwnycb dowodów, naszego narodu, będzie mogła przyPrzedst<m:icielom. prasy, którzy interniem ministra Handlu Wewnętrznego drychowski, wnosząc o uchwal~ie
to, by naród naSil mógł nareszcie cie które by temu przeczyły - by w re czynić _sij; powa.żnie do usunięcia pelowali w tej sprawie p. Gjesdala i iriprzedsiębiorstwa Miejskiego Handlu obydwu ustaw.
publice !tW!ązlrowef mogło być ina- przeszkód na drodze wlodą,cej do te- nycTi urzędników se/'1etariatu generalne·
Na tym porządek dzienny posie- szyć się trwałym pokojem
Detalicznego pnejmą z dniem 1 stycz
W
dniu
.ddsiejsriym
upłynął mie- crŁej. Sam urocłtz.iłem się w północ- ro wzniosłego celu. Cieszyłbym się, go ONZ, odvowied::iano „po prostu", se
dzenia
Sejmu
został WYCZet°t)any.
nia 1951 r. sklepy „rowadzone dotych
o, przyczynach „oce11zurowa11ia'' i zakasdąc ód chwili gdy premier Niemiec nej części kraju i wiem rz. niiezliczo- więc niezmiernie, g(lybyśmy, w tej
zu filmu „nuleży pomówić z delegacj ą
czas przez Centralę Tekstyln"° Cenk;lej Republik::! Demokratycznej wy- nych rozmów i z listów ~chodnio - decydującej o losach naszego naro- USA".•.
trala Teksfylna zajmie się wyłącznie
Nawet bez tej u:s~'.(loówki sprau;(I było
stosował do kanclerza związkowego niemieckich braci i sióstr, że rów• du chwili, doszU niezwłocznie do po
handlem hurtowym i prowadzić będzie
WARSZAWA (PAP) - W dniu 29
całkiem jasna i 11iedwu::rwc;i;11a.
jedynie domy 1 włókiennicza 1 sklepy bm. obradowały sejmowe komisje: pr<'pozycję przeprow-adzenia rozmów n~eż na 0achO«Jzie ~as!lleJ wspólnej ej rozumienia w omawianej sprawie.
B. D.
wzorcow•
mawnlcza i ;reaulaminowa, przemy- między przedstawicielami obu repu Cl'Lyzny Ind nasz me chce r02Jbicia i

WZPB
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HARNAMA

oddano do· eksploa~acji dwie nowe tkalnie

linia· frontu

• * •

-zbliża

do Hanoi

ludowo odnosi dalsze sukcesy

o ·nowe sukcesy

produkcyjne w 1951 roku

WI im. l1iHbńikte10·. o«nowia~ai1 na an~l l'I im. ~11maóikie10

„Pokól"-po amerykańsku

Doniosłe

obrady Seimu Ustawodawczego

Naród niemiecki oczekuje odpowie~zi

na .pokojowe propOzycie premiera Grotewohla
BERLIN

MHO przejmie

• • •
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umocnienia kierownictwa partyjnego,

Grudniowa uchwała Biura Organizacyjnego KC PZPR w sprawie pracy grup partyjnych ma przełomowe znaczenie dla ulepszenia sty.
lu pracy zakładowych organizacji par
tyjnych, dla wzmocnienia ich kierawniczej roli politycznej i skuteczniej.
szego mobilizowania załóg do wykonania zadań Planu 6-letniego.

I tej słabości? Przede wszystkim w
niezrozumieniu istoty i roli grup
partyjnych przez komitety i egzeku
tY,WY zakładowych organizacji partyjnych. Stąd formalny często podział organizacji partyjnych ·na gru
py z pominięciem niejednokrotnie
głównej zasady, jaką jest ścisła łącz'
ność' produkcyjna członków
grupy
partyjnej.
Stąd wynikają
fakty
Fakt, że do tej pory po.dstawowe mianowania organizatorów grup. za
1 oddziałowe organizacje
partyjne miast ich wybierania przez cztonutworzyły około 40 tys. grup partyj ków,
stąd brak
zrozumienia, że
nych, że grupy istnieją już obecnie przed grupami należy postawić kon
we wszystkich większych zakładach kretne zadania, ie trzeba systemapracy, wskazuje na ogromne możli tycznie
instruować orgcllJlizatorów
wości akiYWizacji politycznej i orga grup i kontrolować ich pra.cę.
niza.cyjnej
wszystkich członków par
Uchwała
Biura Organizacyjnego
..
t u.
s:wzegółowo wytyc:11a kierunek, pod
Grupy partyjne, jako ogniwa, sku· stawowe zadania i metody pracy
piające członków partii ściśle ze so grupy partyjnej i każdego jej człon
bą związanych więzami produltcyj- ka.
nymi (jak np. praca na jednej ścia
„Grupa partyjna - czytamy w unie kopalni, ob sługa taśmy w fabry chwale ,- ws~cbstronniie wpływa
ce konfekcyjnej itp.), pozostających na roz,vój współzawodnictw.a praze so bą w
codziennym kontakcie, cy, oddziaływuje na pełne uaktyw
mają szczególnie sprzyjające warun nienie w tym kierunku grupy związ
ki dla wypełnienia kierowniczej ro kowej i odpowiednich ogniw ZMP
li wśród mas bezpartyjnych. Dobra oraz wspólnie z mężem zaufania
bowiem
praca grup partyjnych trupy związkowej inicjuje, przygoaktywizuje nie tylko szeregi partyj towuje oraz popularyzuje zobowią
ne. Ma ona ogromne znaczenie dla zania produkcyjne, zarówno indywi
podniesienia świadomości i ofiar- dualne, jak i zbiorowe całego zespo
ności mas bezpartyjnych, odgrywa łu". W ten sposób uchwała .wskazu
doniosłą rolę w pobudzaniu do pra je podstawowe zadania, jakie wincy grup związkowych oraz w akty na spełniać grupa partyjna.
wizacji ZMP i innych organizacyj
Szczególne znaczenie dla podniemasowych.
sienia pracy organizacji partyjnych
Uchwała Biura
Organizacyjnego mają zawarte w uchwale wskazania
stwierdza, że działalność większoś o formach codziennej pracy wycho
ci grup partyjnych ogranicza się do wawczo - politycznej wśród mas bez
kolportażu prasy i :11bierania skła partyjnych. Wskazują one, że decy
dek członkowskich, że wskutek wa- dującą rolę w pracy grupy partyjdliwej często st ruktury, nie uwzglę ne.i „odgrywa przykładowa dyscypli
dniającej łączności członków w co- na pracy, solidarność i pomoc słab
dziennej pracy, grupy partyjne nie szym w zawodzie, okazywana. przez
mają dostatecznego wpływu na bieg członków tartii. Podstawową forma
produkcji, na pracę grup związko oddzifl.łyWania na członków grupy i
wych i organizacji masowYch. Nie bezpartyjnych jest systema.tycma. i
mogą one więc :;;pełniać polityczne- codzienna agitacja wokół zadań pro
go i organizacyjnego kierownictwa dukcyjnych zakładu pracy, oddziału
na swoim odcinku pracy.
i danego zespołu produkcyjnego, w
W czym leży główna przyczyna ścisłym powiąraniu tej agitacji z

wyjaśnieniem :iladań ogólna - palitycznych, wysuniętych przez partię
i .sytuacji międzynarodowej''.
Wielkie znaczenie będzie miała
uchwała Biura Organizacyjnego dla
pracy w kierunku
prawidłowego
wzrostu szeregów partyjnych. Posta
wienie przed grupą partyjną zada
nia otoczenia opieką przodujących
rcbotników, racjonalizatorów, nieu
stannej pracy politycznej nad podnoszeniem świadomości najbar dziej
wartościowych i ofiarnych robotników przyczyni się .do przyspieszenia
procesu dojrzewania, do wstąpienia
w s-zeregi partyjne najlepszych, naj
bardziej utalentowanych i oddanych
sprawie budowy socjalizmu ludzi.
Ważnym elementem
aktywizacji
pciitycznej i ubojowienia członków
partii S'ą zalecenia uchwały, wskazujące na konieczność dbania 'g rupy
partyjnej o wykonanie poleceń par
tyjnych, o systematyczny udział to
warzyszy w szkoleniu .Partyjnym, o
zapewnienie ich udziału w zebraniach organizacji partyjnej oraz sta
łej trosce o wychowanie
członków
partii w duchu bolszewickiej dyscy
pliny partyjnej i socjalistycznego
stosunku do pracy i mienia społecz
nego.
I
Realizacja uchwały Biura Organi
zacyjnego, zalecającej
podstawowym i oddziałowym or ganizacjom
partyjnym otoczenie grup partyjnych stałą opieką, wskazującej na
konieczność
zbierania organizatorów grup partyjnych co najmniej
raz na 10 dni oraz podkreślającej
komecmo~ć wyboru organizatorów

tych grup w tajnym głosowaniu,
przyczyni się do znacznego podniesienia autorytetu grupy partyjnej
w zakładzie pracy, podniesienia jej
politycznego znaczenia wśród mas
bezpartyjnych.
Gruntowna analiza dotychczasowej pra.cy grup partyjnych oraz. wy
czerpujące wytyczne, zawarte w uchwale Biura Organizacyjnego, dają
naszej partii poważnv oręż w
wykcnaniu przez każdego bez wyjąt
ku członka partii za.dań, postawionych przez kierownictwo iPartyjne
i rzą.d naszego państwa ludowego.
Prawidłowa i operatywna rea.liza
cja uchwały Biura Organizacyjnego stanie się poważnym czynnikiem
bclszewizacji, aktywizacji, ubojowie
nia szeregów naszej partii.
Warunkiem osiągnięcia tego celu
jest wnikliwa,. krytyczna i samokry
tyczna analiza niedociągnięć i bra
ków w dotychczasowej pr acy grup
partyjnych, Nie może znaleźć się ani
jedna crganizacja partyjna, która
by nie oceniła dotychczasowej pra
cy grup partyjnych w swoim zakła
dzie pracy, która b y n ie przygotowa.
ła należycie . wszystkich
członków ·
partii do przeprowadzenia wyborów
1n-ganiza.torów grup partyjnych. Wy
bory, które mają się odbyć we
wszystkich zakładowych organizacja.eh p3.rtyjnych do dnia I lutego.
winny podnieść rolę grup partyjnych do tych zadań politycznych.
jakie stawia im kierownictwo naszej partii w budowie podstaw socjalizmu.
Polski
T. P.

przemysł węglowy

wykon al przed terminem plan na r. 1950

•

Pierwszy efa'p P.lanu 6-let n1eg
Minął pierwszy rok pracy nad r e-1 Rządu po raz pierwszy w
aliczacj ą Planu 6-letniego, okres stanowiący niejako praktyczny sprawdzian naszych możliwości

rozwojowych, pierwszy egzamin naszych umiejętności i stopni'.ł pm;ygo.
towania do wykonania wielkich czadań Sześciolecia. Od rezultatów nasczej pracy w roku 1950 bowiem rz.ależy w poważnej mierze powodzenie
nasizych zamierzeń na cały okres
1950 - 1955.
Zadania planu na rok ubiegły nie
Rok 1950 był wypełnio
ny walką o 22-procentowy wzrost
produkcji przemysłowej, 6,4-pr.ocen
towy wzrost wytwórczości :rolniczej,
o
realizację inwestycji wartości
14:73 miliardów zł (w nowej walucie), tj. o 57 proc. więcej niż w r.
1949, o Wzr05t wydajnośei 'pracy w
przemyśle o 8,4 proc., o zwiększenie
o 8 proc. masy towarowej na rynku,
o harmonijny, dynamiczny rozwój
wszystkich innych gałęzi naszej gos
pod'11'ki narodowej.
„
były łatwe.

wszystkIe.

"ł

y
dJa realizacji PJanu
•
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Wa}'k~ . t~cz:ył~ się me _ty1~o. o
~sk~~iki ilosc~?we, ~le rowme~. ~

Tow Roman , Kozakow. racjona·lizator z ZPDz. im. T. Duracza.
Jakosc1owe. K1erowmctwo Partu l
------------------------------------------------

r. 1950 po
zagadnienie
mobilizacji wszystkich rezerw, WYkO
rzystania ich w pracy nad realizacją Planu, w walce o gospodarność,
o ekonomiczniejsze wynioki produkcji. Osiągnęliśmy w roku ubiegłym
poważny postęp w tej
dziedzinie.
Wiele gałęzi przemysłu może się po
szczycić znacznym przyśpieszeniem o
biegu środków obrotowych, umocnie
niem rozrachunku
gospodarczego,
postępami w uporządkowaniu gospo
dark.i materiałowej, opracowaniem
nowych, oszczędniejszych norm zuży
cia surowców i materiałów. w wielu
gałęziach
gospodarki, przede
wszystkim w rolnictwie i przemyśle
węglowym, rozpoczęliśmy na dużą
· skalę zakrojony proces . mechanizacji pracy. Zapoczątkowaliśmy potęż
ny rozwój drobnego przemysłu i spół
dzielczości rzemieślniczej, które za
pewnią wykorzystanie surowców miej
scowych i odpadkowych oraz uspra
wnia zaopatrzenie w artykuły codziennej potrzeby. We wzmożonej
waJlce klasowej realizowaliśmy zasa
dę planowości w skupie ziemiopłodów. Wiele jeszcze wysiłków czeka
nas jednak, aby osiągnąć wydatną
obniżkę kosZJtów własnych produkcji _ nieodzO'Wlly warunek wykor:ania Planu 6-letniego.
Stalinowskie hasło: „Kadry decys tawiło

:z.

taką ostrością

irzyszyło rz.aostrzen~e waJ.Jci z łarz:iko- 1
stwem i bumelanctwem, CQ wyrazilo się m. in. uchwaleniem ustawy o
socjalistycznej dyscyplinie pracy, wy
miemonej prrzeciwko
nieróbstwu
wśród zacofanej części pracujących .
Różnorodne środk!i walki o wyższą wydajność pracy został~ uw.ieńczone - jak można sądzić z ccząstko
wych nararzie danych - rpelnym su:kcesem. Wydajność pracy w . II
kwartale r. ub. była o 12 proc. wyż
sza od wydajności analog!cznego okresu roku 1949.

Ograniczanie elementów
kapitalistycznych

Rok 1950 przyniósł również dalsze pomyślne rezultafy w dziedzinie
ograniczania i wytpierania elemen-

tów kapitalistycznych Cl nraszej gospodarki. W końcu pierwszego półl'oceza czynnych był.o 0 42 pa:-oc. więcej
detalicznych sklepów uspołecznionych, niż w tym samym okresie roku popxzednriego. Plan raz.woju S·iec:i uspołecznionego detalicrmego aparatu handlowego w III kwartale '!ZO·
stał prze!Q-oczony 0 15 p.roc. Pow·ażnie wrz.rósł skup artykułów rolnych
{przez uspołeczniiony a[pal"at h andlowy.
, Zasady podatku gruntowego rllOsta

n i· en 1· a ~~j~ r:i:~y~~~;r:~tałr~l~~~~l ~ ~~;~~m;;::e ~~~. :.~~~~~e~
Rok '1•UP Ok.wszech
•
k• •
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.
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•
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jawjskiem znamiennym dla
roku 1950 w Polsce jest coraz
powszechniejsze opanowywaruie myśli mairkSlistowsko
leninowskiej
przez ~rokie rzesze ludności pracu
jącej kraju. Kilka cyfr :i Laktów rzilustruje ten żywy proces ideologiczny.
W roku 1949 wydawnictwo „Ks·iąż
ka i Wiedza" wydało jeden tom
dzieł Lenina (XIV) i dwa tomy drzieł
Stalina (I ~ II), W roku 1950 „KSiąż
ka i Wiedza" wyda.l a 5 tomów dzieł
Lenina (I, II, V, XIX, XXII) i 4 tomy dzieł Stalina (V, VII, VIII, X).
Rarz:em wydano w 1950 roku 9 tomów pełnego wydania. dzieł klasy
ków marksizmu. Plan wydawniczy
na rok 1951 prczeWiduje
dalszy
wm-ost wydawnictw klasyków mairksirlm.u: 5 tomów dzieł Lenina i 5
tomów dzieł Stalina.
W 1950 roku wyszedł I tom
„K·apita.łu" Marksa (Il i III tom są
w tłumaczeniu), Plechanowa - „0
literaturze i sztuce", Lissagaray ,,lliistorfa. komuny" oracz m. in. 34
prace klasyków marksizmu, wydane jako e.eszyty, pod ogólnym tytułem „Materiały do s tudiowania historii WKP(b)".
Ogółem sam tylko dz.Lał łdteraitury
mal'ksistowskiej \,Książ~i i Wiedrzy"
wydał w 1950 :roku 120 tytułów o na
kładzie blisko 7 milionów egzempla
rzy. (Warto prrz.y okazji iPrzypomnieć, że - polski
nakład
„Historii
WKP(b)" wynosi łącznie blisko 1,5
miliona książek).
Mówiliśmy wciąż o jednym tylko
wydawnictwie w Polsce. Nie uwzglę
dniliśmy produkcji
książkowej innych wydawnictw, nie uwzględniliś
my masowego upowszechniania się
w Polsce książek radzieckich i nie
uwzględniliśmy setek tysięcy dzienników i periodyków radzieckich, roz
powszecbnianych w prenumeracie
wśród ludności polskiej.
.
To masowe, imponujące zjawisko
upowszechniania się książek i czasopism marksistowskich w Polsce
rozwija się na srzerokiej bazie dzia-

łalności. oświatowo - szkoleniowej,
obejmującej
młodrzież ucrzącą . się,
zwłasrzc2la na wyższych
ucrzeWach

oraz ludzi
rzędach

pracy

w fabrykach, u-

i instytucjach.

W kiraju dz:icała rorz.gałęziiona sieć•
kursów różnych rodzajów :i stopni:
kursy partyjnego ~olenia, kursy
ogólr).e pmy. rz:wiąz.kach zawodowych,
kursy doszkalania fachowego. Na
kursach doszkalania fachowego, zor
ganizowanych przez wsrz:ystkie niemal miniisterstwa, włączono do programów nauczania materialirlJm dialektyczny. Około 400 tys. członków
i kandydatów partid w miastach 1 i
wsiaeh objętych jest szkoleniem par
tyjnym: Według planu na rok 1950
związki zawodowe mioały objąć szko
leniem ogólnym 250 tys. ludzi.
Ten szeroki nurt z dołu łączy się
z nurtem głębokich przeobrażeń ideologicznych, zachodzących wśród
działaczy i twórców nauki. kultury
i sztuk.i. Znalarzło to swój wyracz w
odbytych ostatnio naukowych konferencjach uczonych polskich, będą
cych zare.zem przygotowaniem do I
Kongresu Nauki Pvlskie.i w 1951 ro
ku oraz w sesji publicrznej, poświę
conej pracom towarzysza Stalina o
językoznawstwie. Znala·zło to szcrzególnie wymowny wyrarz: .w powoła
niu przez Partię Instytutu Kształce
nia Kadr
Naukowych, mającego
przygotować
kadry pracowników
teoretycznych.
Ciesielski Jan,
lat 21,
technik - mechanik, pracował nad zagadnieniami: kosmopolityrz:m a inter
nacjonalizm, stosunki między Pań
stwem a Kościołem, Vietnam, Korea.
Woszczerowicz J acek. lat 46, aktor
Państwowego Teatru Polskiego, bezpartyjny, pracował nad tema.tern:
Lenin o h:is_tor1i literatury. Lubelska Ella. 29 lat, aktorka teatru dla
dzieci w Warszawie, pracowała nad
zagadnieniami: deklc>.racja ideowa· i
sta tut PZPR, socjalistyczna przebudowa wsi.
Pre.ykładów
takich moglibyśmy
przytoc.zyć dz'iesiatki i setki. Nie u-

.

O See

,
lega wątpliwośoi, że robotnik - wykładowca,
robotnik stud1iujący zagadnienie kosmopolityzmu i interna
cjona!Wmu, aktorka, studiująca problem socjalistycznej
przebudowy
wsi - to są zjawiska ni~ne w do
tychczasowYch dzieja-0h Polslri, zjawiska jaikościowo nowe i ba.rdzo wa.
żne w naszym życiu politycznym, bę
dące świadectwem podniesienia się
świadomości,
rozkwiitu kultury i
wzrostu zainteresowań społecznych
całej klasy
robotniczej i milionów
ludzi pracy w Polsce.
W warunk.ach władzy ludowej pro
ces ten będzie s:ię cOO'.az bardrz;iej r oz
wijał i wranagał. WytyClla on prrzyszłość narodu. Socjalistyczna świa
domość mi1ionó~ jest bowiem ~sa
dniczym warunkiem zbudowania so-

o
KC PZPR w centrum uwagi naszej
Partii, Rządu, władz gospodarczych
i oświatowych oraz ca~o społeczeń
stwa. IV Plenum uświadomiło wszy
stkim ścisły 'związek i zależność mię
dzy realnością naszych wie.J.ikich zamierzeń, a planowym mobilizowaniem, przygotowywaniem i szkoleniem nowych oraz podnoszeniem
kwalifikacji i należytym wykorzyct~ niem istniejących kadr.
~

Walka

o wyższą

wydajność

pracy

1procent, a bogacze w1eJSCY. do 4.1,4
procent od pm;ychodowości swOllch
(gospodars.tw. Zaostrrziona została ltlia
so~~ . polityka kr~dytow~, kontral_l:tac31 ~kupu rolnlicrzego i sprzedaz~
towarow . prae:rnysłowych na wsi.
W~re":' izaci~~łeJ walce ku~ctwa rz:e
społdzielczosc1ą produkc~J~ą, ruc:h
ten prrzybrał ~ardzo powazn_ie na Slle w .ro~u · ubiegłym. W koncu rok;i
było JUZ w Polsce Ponad 2 tys. społ
dzielni produkcyjnych. W okresie sie
wów jesiennych było ich 1.840, pod
czas gdy w siewach jesiennych w r.
1949 brało udrział w.ledwie 136 spół
dzielni.
Poważnym ciosem d la element~w
kapitalistycrz.nych w rruescie i na
wsi była przeprowadrz:ona w końcu
paźd21iernika reforma walutowa, któ
ra pozbawiła je dwóch trzecich nagra
bionych ka.piitałów, a kułaków także
dwóch tmecich wierzytelności u ma-

I

Podobnie jak w latach poprzednich rozwijała się w roku ubiegłym
walka o WYższą wydajność pracy.
Odsetek
wsipółzaiwodniczących
w"Uósł w końcu ubiegłego roku do
70 proc. ogółu ~aitrudnionych w gospodarce uspołeC!ll'lionej. Ilość robot
niczych pomysłów racjonalirla.torskich była w r. 1950 czterokrotnie łorolnych i średniorolnych chłopów.
większa niż w roku IJ)oprzednim. Zo- ~forma pieniężna dała nam ponad
cjaJ~zmu.
bowiązania iprodukcyjne,
podejmo- to wysokowartościową walutę, do*
*
wane dla uooczenia 1 Maja, 22 Lip- stosowaną do naszego rosnącego z
"'
Proces
wzrostu
socjalistycznej ca, 33 rocznicy Wielkiej Rewolucji
miesi,ąca na miesiąc potencjału goświadomości mas nie jest procesem
Pa ździernikowej' i
II
Śwjatowe~o spodarcrrego i ustaliła wliaśoiwy stożywiołowym, samorrz:utnie wyrastaKongresu Obrońców Pokoju, dały sunek międrzy złotym' polskiim a wającym z nowego układu stosunków
ponadplanową
produkcj ę wartości
lu tarni państw kapitail.istycznych.
wytwórczych. Jest to proces celowy, setek milionów złotych.
'
organizowany i Jcie:rowany.
W r. 1950 upow52echniło sdę w kła
Motorem napędowym tego proceWszechstronna pomoc
su jest partia. Bazą materialną, na sie robotniczej cz.rorz.umienie konieczZwiązku
Radzieckiego
której rorzwija się ten proces - są ności rewizji norm pracy, zgodnie z
stosunki wytwórcze, czyli nowy u- zachod zącymi. usprawnien iami techJednym cz; najważniejszych czynstrój ekonomiczny państwa. Czynni- Il'icznymi i organim.cyjnymi. Ureal- ników rozwoju naszej gospodarki
kie m podnoszącym świadomość so- nienie norm w budownictwie dopro była w r . ub., podobnie jak w pocjalistyczną
mas i stawiającym wadziło w ciągu trzech mies'ięcy do przednfoh latach, wsrzechstronna poprzed nią nowe zagadnienia - jest wrnrostu przerobu na jedną roboczo- moc Związku Radzieckiego. W czerPlan 6- letni. Siłą, oka.zującą nam godrzinę o 20 procent. Podwyższenie wcu rzawarliśmy z ZSRR umowę gowszechstronną i braterską pomoc w norm w przemyśle węglowym pod- spodarczą, kt óra stwarza nam mocwykuwaniu socjalistyczne.i świado niosło np. już w ;pierwszym mies'ią ne zaplecze surowcowe orarz: mpewmo.ścl, silą, dtlęki której proces ten cu po ich wprowadzeniu wydobycie nia wydatną
pomoe inwestycyjną,
przebiega u nas szybciej, lżej i bar- węgla w kop. im. Stalina o 9,2 proc. techniczną i kredytową w r ealizacji
Podobnie
w
przemyśle
metalowym
dziej prawidłowo - ,Jest Związek
Planu 6-letniego. Już w r. 1950 oRadziecki, są. doświadczenia jego podwyższenie z inicjatywy robotni- trzymaliśmy od ZSRR m . in. wypoczołowej partii i genialne dzieła jej ków w wielu fabrykach norm pra- sażenie dla największej w Europie
wodzów - Lenina i Stalina, Droga, cy dało poważny wrz:rost wydajności. cementowni , pie.r wsze instalacje dla
po której krocząc wzmacniamy so- Nowe normy pracy m etalowców zy- Nowej Huty, urządzenia dla elektro
cjalistyczną świadomość
mas jest skaj ą w pierwszym kwartale rb. wni wodnych i cieplnych, m as!Zyny
drogą walki z oportunizmem, socjal- moc obowiązującą. Z inicjatywą re- dla przemysłu bawełnianego, ·urrz:ą
demokratyzmem, nacjonr.li:ilmem i wizji norm wystąpili również praco- dzenia wlertnicrze dla przemysłu naf
idealizmem. Tylko bowiem w walce wnicy przemysłu drzewnego i poli- towego oraz maszyny górnicze, budo
z nimi hartuje sie świadomość mal'- graficznego.
wlane i rolnicze, jak również licenksistowsko - leninowska.
Wzrostowi świadomości przeważa. cje i metody fabrykacyjne oraz do.;ERZY NAWROT. jącej cześci klasv robotniczej towa- kumentację techniczną dla nowych

zakładów

przemysłowych.

Udrział

Zw'jąizku

Radzieckiego, kJ:ajów demokracji ludowej, Chin Ludow ych i
Ndemieckiej Republiki Demokr at ycz
nej w rzagoon'.icznych obrot ach handlowych Polski w ciągu trzech
kwartałów roku 1950 dosrzedł do 59
proc~nt. R~snacy odsetek obr ot ów
z panstwanru. obozu demokratyczne go w naszym handlu ~agranicznym
zwiększa nasq siłę gospodarczą i
daje podstawę do walki z dyskryminacją, stosowaną prrz.ez państwa i mperialistyame wobec kNJ:iów demokracjli i śocjall:irmnu.
Brak jeszcze ost atecznych informaicj!i. o wynikach naszej pra cy w r.
1950. Jednakże dot ychczasowe dan e
uspl'aWliedliw.iaoją w pełni pm ek on:inie, że pierwsrz.y egzamin w okresie
Planu 6-letniego .zdaliśmy pomyśl
nie. W ciągu 9 miesięcy r. ub. bowiem wykonaliśmy roczn y plan pro
dukcji przemysłowej w 78 prac.,
iZib:iory rz:bóż wrzirosły w porów1nuiu
z r. 1949 o 3 procent, pogłowie bydła o 15 procent, a trzody chlewnej
o 33 procent. Wszystkie te wskaźni
ki są wyższe od przewidywań Planu.
W r. 1950 uruchomiliśmy p-:ndukcję artykułów nigdy dotąd w Polsce
niewyitwaraanych. Roop.oczęly pracę
nowe ftabryki, jak np. wytwó~·ni<ł. ło
żysk kulkowych, fabryka m.:is plastyczny.eh, Państwowe Zakłady Gra
ficzne im. Rewolucji Październiko
wej, Dom Słowa Polskiego, za~łady
miedzi i niklu li wiele innych. Nas.za
prężność gospod>aircrza, mybkle tempo rozwoju i pomoc radziecka umożliwiają nam już podejmowanle tak
wielkich zadań, jak budowa Nowej
Huty o olbrzymiej zdolności wytwórcrzej, jak WZJnoszenie ;10.Ą1ych,
wielkich miast socjalisty cznych CN·-~
wa Huta, Tychy) . budowa kolei pod
rni.emnelj w Wa:rsmwie Up.

Osiągnięcia 1950 r.
-bodźcem do nowych
zwycięstw
Rozwojowti nasizej gospodar~i w J',
ub. towarrzyszył wzrost st opy i:yciowed mas pracuj ących. Realn~ phce
w I półroczu r. 1950 były :i 6 pr~c.
wyższe , niż w t ym samy m o'uesie r .
1949. W x. 1950 wydatki l~a !ecrmictwo społeczne wzrosły o 85 p r oc.,. a
na akcj.ę socjalną o 30 pr.Jr., ność
:izb mieszkalnych, odda,1yci1 d o użytku w ciągu 11 miesięcy, była o
50 procent ~ększa ni ż w r. 1943. Z
wcrz;asów skorzystało w r ok..i u b. 550
tysięcy pracowników,
setki tyrięry
analftabetów nalU:zyło się czytać i pi
sać, rozwinęło się szkolnic1wo wszystkich stopni, podwyższyliśmy do 12
dni minimum urlopu dla pracowników fizycznych, skróciliłmy dzień
pracy wykonywwej w w an.inkach
szcrzególnie uciążliwych dla zdrowia.
Wielkie osiągnięcia m ini;incgo i·o„
ku oraz świadomość, że s~now~ą o•
ne poważny wkład w dziei:o umocnienia pokoju, sa dla n as bJdźcem
i zachętą do jeszcze wyd a jn iejszej,
jeszcze intensywniejszej pr ::icy w ro
ku bieżącym, k t óry - zgodnie .z pra
wa mi gospodarki socjalistycznej i
prrzewidywan iami Planu 6-li:tmt>go
- nakłada jeszcze większe zada ·
n ia, n iż rok poprzedni.
Klasę robotniczą państw kapitalist ycznych u progu ka żde150 nowego
roku dręczy lęk ~ niepokój. Co ~·rzy
niesie nowy rok? Obniżkę płac, bez
robocie ? Klasa robotnicza w panstwie ludowym wolna jest od tego
rod:z;a.ju tros·k . Nowy rok - to z pewnością okres twórcrrej, rados r1Ej p1·a·
cy, jeszcze szybszego roz'.VDi u gospodarczego i związanego z nim wzro
stu dobrobytu mas pracu jącyec1.
J. ·F . Charnicki.

-~.ł
przebrzmiały jesz
cze potężne echa n Swiatowego Kongresu Obrońoów . P.okoju,
kiedy Prezydium Rządu Polski Ludowej ogłosiło uchwały o dalszyoh
etap2Ch realizacji Pl.a!lu Sześciolet
niego. Rozpoczr.iamy budowę metro w Warsza-vie, a w IAdxi dowę ruroeiuew wocbtJ'ds. -~
cycb poląezye na.sre miuie z l"WaiRównocześrue budowa Bibli..tieki Uai
wer.sytuk.iej .za~.,;e realha-

poKOS! Nie

t111hlv~

cję łóddńej d:dd.Dią

Piękne domy

ak:ademiclC'ie maj
dują się już na ukończeniu, a budD
wa następnych niebawem się rozpocznie.
To jest miara naszej historyaaej
drogi, jaka n~.s dzieli od ~tycil
czasów, kiedy w 1935 ~··
Rada Miejska w ł.Ddzi slweśliła dotację na Wolną WS21!Cbnioe Polską,

kieJ.

jedyną wówczas v.")-ższ.ą uczelnię w
Łodzi. w obawie. :ż.e stanie się ooa
ośrodkiem radykalnej myśli sJ)Ołecz

nej.

Do krajobrazu naszego miasta vajeszcze ogonki sU>j;ąoe po wodę
na uli.cach.. Powyżej 60 1>roc. mieszjednoizbowe.
ka11 to mieszkania
Typ miasta, doskonale znany ·z hUto
rii kapitalizmu. Dwadzieścia lat mię
dzywojennych. dwadzieścia lat· wolzagraniemycb w
ności kapitałów
Polsce, w niczym istotnym nie urue
niło struktury tego miasta.
Jak w stosunku do tego dz.!e.dzlctwa wygląda ta propaganda wojenna, która w oparciu o nowa hitlerowską armię niemiecką przygotowu
je wojnę -dla przywrócenia pr2Jl!dwo
jennej ,.wolności"?
„W kraju naszym U:tni ł pot.ęilde
je z dnia na dzień praca nad wielką, planowat rozbudowlł naszych sił
leżą

w~twórczych,

nid

rozbudową.

na-

szych miast, fabryk, ośrodków nauki, kultury, sztuki. Ten wielki wys iłek twórczy polskich mas ludowych
ideowy
u:ma.Ją one za. swój wkład
i materialny w ogólne dzieło utrwa
lenia pokoju". Za słowami tymi, wy
Prezydenta
jętymi z przemówienia
RP Bolesława Bieruta do światowej
Rady Pokoju, stoi cała Polska Ludo
wa której twórczymi siłami buduje
się' Nowa Huta i ro.śnie z gruzów
coraz piękniejsza nowa Warszawa.
to „miasto nieujarzrni-0ne" - wspaniały symbol naszej walid o pokój.

• * •
krajów ze
Delegaci
P OKOI!
w Warszawie, dla naj
brali
80

się
żYWotniejszej sprawy całeiro świata

imperializm amerykański przygo stwaml. Budujący się socjalizm -potowuje przeciwko ludzkości. mobili- trzebuje trwałego pokoju i żyw~ wy
zując do tego wszystkie zbrodnicze miany stosunków między narodan11
. Ale współżycie krajów socjalistycz
l!lenenty świata.
nych z kapitalistycznymi w jedriym
świecie nie jest łatwe. Trudność wy
*
nika z samej istoty kapitalizmu, do
p o KOJ! Wszędzie realna wal- której należy coraz szersza ekspan
ka o pokój wiąże się z żąda sja kapitalistycznych krajów na kra
niem wprzęgnięcia nowoczesnej tech je gospodarczo opóźnione. Ekspansja
fliki i nowoczesnej nauki w służbę tCJ hamuje rozwój narodów koloniał
nych i zawfstych, które w dążeniu
społeczeństwa i ludzkości.
„W Związku Radzieckim, mówił do społecznego i narodowego wyprof. Infeld na Kongresie. przygo- zwolenia ciążą coraz bardz.iej do kra
~ Gwuje się budowę wielkich elektro jów socjalizmu, otwierających perwni i kanałów. Uczeni pracują tam spektywy rozwoju.
W związku z tym na jednym z
nad największymi zaip.ierzeniami te
chnieznymi jakie zna historia cywi- Kongresów Pokoju Erenburg słuszką

•
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ie samo istnienie
J.izacji llt'dz.kiej. I tam, w Związku nie powiedział,
&a.ddttJdm, tak samo jak w Wa.r - Z1viąz..lcu Radzieckiego zmienia histo
szawir,. materiał. z któreao bnduje ryczne procesy całego swata nie po
si( bnały i elektl'ownie, to nie tyli<'> myśli jego dotychczasowych właił
stal. cemeat. energia atomowa, ale ców. Ludy kolonialne i zawisie, do
- l a pokoju. Równocześ

których coraz s ilniej przemawia re
me 'Jl iUDej części Świata pewna wolucyjoa tradycja. Europy walki o
grupa ludzi bełkoce o nowych. co- wolność człowieµ i o wyzwol enie lu
atomo- dów, nie znajdUJlł uaz.umienia i
1·az. i;;ilnJejszyc!b bombach
wych_ Nalilcow.ca skłaniają do tego, sprzymierzeńców
wśród władców
aby dzieło swe poświęcił nie tej na- Am er yki i An~Ii i. Ich n aturalny so
uce, która tworzy i leczy, ale tej na j vsznik to kraje soc)alizmu. Ten
uce, która zabija. Naukowiec, który proces krystalizowani.a się nowego
daje się nakłonić do pracy dla woj- układu sił świata nie jest po myśli
ny, zdradza dzieło życia i .szlachetne cele, którym n3.uka służy".
Prop3ganda wojenna zwykła się
łlicja
.W.-złomna

posługiwać
człowieka".

wolności,

tam, w Niemczech Zachodnich, najjaskrawf~j występuje prawdziwe bez

wstydne oblicze imperializmu amerykańskiei;o. Sojusz Ameryki i Anglii z militaryunem niemieckim, re
nf'Sans h itleryzmu w Niemczech w
oparciu o· ten sojusz, 1o najgłębszy
trałi,zm na.rodów an gielskiego i ame
rykańskiego , których ka pitalistyczni
władcy i zbr odniczy po!Hycy zdradza
ją swoje narody j icb ideały wolnoś
ei człowieka.

- dla obrony pokoju. „II Swiatowy
Kongr es Obrońców Pokoju dowiódł
z niebyw&jlł siłą, że ludzie, k tórzy
zjechali się z pięciu części świata,
mimo różnicy poglądów, mogą się
Stanisław
iniędzy sobą porozumieć, a by zapo*
biec klęsce wojny i oealić pokój",
awansowany na
Wierzbicki
Tow.
poKóJ! Ruch pokoju stał · się
- czytamy•w Maniieście II SwiatoZPW im. Rey
technicznego
dyrektora
z
walce
w
siłą
potężn~
już
Pokoju
Obrońców
wego Kongresu
w Warszawie, do Narodów $wiata. propagandą wojenną. Wierzymy, że monta ma ogromne zasługi na polu
Mogą i muszą się porozumieć, gdyż pokój zwycięży.
racjonalizacji i nowatorstwa. Krótko
wo;na już dziś burzy· pokojowe ży
Minister Rapacki słusznie mówił: mówiąc,
to
tow. Wierzbicki
cie niektórych narodów, a jutro zbu „Stały i ·sz;ybki dalszy wuost przeW
rzyć może pokojowe życie całej ludz wagi sił obozu pokoju może s two- CZ OŁOWY RACJONALIZATOR
JMo
WEŁNJAcNYM.
kości.
rzyć warunki, w których wszystkie PRZEMYSLE
LUDZIE DOBREJ WOLI CAŁE dławione sprzeczności Interesów ka- pomysły zastoGO $WIATA muszą się porozumieć, pitalistycznych, spotęgowane wpły sowane w Zaponieważ przez wielką, zespolon~ ak wem rosnąceJ
obawy przed ryzy- kładach im. Rev
mogą. znaleźć wyjście monta przyczv
cję można zapohiec śmiertelnemu nie Idem wojny,
ujarzmio- niły się w wybezpieczeństwu nowej wojny, zbrod- w o porze kapitalizmów
niczo przygotowanej przez imperia- nych przeciwko awanturniczej połi sokim stopni11
Dlaczego więc tyce wojennej lmperialinnu a mery· do przedtermilizm amerykański.
W ten sposób stały i nowego wyko- ;I;'
dopuścił do od- kańsklego.
rząd angielski nie
bycia się Kongresu w Anglii? Bano szybki wzrost sil o bozu pokoju stwa nania planu rorza. warunki i7.olowania. n ajbardz.iej cznego przez te
się tego porozumienia.
Lękano się głosu prof. Joliot do awanturniczych element-Ow im peria zakłady.
Ulepszenia 'dy y
uczciwych uczonych całego świata. llzmu amerykańskiego i uamania
reklera technicz ·
LękałlO się głosu Kosmodemlańskiej ich polityki awantury wojennej".
nego Zakładów
- matki Zoji, przemawiającej do su
w roim. Reymonta przyniosły
mienia każdego człowieka. Lękano
się głosu delegatów Chin. K orei i
MJLIONOW
3
około
19.50
ku
p oK OJ! Światowy ruch pokoju Zt.OTYCH OSZCZĘDNOSCI.
wielu krajów kólonialnych i zawiNa.i·
wychodzi z założenia, że istnie
słych - głosu oskarżenia bestialsko
nieludzkiego systemu kolonializmu, je moż~iwość pok?jo\~ego ?'spół.~y- ważniejsze jego pomysły .to: regenezawierającego w sobie wieczne za- cia Związku RadZJeck1ego 1 ~raJoW racja obrączek na obrączmakach, ulerzewie wojny. Lękano się, aby te gło demokracji lud~wej, .realiz?Jących pszenie pękołapacrz;y, z.astosowanie
sy ludom, okłamywanym ?rzez a~e socjali.zm, z _panstwam1 kap1~ahstJ:; trzecie o noża na czesarkach okrą.
g
rykańską propagandę wo3etmą, me czr.ymt. Zalezy to od „dobreJ. wo!! I
uświadomiły potwornej zbrodni, ja- kapitalistów, rządzących tymi pan- głych, ulepszenie aparatów wyclągo-

Wierzbieki

*

I
I

ną . wolę pokojowego wspólżyda.
Ruch pokoju m usi być potężny potę
gą zorganizowanej opinii świata w
obronie pokoju - a by WYJDusić pok.Jj na siłach imperializmu i ochro-'
nić świat przed katastrofą wojenną.
Budownictwo socjalistyczne Polski
Ludo\llej opiera się na założeniu, że
socjalizm jako kierunek rozwoju na
szego narodu wynika z uświa domie 
ma oobie ni<:?złomnych praw rozwoju społecznego. Jesteśmy przekonani
o tym, że imperializm to końcowa,
schyłkowa faza kapitalizmu. faza po
przedi.ająca socjaliz.TTl. I pragniemy
aby to przejście. które jest nieunik
nione, odbyto się najmniejszym ko„
sztem ludzkości.
Znanv fizyk angielski. J. D . Bernal, jeden :; czołowych działaczy an
glelsklego ruchu pokoju. w książce
pisze'.
„Społeczna funkcja n au ki"
„Pełny rozwój nauki w służbi e ludz
kości jest niezgodny z trw a ni em ka
pitalizmu.„ Zbili.a się uspołecznio 
na., integralna, naukowa organ izacja
świata. 1\lu slm y zrozumieć, ie znaj
dujemy się w jednym z najważnit>j
seycb przejściowych ok r esów h isto rii l udzkości. Nasz be7,p0średni problem polega na tym, aby przyczynić się do tego. by pr:zejścle to d okonało się możliwie ja k n a;lszybclej
przy jak najmniejsi;ym zniszczeniu
dóbr ma.terlalnych, przy j ak 11aj mniejszycb ofiarach lud:rkich, przy
jak najmniejsz3rch szkoda.eh kult uralnych".
Trwały pokój wią:i:e się nierozłit
cznie z socja lizmem. A k,ilZda real
na zdobycz socja.UstyczneQ'ó budow nictwa godzi w plany imperialistów
pogrążenia świat a w nowe j Pf'Wd2e
wojennej.

gospodat.czyc~.
planów
Zespól Alicji Ogrodowicz przodu- , naszych
p atty3kursach
na
ję w ZPO „Wólczanka" w osrzczęd- Studiując
zużyciu nych uchwały V Plenum, Alicja
nym
~~-·
po mocno Wbiła sobie w pamięć słowa
artykułów
·
·
tow. Minca. że osrz.c.zędnóść wiedzie
mocniczych.
Gdy tylko roz do dobrobytu i do realizacjli Planu
brzmiał w Ło- 6-letniego.
Dziś zespół łow. Ogrodowicz odzi apel Lidii
Korabielniko- szczędza przeciętnie 160 TYSIĘCY
wej wzywają- METRÓW NICI w CIĄGU MI Ewykonując
cy do komplek SIĄCA, jednocześnie
sowego oszczę- normę w 154 PROC.
Ruch korabielnikowców rozwijaczędzania
Alicia Ogrodo- jąc się w łódzkich zakładach przestał się poważ
młoda myslu odrzieżowego
wicz,
szwaczka, zro- nym orężem w walce o plany proAlicja Ogrodowicz ma
zumiała, ze to jest jeden z nie- dukcyjne.
realizacji w tym niemałe ©asługi.
czynników
odzownych

Czyjej \VOlności brom Ameryka w
Chinach i n.a Korei? Czyjej wolo~
~ chce brcnić w Europie, remilitary
zujac Niemcy Zachodnie i 'odbudoPoprzez
wując hitlerowską arm'ię?

•

Di..

też ruch pokoju nie bard,tG1.me
że liczyć na kh dobrą niew:vmtr&zo

tego

Ogrodowicz

„wolności
frazeologią
Aie, co mówią fakty?

amerykań.;ką frazeologię

amerykańskich imperialistów.

wycp itp. Jest on współtwórcą nowe
go proces11 technologicmego, iastosowanie którego pozwoliło 48 robotników p rzesunąć do praey w innym
oddziale produkcyinym.
Obecnie tow. Stanisław Wierzbicki
młody, energiczny dyrektor, po zakoó.
czeniu planu rocznego p racuje nad
otrzymaniem taśmy czesankowej bez
procesu zgrzeblenia i czesania. Po·
mysi ten zastosowany w produkcji,
stanowić będzie rewelację dla całego
przemysłu włókienniczego.

Bojownic y.
Felicja Bojanowska

Całą Łódź obiegła niedawno wia- I całe dnie, chod?..ąc od krosna do kro
domość, iż ZPB im. Bytomskiej wy sna uczy, młode tkaczki właściwych
konały przed terminem roczny plan chwytów, umiejętneg<:' obchodzenia

51
t ę z Awarsztdaprze e
em.
wszystkim po.., kazuje im jak
''i # nie dopus~ać
tworzenia
do
~,.,.
'. się błędów w
tkanin.ie.
Dzięki ofiarnej pracy takich instruktorek jak tow.
Bojanowska ro
sną szybko kamłodych
dry

produkcji. Zakłady te wykazały je
śl
.
.
.
dnoczeŚme na1wyzszą w przemy e
bawełnianym wydajność na krosno-

godzinę.

Wielki udział w tym sukcesie
mają instruktorki tkalni i przędza!
ni Zakładów im. Bytomskiej, które
z całym poświęceniem w ciągu ubie
głego roku szkoiiły młode kadry tka
czek i prządek. Dzięki nim każda
robotnica wykonuje swa bazę w
100 proc„ a nawet ją przekracza.
Oto n ajbardziej ofiarna INSTRUK TORKA, PRZYJACIOŁKA MŁO
DZIEŻY, Felicja Bojanowska która

włókniarzy.

Mieczy sław

Szadkowsk i
dowej majstrów, troszczył się G
podniesienie kwalifikacji robotni
j{ów, o doprowadzenie planu do każ
dej maszyny. Prócz tego tow. Szad
kowski jest znanym racjonalizatoMoże poszczycić
rem i wynalazcą.
się 11 WYNALAZKAMI I USPRAWNIENIAMI. które znacznie przyczyniły się do wykonania rocznego
planu wkładu . Po godzinach pracy,
Szadkowski pogłębia swoją
tow.
wiedzę fachową w szkole inżynie
ryjnej NOT, pragnąc w następnych
Idach Sześciolatki jeszcze bardziej
wydajnie pracować w swym uroiło
wanym zawodzie.

we
branżach,
We wszystkich
przemysłu
wszystkich dziedzinach
do zwycięskiego zakończenia planu
rocznego przyczvnili !lię technicy i
inżynierowie.
W przędzal 

niach ZPB im
Stanisława

Ku

niokiego plan
p1•odukcyjny
groził

załama

niem w trze- ~
clm kwartale.
Robotnicy jednak przezwyciężyli trudności, a to dzię
ki pomocy tech
nika włókienniczego, tow. Mieczysła
wa Szadkowskiego, który od roku
pracuje na stanowisku d yrektora

I

Bol esław K rzemiń ski

W DOKP - Łódź z ogromnym 2a
palem walczyli kolejarze o wykonanie planu rocznego. Walczyły oTow. Szadkowski zorganizował od fiarnie wszystpowiednio pracę, dał warunki tekie służby chniczne wielowarsztatowcom, co służba rucłru,
walnie przyczyniło się do rozwoju
mechaniczna,
ruchu wielowarsztatowego w pre:ę drogowa i elek
dzalni. Dokształcił on po linii zawo
trotechniczna.
Oczywiście w
.ln'
walce o plan
Wiesła wa
wielkie zasługi
Nazwisko Wiesławy Brzezińskiej, położyli rriaszy
parowotkączki z ZPB im. Marchlewskiego niści
stalo się znane w całej Łodzi, gdy zów.
marcu
W
przemyśle
w
. '' bawełnianym w trzech maszyni
w ęzl a
odpowiedzi na stów
Terpila- Łódż - Kaliska, postanoWiło prze~ apel
kowej zaczęły jechać na parowozie 100.000 KM
siętworzyć bry BEZ NAPRAWY SREDNIEJ I MYgady walczące CIA KOTŁA. Zaoszczędzili w ten
o wysoką .i a- ' sposób około 90 tys, złotych.
kość produkcji.
Bolesław Krzemiński, Alfons Szkl
Brzezińska zor
WlnC'Zewski JlOSłu
"'·;4' ganizowała wte londz i Zygmunt
dy p i e r w s z ą żyli .się doświadczeniami rad-zieckich
maszynistów zmiękczając v.rpdę sobrygadę w tkalni Zakładów im. Mar
ohlewskiego i rychło osiągnęła dos- dafOilem. Dnia 23 września załoga
ko nale wyniki. Ta młoda tkaczka parowozu PT-47-135 wykonała swojest już starą „weteranką" wśród je zobowiązanie.
Tow. Bolesław Kmemiński i jego
przodownilców załóg fabryk baweł
koledzy wydatnie pnzyC<Lynili się do
nianych.
W walce o realizację tegorocznego pry,edterminowego wykonania planu
planu produkcyjnego Wiesława Brze rocznego PK'P. Dodać trzeba, że rocz
w Ło ... ny plan załadunku wagonów, kole.ia
zlńska utworzyła pierwszą
wykonali do
BRYGADĘ rze okręgu łódzkiego
MŁODZIEŻOWĄ
dzi
POKOJU IM. JOLIOT - CUR IE. dnfa 10 listopada 1950 r .

przędzalni.

Brzez ska

wystrzelił w górę murami Is~ uc~sku i ~riywdy, nę~z~ i_ ponie bctnicze. Sześciopiętrowe bloki, prał·

ok 1950
z czerwonych cegieł. Wśród dyR
mu co snuje się nad Łodzią ro3ły w

w1~~·ki. Pamięta lata st:aJkow i rewo nia, kotłownia, przedsz.kole.
Wznoszą się mury zakładów prze·
O tym przypomina stale pom
ciągu dwunas tu miesięcy pachnące nik-rzeźba pośrodku ryn_ku, wyobra mysłowych.
... Pociąg pi·zyszłości jedzie całym
murarską zaprawą ściany nowych do żający bunt tkaczy łódzkich. W wal
pędem przez rok 1951.
mów. Jasnych bloków mieszkalnych. ce z caratem. Z fabrykantem.

• • •

Szkół. żłobków. Przedszkoli. Fabi·yk.
Na pla.nie miasta coraz szersze krę
gi . zataczają kolonie budowlan~. ~o
raz dalej, szybciej, śmielej ?u~u)e .się
nowa Lódź. Otrząsa t siebie Jak
szpetną maskę W'Ygląd daw?ego, ka
pitalistycznego, brudnego miasta.
Rok 1950 w pracowniach urbania
tów, architektów, kreśl~rzy, '!',Y7za
rował obraz nowej Łodzi, mysh ich
zaczął przekuwać w czyn.
Rok 1951. Jakie wielkie 7'mi an~!
Tempo możliwe tylko w kraju, gdz~e
naród wla.snymi rą.kami buduje sobie
przyszłość. ł.farsz milowymi kroka
.
mi naprzód...
me
Przenieść się choć na chwilę w _

I

NASZE

luc3i.

* •

•
Stare Miasto, czerpiąc z przeszłaś
ci moc. i sile dawnych bohaterów-, Widzewska Fabryka Maszyn wła·
buntowników· otwiera już nowa kartę łutach rozrosło się nowe osiedle roswej historii. Kończy się rok 1951... śnie niedawno przeprowadziła sie do
nowego budynku. Z ciasnych warszta
*
tów przeniosła się do nowocze3nego
* • ·
· Plac Zwycięstwa tonie w blaskach zakładu, do rozległych sal wyposaża
słońca. Nowa nawierzchnia opada ta nych we wszelkie nowe urządzenia i

fRoi,KlfRY .N.ADCHoffżD
~wuw:w:"Owa• • •~-

..,.. „...._.""W...
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V: pociąg rasami w stronę ulicy Wodnej. W maszyny. Z niespotykaną siłą rozwi
jadący pełną parą do socJahzmu„. tym m iejscu wznosi się wspaniały nęła się produkcja. Na nowych wierobrabiarkach
tarkach, frezarkach,
Pomnik Zwycięstwa.
Oto Łódź jutra, Łódź 1951 roku •.•
daleką przyszłość. „ Wsiąść

MIASTO

„

Plac dokoła obwiedziony balustu
*
*
W pogodny grudniowy wieczór dą i przybrany ozdobnymi latarnia
!Domy wokół ubrane w nową sza
I Stare Miasto musuje życiem, g"'.a mi.
przechodniów, radosnym śmie tę - dobudowane, wyrównane do jed
chem dzieci. światło księżyca rozpły nego poziomu. Szerokie we,iście pod
wa si~ w ciepłych promieniach ~le7z cieniami prowadzi do ulicy Stalina.
Piękny plac, takiego jeszcze nie
nych lamp. Jak pełne grona zw1saJ~
one z ·wysmukłych slupów lata~m . miało nasze miasto. Plac, na którym
Oświetlona nimi, wygięta w łuk ulica odbywać. się będą. wiece i mani!esta
na skarpie, wiedzie wzdłuż Par~~ cje mieszkańców Łodzi.
Obok szumią drzewa stare~o par
Staromiejskiego i ~zędu nowych, bhz
niaczych bloków n11esz~alnych: Ko~o ku
, bloku 10 wyrasta mespodziewame
\ 12 piętrami w~strzelający w górę
Obrazy zmieniają. się jak w kalej
f wieżowiec. Zamieszkały przez robot
' ników przez ludzi pracy, jak wszyst doskopie. Gdzie spojrzeć - nowość,
1
kie 4Ó potężnych nowych budynków, gdzie się obrócić - ~nać wyniki októre tworzą osiedle Starego l\1iasta. , gromn.ej: _twó.rcu:j pracy" Pmy Piotrnowy
Wśród bloków miesi-kalnych wpraw kowskieJ i uhcy nn. Stalina ne oko odróżni lekkie kontury nowe reprezentacyjny plac. Ulica Kościus~
go żłobka, przedszkola, ośrod)<a zdro ki pr~eb.iwsz~ się ~ż do Cze::woneł
Nowe siocjo.l111tycz~e chlubi się_ p1ęk~ymi zadrzew1onyn:1
wia, 'pralni.
siedle wyposażone jest we wszelkie bulwarami. StoJąc~ na przeszkodzie
urządzenia g osp00arcze, społeczne, domy zostały co;fmęte do. tyłu. Tak,
cofnięte, bo nie ma trudności dla
kulturalne.
Mróz skrzypi pod nogami. Prószy śmiałego, socjalistycznego . planowa·
pierwszy śnieg: Robotnicy P? praey n.ia. Hala _Spo~towa zamkn~ła wresz
przechadzają się z upodobaniem '!'Y cie .~we po~kohste ~klep~eme, o_tocz.Y
łożonymi kostką ulicami ·swego os1ed ła się kręgiem _m1;1r~":'. i. przy3muJe
Ja. Ci ze Zgierskiej i Wolborskiej za teraz rzesze miłosmkow imp~·ez spor
chodzą najchętniej na Star>: Ry ne~. to~ch. ~a. Placu J?ąbrowsk1ego wy
W kamieniczkach, które rozsiadły 3ię konczono JUZ w stame surowym monu
tu dokoła zdobne w arkady i halko mentalny Teatr Narodowy. Na ~to
niki, zakl~ta jest historia starej Ło kach _stoją już. gotowe' je.dnorodzmne
dzi. Łodzi. która namieta tamte cza dęmk1. W sumie - f\00 izb. Na Ba-
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J. N~r pnach Politechniki
2. Bloki robotnicze

114

St.arym Mieście

(

3. Biblioteka im.
~ Pi~kna

Waryńskiego

ukola im. Fomalskiej

•
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ko?czą robotnicy roci-ny plan produk

CYJny.
Przygotowywali się do tej przep1·0
wadzki cały rok 1950. Szkolili nowe
kadry dla potrzeb rozrastającego się
zakładu. Szh.-olili formierzy, tokarzy,
odlewni_ków, frezerów. uczyli ich w
szkole. 1 przy warsztatach. P~zygoto·
\~~h do. zawodu metalowcow dz1e.
siatki kobiet.
Nowy gmach wznoszący się dumnie na wzgórkach Widzewa kryje w
sobie wielką, dynamiczną siłę. Rozwi
ja się tu prężnie przemysł budowy
maszyn - dźwignia. rekonstrukcji go
spodarstwa narodowego.
Armii
Rozrosły się Zakłady im.
Ludowej. Nowa przędzalnia odpadko
wa daje znać o sobie łoskotem nowych maszyn. Lekką się stała tutaj
praca ludzka. Zmechanizowano procesy produkcyjne, zastosowano wszel
kie usprawnienia i udogodnienia. Nie
w pocie czoła, lecz z piosenką na
ustach krzątają się przędzarze „odpadkowej". Dumni są z . nowej fabry
ki. Sami pomagali wznosić jej mury. Pieścili je wzrokiem w trakcie,
gdy rosły, z miesiąca na miesiąc. Ich
fabryka ...
Cofnijmy się w rok 1950. Paździer
nik, 33 rocznica Rewolucji. Wtedy
to zrod ził się zryw robotników, aby
pomóc murarzom i cieślom przy budo
wie przędzalni. Pakar:l Czarnecki,

•
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Aleksander Czutkich

o wykonanie·P.l anu 1950 r.
Bronisława Stańczyk
Jako

członek

Gminnej Rafiy Narodowej w G6rze pow. ł"awsko - ma
zowieckiego, jako aktYWTia członki
ni Koła Gospodyń Wie jskich w Łę
gonic1tch i wr~
szcie jako prze
woclnicząca komitetu rodzicielskiego szko
podstawoły
wej w tejże sa
mej gromadzie
Bronisława
Stańczyk, mat
pięciorga
ka
dzieci, dała się
poznać jako ofiarna aktywistka społeczna;

Jan Mendel
\\o-.;KONAĆ PLAN ROCZNY W
to sztuPRZECIĄGU 9 MIESIĘCY -

ka nielada. Tej
„sztuki" dokonał tkacz z No
wej Tkalni
ZPB im. Stalina - .Tan Men
del. Już w koń
cu września z.a.
me.ldowal wraz
z liilku innymi

tka.er.ami

·sali

Nr I. o wykona.
nlu tegorocznej
produkcji.
Nietrudno jest oceni6i jak wielkie
znaczenie miało osiągnięcie Jana
Mendla dla :iałogi Nowej Tkalni
Przykład przodującego robotnika śmia
ło łamiąceqo przeszkody, realh:ujące
go przed terminem swoje plany, działa budująco na otoczen1e.
Jaki!! są „tajemnice" jego osią
Wysokie uświadomienie pognięć?
lityczne i społeczne wskazu fe ob.
Mendlowi drogę do sukcesów puez
przestrzeganie dyscypliny pracy, glę
bo!de zainteresowanie się produkcją,
kwalifistałe podnouenle własnych
kacji.

I

imają wsrz.y~y etzłonkowie spółdziel

Zaciekle walczyli metalowcy o
energiczna i dobra orga- I cyjnym spół<Wlelm produk<:lyjnej w \vykonanie plami rocznego. W Zanizatorka zjednała sobie pow82:ech- Łęgonioach wybrano ją jednogłośnie kładach Mechanicznych itn. Stl·zelny s:iacunek wśród chłopów. Jej to na przewodniczącą spółdrtielni. Jest czyka największe trudności do pochłopi z Łęgonic w poważnym sto- t;o PIERWSZA KOBIETA na terenie
konania miał oddział montażo'Wy.
pniu MWdzięaz.ają zorganitlOwanie nastego województwa. PEŁNIĄCA
Ti.1.ldno byłoby
spółdzielni produkcyjnej. Nlc wlęc FUNKCJĘ PRZEWODN1CZĄCEGO
wyliczać wszy
PRODUKCYJNEJ.
dziwnego, ie na zebraniu organiza- $"PÓŁDZIELNI
stkich, którzy
pracowali z ca

w, pall'Il'ięci mej świeże są jesze.że wraiebia rz odwiedlZin Warszawy, do
l<tórej udałem się jako delegat na II Św:iatoiwy Kongres Obrońców Pokoju, wapomnieni·a spotkań z !P'Olskimi przyjaciółmi - włókniarzami, budowlanymi i luQ.źmi pracy innych rzawodów. Znałem Warszawę już dawn ie0j. Z zachwytem i radością patmałem jak s;zybko odradza się stoliica
Polski: W mojej obecnośC'i iakładano fundamenty szeregu domów, odgrupoświE:Ce
łym
rzowywano liczne place.
niem. NiemaKiedy przybyłem na Kongres, nie poznałem niektórych ulic waT&LaW
ło jednak zazwycięstwa
prze- skich. Tam, gdzie kilka miesięcy temu były jedynie fundamenty, obecsług w
nie wrz.nos~ą się piękne gmachy; gdzie dawniej stercooły ruiny, obecnie
zwyciężaniu
stał
każdy człowiek
pro wyrosły całe w rusrztowaniach wielopiętrmve domy.
trud11oścl
Podziwfając nowe gmachy Warsmwy, wspol'IUlrlałem z satysfakcją rai
dukcyjnych
się świadomym
dzieckich budow1anych - nowatorów, . Fiodora Sczawlug.ina, Siemiona
\vykonaniu pła
Maksimienko i innych. Przecież z dch to doświadczeń ~orzystało wiełu
nu rocznego ma
stał się
każdy człowiek
wairstz.awski<:h budowlanych, np. Budowniczy Pq!ski Ludowej, wybi,j::ny
ją ,r acjonalizatorzy i wynlł- · mura\r!Z, >Michał Krajewski.
Jako tkacza napawały mnie Slli(,-zególi,ą radością wybitne .osiągnięcia
lazcy.
rea~izatorem
polskich włókniarzy, wykorzystuJą.cych szeroko dośw111idczeni'll. ra.dziecJ:de.
Między innymi ob. Jan Kubiak
Na jednym z zebrań oznajmili mi oni, że na terenie polskich przedsię·
kierownik oddziah1 montażowe
IJ'iwstw pnwujc obecnie wiele brygB.il najwyższej łakoścl. W niektórych
go-.\v ciągu ubiegłego ro-ku WPRO
fabrykach całe oddziały przechodzą, na produkc~ najwyź.szej ja.kości.
WADZIŁ WIELE USPRAWNm~.
W zakładach włókienniczych w Łodzi opanowuje sit: z powodzeniem mejak poprawkę sprzęgła, usprawnietodę pracy radzieckich mistrzyń obsługi wielowaa-sztatowej, w gz;czegól·
l\'la.rid Wołkowej.
nośoi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - • oie oliwienia sprzęgła, przyrząd do
szlifowania, itp. Wynalatki i uspra
metr wyprodukowanej prz~ nas tkaniny - to nasz wkład
Każdy
prze-L Kubiaka
wnienia dolrnnane
do sprawy pokoju - orzn.a.jmili mi p:rrzyjacliele polscy.
prżyczyniły się w dużej mierze, o·słyszałem wypo\Wedrzi prostych poi.ski.eh ludzi pracy, słuchałem prze
Inicjatywa Szefera stanowi wtel- bók ofiarnej pracy całej. załogi, do
na
niedawna pracowano
Do
móWień delegatów, któmy zjechali s;ię na Kongres ze· wszystkich zakąt
pado
rocznego,
planu
wykonania
dwóch, najwyżej trzech krosnach.
ków kuli ziemskiej i myślałem: nigdy, przenigdy nie uda się im.peria.liki przełom w przemyśle wełnianym. lepszenia prOdUkcjl, którą odbiorcy
Zdawało się wszystkim, ie w przestom - podżega.czom do nowej woJnr - ~ężyć pokoju, uJ;arzmlć nanowym
'W
podziwiają.
i
chwalą
wielowarszta
ruch
miejsca
z
Ruszył
myśle wełnianym nie można już ob
· .
rodów, które poznały wolność.
warszta- towy, przenosząc się na inne zakła- roku racjonaliżatorzy Zakładów im.
większej ilości
sługiwać
ojcz~y, do swej fabryki, z nową energią
do
pow.rocie
po
Obecnie,
·
tów. Przesąd ten obalił tkacz Józef dy. Nieznany dotychczas tkacz stał Strzelczyka na ~e~? . dokonają , no
w~iąłem się do pracy, aby jak najwięcej zrobić dla utrwalenia pokoju.
usprawruen l wyoalazkow,
wych
.
.
.
.
Szefer z ZPW im. Łukl\sińskiego. się
Kombinat. w którym prac."llJę już od 29 Ia.t, Jest przodującym prizedsię
przycz~nią się do dalszych
któte
o
boJownikiem
prawdziwym
Wraz ze swym synem PUZESZEl)Ł
bio~twetn. W roku 1948 brygada moja produkowała. 99,98 proc. ekstry.
o wykonartie
NA OBSLUGĘ 4 KROSIEN KOR· plan, twórczym realizatorem Sześ-1 zwycięstw .w walce
W roku 1950 analogicznymi wsk.ażnikami mogą się wykatLać wszystkie 6
Planu 6-letniego.
TOWYCH i po ciolatki.
bryg.ad odchiabu. Produkcja tkmrln najwyższego gatunku na terenie komkazał, że moż
binat u ~osła o 10 proc.
na na nich pra
Cała energia n aszej załogi, podobnie dak i całego narodu radrl:!eckie., cować i to dogo, zmieraa do wunożenia wydajności. pracy, do polepszenia jej jakości.
Maja wszyscy im. 1 Maja n&rodził się wspaniały
W Zakładach im.
brze, wydajnie
Na.liza ofia.rna pre.ca przyctyni!a się do umocnienia pokoju, o który wa.tezy
ruch wielowarsztato"Wy, Helena Sas
ml odą
oraz oszczęd znają
cała postępowa ludzkość prowadrona przez wielkiego bojownik& o popierwsn z młodżieży PRZESZM NA
nie. Na $WOlch prządk~ Helekój - tawa.rzysza Stalina..
obrąe2·
OBSŁUGĘ TRZECH STRON
„czwórkach" Jó nę Sas. Wpraniaków, pociągając :ta sobą wiele mło
zef Szefer osią wdzie pracuje
dych prządek. Nic dziwnego, że na
pl'O<'. ona w fabryce
ga 105
jej maszynie Polawił się niedawn-0
.normy 01·az 80 11ie tak dawno,
proporczyk przechodni - zaszczytna
proc I Katun- lecz szybko żdo
nagroda za zwycięstwo we wsp6ł.za
Czołowa przodownica Nawej Tkal dziś w fabryce wolnej od kapitalla
była kwalifika
·&u.
wodnlctwie.
cje zawodowe
ni ZPB im. Stalina tow. Marla Tra ty, stanowiącej własność robotni•
jest doQrą,
i
Helena Sas aktywna działaczka wińska wiele lat swego życia spe~ ków. Na swoich czterech krosnach,
wzorową prząd
dwóch wąskich
ZMP, ;i:daje sobie dobrze sprawę, że dziła przy krosnach. Inaczej jednak
torzysty to nie tylko p;raca przy ką. Jako kiera
· i dwóch żałtar
szla jej praca w dawnych znienawi
osią
d~wigni"ą
jełt
współzawodnictwo
uprawie ziemi, ale także praca u- wniczka zespo~
dowych, Maria
dzonych czasach, a inaczej pracuje
qnięć i sukcesów.

„.Warunkiem nciszego
w Polsce
jest, aby
twórcq Planu 6-letniego
pracujqcy
· .„aby
oddany sprawie budowy socjalizmu, bojownikiem i ofiarnym
Planu 6-letniego.

BOLESLAW BIERUT

Józef Szefer

Helena Sas

ltlaria Tra·wińska

I

świadamiająca, wśród chłopów mało

młodzieżo
bi~rąc
wego,
udział we współzawodnictwie

łu

Trawińska osią

~I~~~~~ ~~~i~

Wyk nanie budowy w terminie
jest sprawą, o którą walczy załoga
Na budoz całym poświęceniem.
wach SPE w ŁOOzi często się . zdaWilkowicach
rzało, że w krytycznym momencie
skoszono żyto
tam zespół murarski tow.
stawiano
w przeciągu !:
Zespół ten
dni. W Franopolu taK;· pięknie zaorał Wacława Lesiewicza.
jesienne .jak na cześć 1 Maja podjął i;lę w ciągu
ziemię pod zasiewy
nikt dotychcżas.
kwietnia wykonać 200 proc. normy,
zaledwie a wykonywał do 392 proc. Podczas
liczący
Kraczkowski,
praca trak- budowy bursy na Bałutach przez 6
że
lat, wie,
20
wa brygada ZMP-owca Kędz'iory
przekracza 200 proc. normy. Brygada
kobieca tow. l\lillerowej jest niezrównana przy transporcie wewnętrz
nym. Cała załoga 22 Oddziału PPB
pracuje · ofiarnie. żeby przyśpieszyć

ga bardzo wywydajsoką
ność. Wykonuje bazę prze- .
ISO
ciętnie w
proe. Jednocze
śnie towar któ
ry schodzi z jej
warsztatów jest
idealnie czysty,
bez błędów. 90 PROC. PRIMY OD~
DAJE ZAWSZE TKACZKA TRAWl1'1SlCA.
Swój plan roczny wykonała w
Srebrny Krzyi
ciągu 10 miesięcy~
Zasługi, szacunek i u zn anie całej za
łogi oto nagroda za jej twórczą pra

O Jóźefie Szewczykowej
- przo~ownicy pracy

Lesiewicz ·

0

Rozwinęły się zakłady przemysł<>·

mnie sukcesy
polskich włókniarzy

Rozsądna,

ni produkcyjnych w Wilkowicach i l średniorolnych, polegająca na prze
HeFranopolu. Pracuje dokładnie, sta- konaniu ich o wyższości gospodarki
rannie i srz.ybko. Snopowiązałką ko- zespołowej nad indywidualną. Jan lena Sas zdobyła zaszczytny tytuł I
sił DZIEWIĘC HA ZBOŻA DZIEN- Kraczkowski jest prawdziwym bo- odznakę przodownicy pracy.
0
{łdy prżed kilku miesiącami w ZPB
jownikiem o nową wieś polską.
podczas 1·.· .'.·'.>-.'.:;:': •·•'"'"'"..'·(.-.:.·"""·.:·~•'''''".·.;:;;;· ·i
NIE.
,, ·1
gdy norma wy :··... , . ·
., ;«
.
ha, •· ""'.·
nosiła 6,3
Wacław

instruktorka Strzebiecka zmobiliz<>w <tli pOmoc przy wykopie fundamen
tów, wywózce gruzów, układaniu c;egły. Własnymi rękoma wznosili fabrykę...

Cieszą

Jan Kubiak

Ja.n Kraczkowski ,
Jana Kraczkowskiego, traktorzystę POM-u w Rawie Mazowieckiej

Wybitny włólcnforz radzl9clcl
laureat Nagrody Sta/inowslcie/

Kiedy iBC"Zęła praeować u Geyera.
Zalediwie dW\Ulasta sda jej wiosna.
Przy maazynie musiała stac na ławce.
Aby dosięgnąć do krosna.

tygodni zespół osiągał 346 procent
normy, umożliwiając w ten sposób
dotrzymanie terminu ukończenią
budoWy.
Wreszcie dnia
4 września ZES
Pół.. LESIEWI
CZA USTALIŁ
REKORD POL
SKI dla ntura
rzy k ładąc
? ; 40548 cegieł w
· ciągu 8 godzin.
Rekord ten został zresztą po• bity w tydzień
przez
) potem
„ murarzy lubel"·
skich. Tow. Lesiewicz postanowił je
dnak ze swoim zespołem pobić ostat
ni rekord Lublina i ma wsźelkie
szanse, aby, to uczynić.
Obecnie tow. Lesiewicz jest instruktorem pracy zespołowej w
SPB. W ciągu ostatniego kwartału
PRZESZKOLIŁ PONAD STU MURARZY, których wykonanie norm
podniosło się dzięki ternu od 20 do
•
50 procent.

Kapitalista zbierał śmietankę,
Z ludzkiej krwawicy wyciskał krocie.
Za c\ęźką pracę płacił obelgą,
Groźbą redukcji i bezrobociem.

cę.

Dzisiaj pracuje w tej sam.ej fabryce,
W tym samym miejscu, lecz nie jednako.
D;r;isiaj dla siebie, a nie dla kogoś
Podnosi ilość i jakoś~.

Jerzy Kubiak
W Zgierski.eh Zakładach Przemysłu
do niedawna jeszcze czę
sto zdarzały się postoje maszyn szwa!
niczych do przyszywania guzików.
Powodem postojów był brak chwytaczy, dotąd spro
wadrzanych z za
granicy. Trud·
naści w zaopa·
trzeruu zagra·
Odzieżowego

Metry pięknego pł6tna bez skazy,
N a całą Polskę płyną z jej krosna,

Dlatego życie takie szczęśliwe,
Dlatego praca radosna.

Za zł<>te serce pełne zapału,
Za złote ręce pełne roboty,
R'Ząd ją nagrodził Sztandarem Pracy,

żały poważnym

zahamowaniem
a .
produkcji,
samym
'l\Ym

Krzyżem Zasługi Złotym.

przedłużeniem

Dziś

ludzi prostych i pracowitych
Umie ocenić Pattia i Naród,
Tych, którzy strzegą pracy, pokoju Socjalistycznych sztandarów!

terminu wykonania Planu 6letniego przez
przemysł konfekcyjny.

-.

Jan Czarny.

Leokadia Stefaniak
Na Pkcu Dąbrowskiego stanie monu1t1enta~1iy gmach Teatru Narodowego

we. Wzrosła produkcja. Powstały
przy fabrykach nowe łaźnie, szatnie,
stołówki. W krótkim czasie - wiei·
kie zmia•y.
...Nie ma dla klasy robotniczej
przeszkód nie do p<>konania na dro
dze do socjalizmu.

*

•

*

V{yjedź „rogatkami" Łodzi w którą
łfolwiek chcesz stronę. w województwo. Wszędzie to samo. Buduja się

osiedla mieszkaniowe, zakłady przeJnysłowe.

Mknie nasz pociąg w stronę Piotr
kowa. Tutaj przy szosie wiodącej do
Sulejowa koło Bugaju rozsiadły się
szeroko i rozłożyście nowe zakłady
prze~ysłu bawełnianego.

Już tętni

w nich życie, już przędzalnie i tka!-

nie rozpoczęły produkcję, już dają
i towar przewidziane w
przędzę
planie Sześciolatki. Mieszkańcy okolicznych wiosek śpi eszą co dzień do
swych zakładów.
Zagorzała walka trwała tu na budowie, aby fabrykę jak najprędzej
uruchomić! Jak to było'!
. · J est właśnie koniec 1950 roku.
Przy budowie murarze, cieśle, beto.
?tiarze nie zważając na deszcz i mróz
wzno szą mury nowego obiektu. Przo.
duj~ brygady młodzieżowe. Szturmo

wykonanie budoWY opracowała nowy
sposób betonowania i wytwarzania
płyt. Według dokumentacji radzie(!kiej zmontowano tutaj pierwszy w
On to
Polsce kombajn budoWlany.
zimą bud~ał strO'py.
Budowa trwa, lecz nasz pociąg
wyprzedza teraźniejszość ...

*

*

W pierwszym roku P1anu 6-letnie żyńsklego, OZŁONKlNI CZUTKI-1
go włókniairska młod2ież pokazała, OB OWSKIEGO ZESPOŁU. Zl\1!P-ów
co potrefi. Młodzi tkacze i prządki ka Stemniak na swoich krosnach
dali niemały wkład w dzieło wyko- wykonuje 119 P.ROC. NO.BMY osią
nania pierwszego roku Planu. We gając 84 PROC. PRliMY.
wszystkich iz.akładach ZMP-owcy j
Dt.ięki! stałym naradom wytwórmłodzież niezorganizowana w trosce o usprawnienie i ulepszenie pro- czym, c~ennej kontroli własnych
dukcji tworzyli nowe bryg.ady, sto- wyników, brygada crz.utkichowska
sowali nowe formy wspókawodni- z Imżdym miesiącem rlldobywa więk
ctwa LEOKADIA STEFANIAK - sze sukcesy. Ona to pierwsza odpoto ~ołowa tkaczka ZPB :Im. Dzler.:wiedziała na apel tkaczy !l. Z.PB im.

Czesław

*

Ile bohaterstwa, poświęcenia zapa
łu i uciucia gorącego, ile trud~, któ
ry nie był trudem, lecz pięknym,
twórczym wysiłkiem - wsiąkło w
każdą budowę, ile złożyło eie g o na
każdy rosnący procent produkcji, każ
dy krok rozwoju! Jakim triumfalnym
szlakiem mknie nasz pociąg przysz
łościl „Dziś budujemy jasny, szczę
śliwy gmach Polski Socjafistycznej,
oparty na granitowych podstawach
ludowego patriotyzmu i proletariaekiego internacjonalizmu, !la IDiewzru
szonych p-Odstawach solidarności i
braterstwa ze Zwiazkiem Radziec·
kim" - brzmia w u-szach słowa to·
warzysza Bieruta.
I dlatego budujemy z taką żywiołową siłą · i rozmachem.
I dlatego każdy rok zbliża nas
szybk" do celu:
Hanna Samsonowska

robotnika
Przedsiębioreży umysł
wyjś
jednak
znalazł
P?iskiego
cie z trudnej sytuacji. Miast odstawić . maszyny do „lamusa", ob. Jerzy
Kubiak zastosował do nich chwytacze
od maszyn nożnych. Pomysł ob. KuSzymańskiego
biaka PRZYCZVNIL SIĘ DO CAŁKO
do WITEGO ZLIKWIDOWANIA POST O·
wzywając
współzawod
JÓW i przysporzył Państwu powa·
nictwa o 100 żnych oszczędności.
proc. wykonaPomysł zgierskiego racjonaliza tora
.nie baz całą
znajdzie zastosowanie nietylko w r ozałogę.
Leokadia Ste dzimych zakładach odzieżO.!:'.,YCh faniak jest jed przeniesiony on zostanie do wszystną z licznej ne kich zakładów przemysłu, odzieżowe.
szy młodych bu go w Polsce, aby mogły jeszcze szyb.
downiczycb Pla ciej i jeszcze taniej wykonać swe zanu 6-lctnlego. szczytne zadania w Planie 6·letnim.

I

Dy mus

Tow. Czesław Dym.us był jednym z dowej, której jest członkiem, jak
pierwszych, którzy w roku 1948 przy również w organizacji partyjnej. Tow.
Dy, Czesław
stąpili w Zakładzie Nr. 9 w Radomsku
mus należy do
,,.,.,.. "» ".,.; ,.
do współzawądnictwa pracy. W 1950 r~·~···
""'W~~~:f,~ najbardziej ak
roku Czesław Dymus, pracownik dzia ~,, "''·
tYwnych agi.ta
łu mechanicznego, dwukrotnie zafął
torów partyjpierwsze miejsce we współzawodnic
nych w Zakłatwie, a ZAWSZE ZNAJDUJE SIĘ W
dzie Nr 9 i sło
CZOŁÓWCE najlepszych pracowników.
wa jego zawTow. Czesław Dymus wykazać się
sze trafiają do
może ofiarną pracą na odcinku spo~
przekonąnia ro
Kiedy tylk(\ potrzeba byłeaznym.
botnikom. Tow.

3
:w _.,

ło poprowadzić jakąś akcję, wyjechać

Rosnq nowe

osi~la Tobotnic:H

;

z ekipą w teren, Czesław Dymus zaw
sze zgłaszał się pierwszy. Jednocześnie pracuje aktywnie w organi- nie swego
zacii ZMP-owskiei., w radzie za.kła- cja~zmu, .

Czesław

zakładu

.„

Dy-

ofiarnie
mus
buduje ~a tere
fundamenty a<>-

Str. 6
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rocznicę

powstania

Narodowej

Krajowej

W n,ic

sylwestrową 1943-44 r. w
Warszawie zebrali. się pod
pn:ewodnictwem towarzysza Bolestal'fa- Bieruta konspiracyjni działacze
demokrntvczni, by powołać przedstawicielslwo narodu - Krajową. Radę
['\arodowa.
Od tego pamiętne90 dnia mija siedem lat. Były to lata dłu9ie, lata
Piezwykłe. wypełnione pracą i walką, lata zwycięskie!JO marszu naprzód, w cią9u których naród polski
prowadzony przez swą partię robotni
trudności· zdawało by
czą pokon"wał
'
się nie do przezwyciężen1·a. dokonywał zadań potężnych - na miarę w
historii naszej ojczyzny nie spotyka
nych. Rocznica KRN staje się cora'l:
odleglejsza, lecz data · 31 grudnia
1943 r. nie blednie, przeciwnie _ z ro
ku na rok nabiera coraz mocilief·
s1ych barw, coraz pP.lniej rozumiemy doniosłość tego pamiętnego aktu.
K~N powstała w prżededniu wyzwolenia Polski przez Armię Radziec
ką. powstała w momencie decydującej walki ·o władzę, gdy rząd londyński i reakcyjne organizacje burżuazyjno-obszarnicze w kraju robiły
wszystko, aby przechwycić władzę
w. swe ręce. aby ąwładną'ć aparatem
władzy w chwili, qdv najeźdźca hillarowski poniesie ostateczną kięskę. Zbrodnicza, jaw1;1ie zdradziecka
polityka reakcji. która dążyła do
wywołania konfliktu zbrojnego z Arwywołać i
musiała
mią Radziecką,
wywołała opór wszystkich prawdzi'll!ie patriotycznych i postępowych ele
mentów w kraju. Nieodzownym stało się natychmiastowe powołanie do
przedstawicielżycia prawdziwego
s\wa narodu, zdolnego pokierować
dalszą

walką

okupacji o.rganizowała naród polski
do walki, tworzyła szeroki front demokratyczny klasy robotniczej, chłop
s-twa i inteligencji, do walki o wyzwo
lenie narodowe i władzę ludu. Polska Partia Robotnicza stała się też
inicjatorką

I

KRN.

Towarzysz Bierut określił proklamowan;ie Krajowej Rady Narodowej
jako akt rewolucyjny, który „zapo·
czątkował nowy okres w walce klasy
robotniczej i nar~du",

wadze
O orzełomowej
f •
·
t powstania
ł
d
d
KRN
za ecy owa y nas ępu1ące aK.
v; .
' KraJO\.va Rada Nar.odowa była zie?nocz~miem wszy~tkich postępowych
1 patr.iotycznych sil narodu ~od ~rzew~d~1ctwem klasy robotmcz~J dla
walki o wyzwoleme narodowe i społeczne.
Krajowa Rada Narodowa była narzędziem walki o władzę ludową i
podziemnym ośrodkiem władzy mas
ludowych z klasą robotniczą na
czele.
Krajowa Rada Narodowa była ośrodkiem myśli politycznej, wi'dzącej
w sojuszu, solidarności i przyjaźni z
ZSRR gwarancję istnienia i rozwoju
Polski jako państwa rządzonego przez
lud i realizującego interesy i dążenia
klasy ro.botniczej i całe90 ludu praL

I

narodowo-wyzwoleń-

cżą,

przedstawicielstwa, które by
zjednoczyło wszystkie siły demokracji polskiej. ·
Do tegp historycznego aktu moqła
doprowad zić tylko prawdz;iwie patriotyczna, prawdziwie rewolucyjna
partia. mobilizująca masy do walkf z
wrogiem, .partia ciesząca się zaufaniem mas. Tą partią była Polska Pa.r
tfa Robotnicza - która podczas lat

Te oto momenty sprawiły, że Krajbwa Rada Narodowa była kierowniczym organem szerokie90 frontu demokratycznei(J. w bezpośredniej walce o demokrację ludową w Polsce,
jako formę dyktatury proletariatu.
Kierownicza rola klasy robotnic21ej i
Polskiej Partii Robotniczej w szerokim froncie ludowym uchroniła go
przed zejściem na manowce ugody i
kompromisów z burżuazją, do czego
- jak wiadomo - pchały ówczesne
elementy prawicowo-nacjonalistyczne. Powiązanie zaś walki wyzwoleń
czej mas ludowyeh pod kierownictwem klasy robotniczej ze zwyci~
skim marszem wyzwoleńczym Armii
Radzieckiej umożliwiło odniesienie

ro:spieszymy dzieciom

I.

napaści
stów.

amerykańskich

imperiali·

neJ.

Radośnie powitamy Nowy Rok
Dzi siejszą noc noworoCilną radośnie i wesoło spędzi świat pracy
w naszym mieście. Zakłady pracy, związki zawodowe, organiriacje spokobiece i mło~ieżowe urząd~ją rzabawy, w czasie których
łecmle uczestników spotkają liczne i miłe 'lliespod7lianki.

ZAłłZĄD

ZWIĄZKU

GŁOWINY

uł. Kościuszki 39.

w

'

MŁO.D~ŻOWiJ: PRWDOWNICY PRACY i nauki bawić się będą

IMłO<W;iezowym

Domu Kultury przy ul. Moniuszki.
Ponadto PRA:WIE wszysTKm ZAKŁADY PRACY ORGANIZU.JIĄ Z.A:BA!WY we własnym :ziakreS'ie.
. IMiiasto n~sze, j~ co !roku od chwili wyzwolenia- - bęclrzie się baw;!łi> wesoło i ~adosrue, bo ma za sobą zwycięski rok wykonania plano.w P:OdukcyJnycl;l, a pmed sobą - wspan!iJałą perspektywę przyszłych
<»1ągm~. pnyałydi rwycl.ęatw w naliuc-j1 Planu &eścioletniego.

będzie życie

l'1:emia11y, które dokonują ~ię w naszym mieście, s każdym rokiem
dalej i głębiej. Znika piętno kapitalistycznych zaniedbań, niezmord.Jwanie usuwa11ych ze wszystkich dziedzin życia. Rośnie nowa Łódź,
miasto socjalistycznej przyszłości, wspaniałych dz:ielnic mieszka11iowycli
dla ludzi praoy, zieleńców, skwerów, wyższych uc:elni, szkól, przedszkoli,
sl•1wem - miasto, zapewniające ·klasie robotnic::ej możliwie najlepsze
warunki bytu:

Plan Sześcioletni, którego pier,w•
szy rok . osiągn~ć w dziedzinie gospo„
darki miejskiej mamy już poza. sobą, kładzie mocne podstawy pod lepsze jutro naszego miasta. A nadcho
drugi rok realizacji po
dzący rok rywających zadań Planu Sześcioletniego - przyniesie nowe, w,5paniałe
zdobycze, dalszy .rozwój urządzeń
miejskich, obejmujących całokształt
iycia robotniczego miasta.
POPRAWA WARUNKóW
KOMUNALNYCH
Ostatnia uchwała Prezydium Rzą
du w sprawie zaopatrzenia Łodzi w
wodę znacznie przyśpieszy realizację

dzieci

z pomocą

koreańskie

oraz ich matki

uciekające przed- bombami i pożo
gą, a serca ściska nam ból. Nie po

zwolimy gil!ląć dziieciom koreań
skich boha~rów, brQniących wolności i pOO:oju. Pomożemy im.
Niech w akcji zbiórkowej nie za
praknie nikogo!
PELAGIA KUBIAK
ZPB im. Dzierżyńskiego

rozp.oczęta

„Trójki"' przyjmowane są wszędzie
nadzwyczaj serdecznie. W większoś
ci domów podarki są już z -g óry przy
gotowane. Jest to przeważnie dziebielizna,
cięca odzież oraz obuwie,
pościel itp.
Mieszkańcy Łodzi, składając te po
darki, wyrażają uczucia solidarności
narodu polskiego z narodem koreań
skim.

Li.łe~ąci
dla dzieci kor_~~ń~kicJt

W odpowiedzi na wezwa!flie do udziału w imprezach na 1·zecz pomocy dzieciom Kore;, Związek Literalów Polskich
(Oddzial w Lodzi) zadeklarował udział
czlouków Związku we wszystkicb µubli Organizują również zabawę no- kacjach i imprezach literacko-artystycz1
W PIOTRKOWIE
. W niedzielę, dnia 31 grudnia br., woroczD.ą ZMP-owcy. Odbędzie się nych, organiiowanych przez Łódzki Kow świetlicy Przedsiębiorstwa Bu- ona w świetlicy Powiatowego Za- mitet Obrońców Pokoju.
downictwa . Przemysłowego Nr 22, rządu .ZMP.
na 13ugaju w Piotrkowie odbędzie
W TOMASZOWIE
1ię noworoczna choinka dla dzieci
pracowników. Dzieci otrzymają no·
woroczne podarunki w postaci pa•ek ze słodyczami.

Zabawy no,voroczne
I

ludzi pracy wŁodzi

/Planów, zmierzających do całkowi
tej likwidacji pozostałości kapitalisty
cznego okresu, do ogólnej poprawy
warunków bytu klasy robotniczej.
Obok przewidzianego przeprowadzenia xurociągu Pilica - Łódź, w roku
przyszlym 1>owięk5Wny zostanie zaczerp wody ze studni głębinowych o
15 procent. Dzięki ulepszeniom technicznym wzrośnie wydajnoŚĆ dątych
czas pracujących pomp, co wzmoże
wydobycie wody o 8 procent. W latach 1951-2 300 nieruchomości wstanie przyłącz-0nych do sieci miejskiej. Zamieszkałe są one przez ok.
SO tys. ludzi.
Dzielnicom robotniczym przybł
Ulepszotńl nadzie 10,8 km. ulic.
wierzchnie ułożone zo-stainą na arteriach miejskich .o długości 6,5 km.,
nowe zaś chodniki obejmą łąc:zmą dłu
DługoŚć e>świetlonych
gość .12 km.
ulic wz.rośnie o 12 proc.
Z Karolewa na Retlcinię przebiegnie nowa linia tramwajowa. Tabor
tramwajowy uzyska 38 nowych wozów, w · tym 25 motorow.ych.
W poważnym stopniu wzrosną sumy przoonaczone w roku przyszłym
na i·emonty bieżące. Remontami kap'it.alnymi objętych będzie 790 domów, zamieszkałych' przez 75 tys.
mieszkańców.

PUNKTóW USLUGOWYCB
Produkcja drobnej wytwórczości
zaspokajać będzie w roku przyszłym
w znacznie większym, niż dotychczas
stopniu potrzeby szerokich rzesz ludności pracującej. WartoŚĆ produkcfi przemysłu miejscowego wzrośnie
Drobna wytwórczość
o 79 procent.
rozwinie sieć punktów usługowych,
szczególnie w dzielnicach, zamieszka
łych przez ludność robotniczą. Liczba 138 istniejących punktów usługo
wych w:irośnie w roku przyszłym do
435, przy zwiększonym o 105 proc.
stanie zatrudnienia.
435

O 63 PROC. WI.Ę:CEJ CHLEBA,
I 73 PROC. WIĘCEJ WĘDLIN
gastronomicznych
Sieć zakła d ów
ulegnie rozszerzeniu z 51 obecnie ist·
poniejących do 139, w tej liczbie
wstanie 20 barów mlecznych. Poważ
ny wysiłek dokonany będzie w zakre
sie podniesienia stanu sanita•r nego
zakładów g-astron.omicznych i poprawy jakości przyrządzanych potraw.
Pi·odukcja al'tykułów żywnościo·
wych w PSS objęta planem gospodar
czym, będzie w znaczniejszym, niż
dotychczas stopniu zmechanizowa1~a .
W rezultacie produkcja chleba i pie-

bianiego.

ukaże ~ię

w dniu

-12 §tQCZft·i O il
r.
'f 9!11
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Wiele prZY.iemnYCb

R011WóJ C:b-Y·T -ELNICTWA
W dzied21inie kultury przewiduje
sie ożY"Wienie działalności świętli~
.p&przez tworzenie nowych zespołów
ai'tystycznych, chąrów, orkiestr, organizowanie odczytów popularnonaukowych itp. W roku 1951 czynnych
będzie 25 bibfiotek, liczących -0gółm
62 tysiące tomów. Księgozbiory wzro
sną o 21.300 tomów. Poważny wz-roSt

osiągną również księgozbiory szkÓł
podsta~ych i średn4ch. Prezydium
Rady zamierza przenieść rejonow'e

do szkół, a w
ich dotychczasowych lokalach zorga.
nizować wy>pożycza1nie książek dlp.
dorosłych. W ten sposób rozwinięta
sieć wypożyczalni książek przyczyni
się do znacznego rozwoju•czytelnic·
twa wśród mas pracujących.

wyipożyczalnie książek

*

*

podajemy
Fa.kty i cyfry, * które
dzisia.j, mają swą głęboką wymowę.
Stworzył je żmudny wysiłek i ofiar·
ny trud załóg robotniczych, techni·
ków, inżynierów„ planistów, pracowników Prezydium Rady N arod-0wej.
Nie s11 to bowiem obietnice bez P-Okrycia, któS8mi tak szczodrze szafów.ały

żłobków.

PRZY•B 'eDZIE
DZIECI W SZKOŁACH
W roku wkolnym 1951-52 prrz.ybędą Łodzi nowe gmachy szkolne: przy
Alei Unii i w Osiedlu Sta1·omiejskim.
Rozbudowany zostanie budynek szko
ły na Chojnach - przy ul. Królewskiej. Ilość izb szkolnych wzrośnie
o 121. Dzięki temu będą. mogły po·
biel'ać naukę dzieci, podlegające w
roku przyszłym obowiązkowi powsze.
chnego nauczania, a według przewl.
dywań będzie ich 1800.
zdobycz klasy robotm·
Poważną
czej, poz-bawionej w warunkach U·
stroju kapitalistycznego możliwości
kształcenia się, stanowi rozwijające
się szkolnictwo a'ia pracujących. Obok szkół podstawowych (wiecz-0rowych) i średnich, utwornone zostaną
W 34
korespondencyjne.
szkoł y
szkołach będzie pobierać naukę 8353

rządy

burżuazyjno-obszarnicze

sanacji, endecji, praiwieoWY.ch soofa·
listów. Laita pracy Od dtwlifi wyzwplenia stanowią. ń-0wy etap w historii
naszego kraju, w diiejach naszego
miasta. Przeobraża się ono z dawnego, zaniedbanego pod każdym wzglę
dem ty,powego wytworu kapitalizmu w n~woczes.ny, socjalistyczny
Dotychczasowy,
oŚrodek robotniczy.
pełen poświęcenia trud klasy r-0botniczej, dokonał tego co w kapit~listy~ym świecie 111.osi na.z.wę ,,cudu".
OPi.eka i nieustam.na ~a nas,zej
Partii, naszego Rzą.du oraz· Państwa
o losy robotniczej Łodzi przyszły
przychodzą. sfo1e z niezawodną pomocą. Zwycięsko wypełniony został,

I

pracujących.
Kobiety pracujące,

zainteresowane
szczególnie rozwojem sieci żłobków
i przedszkoli, niewątpliwie z radoś·
cią p1·zyjtną

wiadomość,

że

sieć

przedszkoli ulegnie wydatnemu roz·
szerzeniu, a liczba dzieci w przed·

dla robotniczych dzieci

W WIELUNIU

szkołach wuośnie o 13 proc. .A:kcj'ł
wczasów objętych będz'ie 55 tysięcy
dzieci,

czywa. wzrośnie o 63 procent, wyrobów masarskich o 73 procent, wód ga
zowych i piwa o 28 procent.
TROSKA O ZDROWIE
CZŁOWIEKA PRACY
Miastu naszemu pl"Zybędą now.e
poradnie: Centralna Poradnia Prze..
ciwreumatyczna oraz Centralna Poradnia Przeciwrakowa. Zostaną w.p ro
wadzone w życie uchwały Rady Na
rodowej o utworzeniu Stacji Sani·
tarno- Epidemiologic21nej, jako komórki bada.wczej, koordynu~ącej je·
dnocześnie wzmożoną w roku przyszłym działalność terenowej słuŹby
sanitarnej.
Liczba łóżek w sz.pitalach zwięk·
Przeprowadzona
szy się znacznie.
zostanie w:z.bude>wa szpitala Nr 1,
przy ul. Przędzalnianej, g'dzie miasto uzyska 80 nowych łóżek chirurgicznych, w ·szpitalu Nr 4, przy ul.
Wólczańskiej, powsta.nie ńowy pawi
na 100 łóżek.
łon internfa;tycimy
dziecię·
Dzięki rozbudowie szpitala
cego im. Korcza:ka uzyska si~ 100
łóżek, a w szpitalu Nr 9 w Rado·
gos1'CZU wzniesiony zostanie nowy
pawilon na 100 łóżek.
W Łagiewnikach przystąpi się do
przeprowadzenia poważnej inwesty~
cji w d?.iedzinie zdrowia. Wielki zes
pół sanatoryjno-prewentoryjny obejmie 800 łóżek. Już w lcońeu roku
pr.zyszłego zostaną tam wykońcZ'One
dwa budynki sanatoryjne dla 250
dzieci.
O 28 procent więcej qzieci będ!l.ie
mogło korzystać ze Mob1ców. W sposób ba.r dziej celowy wykorzystane
·będą żłobki już istniejące, a niezależ
nie od tego powstanie 7 nowych

CHOINKA NOWOROCZNA

mi zabawy noworoczne organizuje
rozdzielnia PPK „Ruch" - w świe
·tlicy Fabryki Mebli Giętych Nr 1.
Drugą zabawę noworoczną organiz~e tiga Kobiet. Odbędzie się orta
w sali Gimnazjum, przy ulicy Fa-

WESPÓŁ

WŁÓKNIARZY

ORGANl:t!UJE WI~LKĄ ·ZABAWĘ dla tych, ktorzy w ciągu ostatniego roku nie szczędzili trudu
li wysiłków, by wykonać plany produkcyjne- DLA WŁOKNIARZY l'RZODOWNJiK()W PRACY. Z/abawa ta odbędzie się w Gospoclrzie Ludpwej przy ul. Daszyńskiego, a. urozmaicą ja występy artvstów łódz·
kich, loteria fantowa li miłe n:iespodrz:ianki. . ·
KOLEJAR~E spotkadą się w noc noworoczną na -zabawie w świe
tlicy na Dworcu Ka.łi~kirn, POCZTOWCY - w swej świetlicy p~y

Z PREZYDIUM R~Y N.U?DOWEJ

W.

sięgają

Zbiórka podarków
Wczoraj w godzinach popołudnio
wych wyruszyły na miasto, wędrując
od mieszkania do mieszkania „trójki"
pokoju, które zbierały podarki dla
dzied koreańskich.
„Trójki", zaopatrzone są w numerowane, specjalne listy, na których
zapisywane są podarki i nazwiska
ofiarodawców. Aktywiści pokoju udzielają wyjaś:nień i tłumaczą wsze!
kie· zagadnienia, związane z bohaterską
walką narodu koreańskie90 przeciw

rozwinęła

.359

(Na marginesie ostatniej sesii Mieiskiei Rody Narodowei)

koreańskim

udowodnimy
Swoją ofiarnością
matkom koreańskim,. ż~ nie ~ą same! że są wraz z mm1 matki polskie, że dzielą one ich ból i śpieszą
im z pomocą! Musimy stać się opropagatorkami zbiórki
fiarnymi
wśród ,z ;najomych, sąsiadów i pomagać w akcji zbiórkowej!
Gdy patrzymy na własne dzieci
i przypominamy sobie okropności
ostatniej wojny, widzimy wówczas

jeszcze bardzej ak
tywność mas ludowych w budownictwie nowego ustroju społecznego,
wzmocniła władzę ludowego państwa.
.Rady narodowe, którym początek
dała powstała na przełomie 1943-44
roku Krajowa Rada Narodowa - są
dziś potężnym orężem ludu polskiego w walce o pomyślne wykonanie
Planu 6-letniego, w walce o budowę
podstaw socjalizmu na wsi i w mieś
cie.
Rocznicę Krajowej Rady Narodo· '
wej obchodzimy w dniu Nowego Roku. Jest w tym głęboki symbol i głę
boki sens. Powstanie Krajowej Rady
Narodowej było Nowym Rokiem
Polski ludowet, Polski SocJllll9łya·

stwem,

Coraz lepsze

cującego.

zwycięstwa.

. Wiadomości podawane w prasie
i .p;zez radio '? bestialstwach amery
kanskich zbirow przywodzą na .pa
mięć nam - matkom polskim, okro
pności ostatniej wojny. Przypomina
my sobie, jak ze ściśniętym bólem
sercem patrzyłyśmY" zrozpacznne
na nasze dzieci głodne, obdarte i
bez dachu nad głową.
.Te same cierpienia są dziś udzia
Iem matek koreańskich. Z rozpaczą
widzą, jak ich dzieci wypędzane są
na · śnieg i mróz, obdarte i głodne.
My, matki polskie, nie przejdziemy obok tej niedoli obojętnie, spo
Apel Polskiego Komitetu
kojnie.
Obrońców Pokoju weźmiemy głębo
ko do serc. Nie przebrzmi on bez
echa!
Rozpacz i ból matek w obliczu
nieszczęsnej doli ich dzieci _ jest
naszym bólem, a świadomość nieludzkiej krzywdy, dziejącej się dzie
odczuwamy.
ciom koreańskim jak krzywdę naszych własnych dzie
.
ci.
Dlatego też wszystkie kobiety pol
skie okażą swą ofiarnośC:-. W każdym bez wyjątku domu znajdą się
różne drobiazgi, leżące na dnie szu
flad, niedoceniane, a które uratować mogą zdrowie, a nawet życie
niejednego koreańskiego dziecka.

„Związek Radziecki umożliwił pow
stanie demokracji ludowej, bo zadecydował o klęsce faszyzmu · w Europie, Związek Radziecki umożliwił
powstanie demokracji ludowej, bo
bezpośrednia obecność Armil Radziec
kiej obezwładniła naszego wroga klasowego" (B. Bierut).
· W ciągu sześciu lat, które dzielą
nas od chwili odzyskania niepodległego bytu, państwo ludowe pogłębiało nieustannie historyczne przeobrażenia zapoczątkowane zdobyciem
władzy przez masy pracujące.
Rok 1950 był na tym polu rokiem
przełomowym. -- Doniosła ustawa o
uchwalona
narodowych,
radach
przez Sejm, wciągnęła jeszcze silniej
masy do udziału w. rządzeniu J)l!ft-

______,,__________________________________. . ;

podobnie jak i w innych dziethinach,
pierwszy rok Pla11m Sześeioletniego
na terenie Łodzi. Wkraczamy w dl'U
,g j, rozpoczy•nający się oto rok, ze
spokojem oraz ufnością. Oparci o bogate doświadczenia poprzednich zwy
cięstw z niezachwiianą pewnościi bu•
dujemy socjalizm.
----------------

Sklepy · w święta

W dniu dzisiejszym oraz w dniu l
5tycznia 1951 roku hęd11 otwarte sklepy1
sprzedające pieczywo i mleko, w godzinach od 8 do 10 rano. Zakłady zbioro.
wego źyw!enia będą czynne tak, jak ·ew~
kle. Lokale gastronomiczne I i I-a kategorii w dniu dzisiejszym będą czynna
całą noc do godz. 6 Nno, a · -zakłady Y
kategorii - do godziny 2 wnocy.
Detaliczne punktf" sprzedaży papierosów i gazet czynne będą zarówno dzisiaj'
jak i jutro.
ł

Reje~tracja m,jc~y11 _
rocznika 1933

85·9----~~~~~----------------------------~----------------
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N0\\ 0ROCZNE Ż YCZE NIA

W kilka. dni po Nowym Roku chichy,
spokojny obywatel miasta łlilwa
ukee (słan Visconsin wv USA), .John
Edgar Ridder, został wezwan.
oa
przesłuchanie do miejscowego Fede
ralnego Urzędu Śledczego (tak się
oficjalnie nazywa ameryllamłiie se
D'.YREKTOROM ZPB im. REWO· stapo).
LUCJI 1905 ROKU, MODRAKOWI
Ęiedy, zgłosiwszy się
w „urz~·
I WIZNEROWI. Nie obiecywać dzie", wymienił swoje nazwisko, Im
gruszek na wierzbie klubowi racjo mendant F. B. I. machnął nieciernalizatorów i podpisać
wreszcie pliwie ręką: zna.my pana.. mister
;,historyczhą"
decyzję
o założeniu Rldder. znamy. Nasza ka.rloteka. po
centralnego ogrzewania - życzy ko lieyjna liczy II3 milionów kart rerespondent Jan Klimkiewicz.
jestracyjnych: każdy dorosły obywa
tel Stanów Zjednoczonych Jest u
DYREKTOROWI ZOM, TOW. SA nas zapi'iany, sfotografowany i po
siada swoją
clakłyloskopJę.A
GANOWSKIEMU . Wytłumaczyć
więc na nic pańskie wykręty.„
załodze ZOM, że aparaty do przerób
- .Jakle wykręty? - wymamrotał
ki samochodów na wywrotki, nie
powinny leżeć niewykorzystane w wystraszony J. E. Ridder. - Ja do
magazynie
zyczy korespondent prawdy nic nie rozumiem .
- Niewiniątko! - roześmiał się
Józef Jakubowski.
szyderczo komendant. - „Nic Die
Zebi;ał .Ad.
rozumiem·•, ale działalność komuoi
styczną uprawia!
- Nie, to jakaś pomyUrn - l>ro·
nil się przesłuchany. - Skądże ja,
-~
John Edgar Ridder, do działalnoś
ci komunistycznej? Wszyscy wiedzą.
że ja. nigdzie nie należę..•
- Ta-ak? - wycedził przez zęby
szef FBI. - A któż to parę dni temu napisał na pocztówce: „z OKA·
ZJI NOWEGO ROKU ZYCZENU
WSZELKIEJ
POIUYSLNOSCI I

korespondentów robotnicz9ch
• *

•

•

•

•

•

•

•

•

KRONICE FILMOWEJ - nal{rę
krótkometrażówkę
o dziejach
pewneJ prądnicy (80 kw), nieczynnej w Atelier Filmu Polskiego od
1947 roku. Do krótkometrażówki do
robił> prolog I epilog. Przy okazji
oczyścić prądnice z kurzu„. ży
czy korespondent Walenty Stankow
ski
ctć

*

*

•

•

DYREKCJI „BORUTY" W ZGIE
RZU. - Odmrozić zamrożone kredy
ty na BHP - życzy A. D.

*

"

*

URZĘDOWI KWATERUNKOWE
MU W ŁODZI. - 100 razy przeczy
tać Uchwałę Rady Państwa i
Rady

Min'1 strów z dnia 14 grudnia 1950
roku, a potem jeszcze raz powtó rzyć, przemyśleć i zadecydować życzą: Fr. :Soruto, Z . .Moszkowim,
St. Leplonka. J. Nazarewicz.

* . "

*

•

• * •

*

DYREKTOROWI C. O. W ŁO
DZI. - Więcej samokrytyki wubec
głos.ów krytyki życzy korespondent Ta.rczyński,
' li

•

SPEŁNIENIA

REFERENTOWI BHP w ZPB lm.
MARCHLEWSKIEGO. Choć. raz w
roku odwiedzić przędzalnię i zrozumieć, że szafki na garderobę
dla
prządek nie są bynajmniej „przesą
dem burżuazyjnym" - życzy kares
pondent T. Saar.

hodowlą

Obrońcy kultlłry atlantyckiej

„żelaznych

Bitki w sosie gangsterskim

w niskieJ tempera·
zwanej fachowo . „zirnną"
(wojną) . Gdy nic nie wycbodzt, roz
palić duży ogień i wrzucić do po·
stawionego na nim naczynia, nieco
mak-arthurka, zaprawić ziółka.ml,
w rodzaju „krwawy achesonek",
Przyrządzać

turze,

-

Mister Acheson, co 1111n zamierza
dla pokoju?
O, to jest tajemnica wojskowa„.

uczynić

-

TEMPO
Podczas pobytu
1

w Polsce -

tak mi

wać się wśtód

ruin.
Powiedzcie proszę ·zwróciłem
się po raz pierwszy do sunęcego n11Przeciw mnie staruszka w &łomkowym kapelu&zu jak doj~ć do najhliiszej
poczty?
- Proszę skręcić na prawo, ol, na te
zwały cegiel, minie pan dużQ wynvę i
zobaczy drewniany barak ...:... tam właś·
nie mieści się urząd pocztowy.
W dziesięć dni później znów znala~
i znów

musiałem

Uliqt biegła grupka dzieci.
Gdzie tu jest poczta? - zwróciłem

do nich. ·

W siądzie pa:.i do tramwaju, me lepie.i do trollerb\1su, dojedzie <lo rogu,
tum pau tob11czy dom obstawio11y rusztowaniami, 11 za nimi maleńki huruk to włubnio je.st poczta-.
I po raz 11·zeci zai;zła pOtt·zebn '1owiedzc11iu się o drogę do poczty .. Nuprzeri\1 ko, chodnikiem sunął zna.iu111y już
popr1.ednio etaruszek w donkowym kn-

-

- Proszę pana - zatrzymałem go jeżeli ekręcę na prawo, tn czy za tym

do

Starnszek spojrzał na mnie i siwe jego ' lł•Y porus?.) ły się gmcwnie.
- Jeśli pan tak dobrie zna \varszawę, to 0011111 pan pyta? Ten dqm 11k;oń
czono wczuraj i d<>pie1:0 dziś przeniosla
się tam po er.tu!
Poprawiwsz)' kapelusz, stnrnszek nie
czekał n11 moje przeprosiny i poszedł
dalr.j . Jak miałem mu wyja~nić, Żt> Wursrnwy rzeciywiśrie ni e znuru z11J1d11ie,
l ect tdążyłem już rlobrze iaporn11ć liif
z tempem pracy jej hudowniczyfh?

W.

Jordański

\„Krokud>:l„)

, (Moda na rok 1951)

Strój

ogół jest znany. W)'llaleziono wórłkę i
zaczęło się wielkie picie. A czym więcej

pito -

tym mniej się myto. Wóda wyDlugie lata żyli Indzie w

pierała wodę.

nied1l11jstwie i pija!1stwie. Wódę trąbili,
żłopali. chlali, poci11gali panowie szlach.

to, mnichy i miejski patrycjat. Za kol-

ż)'czhw1e

rządowy

do p_ijaków łypiQcym okiem

panu i plebana, zalewał robaka, popijał
na bidę, zapijał s trnpienia, częMo gło
d11j1łc, . aby. mieć tylko na ui·aczcnie sir
z~rndz1~k1m nektarem, aby pslatnie
tynfy do karc1.01y 7.nnieść.
Łódź na~za ponad wiek cały na suchej
mieliźnie stela. Mało 1v tym mieŚf'ie było zawsze wody. StQd hrnrl i Cetnr sław
nt. - poclriiżnycb przejeżdżających r>rzez
Jólrod nasz do zamykanie okien pojazdów skł~1ą;ię,c1,.. ;:ltąćl to ogonki ludzi
z wi~drumi, czPkajęcych na wody r '. iymame. Tak to było w Lodzi naszej z ła
~k1 Sza~l!ł'ów, „ P<11\łl8Óik.ich, GPyerów,
ze latw1e1 w Lodzi było o kieliszek wód
ki niż o wiadro czyatrj wody. W blisk'.m jednak czasie zmiany przyjdl) wielkie w tej dziedzinie, gdy pomrJ przem~iilnych_ gl~hinowych, stndzien artezyjskich wwceJ stanie, a wielgaśny rurociQg od P ili cy dobiegnie.
Weselsi będą poniektórzy łodzrnnie,
gdy w krzyżu od noszenia wody 1111 pię
tra nie będ?.ie im strzyknć, gdy zacnie
wy~ąponi _r>ić. bętlą mogli czys111, kry.
stal 1czną, zyc1od11.inl,! wodę, a nie ló-dzkQ m1Pszankę wody, gliny i bakterii co
gorączki złe wywołuje.
'
Tak to będzie pięknie, gdy Łódź naeza koclurna wypłynie 1111 czyste wody pi-

"'ifrój dyplomatyczv.y

lickie!

Prof. Wodzisław Źróilelko
dr nauk woclologicznych

·Unikajcie Dymka
Pewnego razu byłem na meczu pil I dnia, w teatrze znalazł się obok
karskim. Sędzia gwizdnął: „karny". I mnie.
Wtedy nad głową usłyszałem traglcz
- Pamiętacie - mówił - ja" zde
ny szept:
maskowaliśmy tę panienkę Od sera.
- Psia. kose. Przekupili sędzie!.o„. Młoda, a Już... A tego sędziego _
A w minutę po tym szept zmienił przepędzą. Wierzajcie mi. Mam doslę w krzyk:
.
,
świadczenie w tych sprawach. Je- Sędziego z boiska:. .
. .
11łem starym obrońcą sprawledllwoKtoś ze zna~~ó~ p1łk1 _nczneJ za:- soi. Cierpiałem nawet za nią,
cząl udowadn1ac, ze sędzia postąpił
.
•
prawidłowo. Krzykliwy obywatel
i 1ł zaczął mi opo~adać, .1 ak to eJcr
rzucił · mu z pogardą<
Pa .za sprawiedhwość, ale podnio- Wy też chyba z tel ferajny!
sł~ Slę kurtyna i zaczęło się przedsta
Następnie, szukając ~spółczucia, wi~nle. Ucieszyłem się Jednak na I
· ił się
· d_o mnie
· 1. za.czą1 o b.Jas. prózno.
zwroc
.
.
niać, jakiego sędziego za ile można r 0 ymek zaQZął m1. szeptaa do ucha,
„kupić''... Na ten temat ględzll do ze autor sztuki._ m?wląc między na.końca meczu. W ten sposób zawar- mi, wła~cJwie me Jest autorem, a w
rem znajomość z Hilarym Dymkiem rzeczywistości przepisał z jakiejś
Kiedyś znów wszedłem do sklepu: starej ~omedli. tylko tyle, że nazwi·by ku~ić ser. !Y{lodziutka sprzeda.w- ska zmienił i forsą napycha kieszeczyni o jasnobłękitnych oczach za- nJe..
·
częła krajać ł)rzyjemnie pachnące
Kiedy na scenie ukazała się moja
plastry. Niespodzianie ia plecami u- ul~biona akto~ka, talent uznany
słyszałem znany mi traglezny szept: przez cały lcr~J, usłyszałem -. szept
- Taka młoda i już!
D.rmka: - W~dzi pan. co znaczy u- Co „ju*"? - spytałem ze zdu~ mieJętny wybor męża. Gdy jes~ domienem, odwróciwszy ałowę. za mną ~ra rola - ona Ją dostaj~. Mąz restał Dymek. liledy sprzedawczyni zyser. Dobrą rolę byle gęs zagra.
zdjęła ser z wagi, twan Dymka
Nie tak d3:w~o cze~ałem na tram
1ponsowiala. Zaczął krzyczeć:
Wl'J. Nadjezdza woz. Ko!lduktor
- Kanciarze! Oszukujecie na wa- przednim po:nostem przepuscll ko·
dze! Zważyć jeszcze raz!...
bletę w odmiennym stanie. Nim zdą
Panienka była bliska płaczu, a Ja żył to uczynić, ;ozle~ł się krzyk:
próbowałem uprosić Dymka, teby
P~ ZllaJomosci wpuszczają!
się u1pokoił. Nie odniosło to skutku. Skandal. . .
.
Popatrzył na mnie przez- zmrużone
- Przcc1ez o1!a Jest br~emienna?
oc;r;y,
·
:- Zna!"y takJCh! Ja tez taki brze
- Liberał! P.\"zez takich właśnie mienny Jak oqa.
się cterpi!
. Długo jeszcze siedząc w tramwa·
Sprzedawczyni położyła ser na wa Ju Dymek oburzał się. Za.pisał nugę. Było dwad;ileścia deka. Nawet z mer tramwaju, nazwisko kcmduktoprzewagą.
ra i adresy pasażerów, których upa
- Widzlcłt - rzekłem _ wszyst- trzył s..11ble na ś"·dadków... Odgrażał
ko w porządku.
się, że pomówi z niejakim Długosiń
- Wiadomo. chytra z niej sztuka! skim.
.
- odpalił Dymek.
- ~b~""'.atere! ~roszc was bardzo
Po tym wypadku zacząłem go oni - un1k1uc1e Dymka!
kaó. Ale miałem pecha. Pewnero
E. Łubin Uhranie

Ubranie dla

peln~z u.

~kwt'l'l'Jn hęrlr.i e czteropiętrowy dom„
którego przeniosła się poczta?

·Z angielskiego
żurn alit

0

&ię

Nie udawaj pan •1hlł'I"
peliejaat. - DelMwe pan
wie, Zt> inacze; .&e 1UQ dę ~.ścló
pańskie wywrotowe i3rcze.nie wszel
kie,j pomyślo.uści ii spełnł.e• marzeń...
&. TAM
-

warlmąl

„,

-

łem się w Warszawie
nadać przesyłkę.

•esie ..... n.Ila ........

mytilni spośród naszyc)1 . przodków wie- rozp1Ja~ąc. Nasz prucl ziarlrk, chłop pań
~zczy~n~any czy miriski wyrobnik, pod

nr

kiedyś wypadło, że kilka razy 2 rzędu
musiałem odwiedzić Warszawę. l\1iasta
nie znalem i trudno ini było oriento-

„

TO PODBU-

Z dzie.iów wody

le jednak, niestety, czasu poliwięcili
„uszlacht>tnianiu" kry11talicz11ego napitku, szukając likworu, według starych reczym szczelnie przykryć i długo trzy cept - wodQ życia, z polska „okowitę"
mać w parze histerii wojennej. ·Gdy zwanego. Skutl'k tycb poczętkowo nieskruszeją, dorzucić tłustej i starej winnych zabaw pradziadków
uaszyeh na
churchlliany, drobno stłuczonego ku
rzenia. adenaurowskiego, schumani mięsa urotowanero s(z)paaka, po czym energicznie mieszać

lub „dulles wichrzyciel", a, gdy na
bierze przykl.'ej Woni i podejrzanej
barwy, wygotować w nim
za
wczasu przygotowane, jeśli się uda.
mięso armatnie: rodzime, albo
le·
piej kolonialne. Z takiego p6łfabry
katu powstają, szczególnie w klima
cie azjatyckim na wzór doskonale gorącym
podżegaczem,
ponieważ
bitki
Potrawa oryginalna, lecz ostatnio francuskie elementy paszte
niespodziewanie kosztowna i przy tu niechętnJe się łąezą z niektórym•
prawla o mdłości.
niemiecklmt l angłełskim1, jakkolwiek wszystkie te składniki oddaw
na. są zrobiÓm.1 na szaro. Po nadaRyba po titow:sk.-u
formy pas~teią ~.rzymać za. ok·
Wrzucić- do ·kotJa bałkańskiego niu
transport amerykańskich doradców nem z uwagi na brzydką woń.
wojskowycb, kilka pęczków rodziSztuka mięsa
mych faszystów, zwanych w wa Otóż, to jest właśnie s z t u k a,
rzywnictwłe
„siepac:r.e pospolite"
oraz większą ilość jadu hitlerowskie jak znaleźć wspomniane m i ę s o,
armatnie. Autor niniejgo. Po ugotowaniu przepuścić kil- zwłaszcza
szych
przepisów,
dyplomowany
ka razy przez marshallowską ma· mistrz Trumanlak, robi, co moli:e,
szynkę
do mielenia i wtłoczyć do prosi i grozi oraz staje na głowie,
formy w kształcie flądry. Przysy• lee.z do tej pory gromadzenie mięsa.
pać z wierzchu proszkiem strzelniIdzie, jak z kamienia:. Niewiele do
czym i podlać sosem dolarowym. pomagają mu specjalni naganiacze,
Uwaga! Ryba po titowsku zbyt dłu świetnie obeznani z rzeźnictwem.
go nie podlewana sosem - psuje R6wnieź zawodzi akcja
kontraktasię. Od głowy. Podlewana
cuchnie cyjna. prowadzona przez niezawodzapachem naturalnym.
nego we wszelkich nieczystych ma
chinacjach kuchcika. Trick-vel Lłe.
Pasztet atlantycki
W tych okoliczno~cłach zdobyołe
stą.nowi
bardzo trudną
Wlększą ilość Plllftycznych zajęcy, mlęsta
lisów i tchórzy europejskich, kra- s z tu k ę.
janych w drobną kostkę wrzucić ·
Wg. przepisu M. Sławińskiego
do obszernej misy atlantyckiej, po
„Kucharz ' doskonały"

łeia....

RZANIE PRZECIW RZADOWI! TO
KALUMNIE NA POLITYKĘ STA-

*
*
TOW. ROZENCWAJGOWI,
DYR.
PKS. - Dotrzymać słowa w s~r~
Już starożytni pły n zwany wodą uwan nicrze i kaptury nie wylewali. Zapijawie popularyzacji wynalazku
mz. sowali do rangi żywiołu czyli eJ„mentu, c•one oczajdusze ciągnęły niemałe zyski
Frołowa życzą szoferzy Pt.KS.
znając
dobroczynne jego skutki dla "arczmy i prnpinucjc prowndzHr lud
wszelkiej żywej istoty. Bardziej lJrze- r.ien111y, przykładem panów iiH:h~eony,

Dania noworoczne

TA!
- Alid

WSZYSTKICH 1\-IA-

TYAMERYKANSKĄ!

praktykantów" na stanowiska majstrów - życzą podmajstrzY.

Gwiazdka Mac Arthura

NOW! NAWOŁYWANIE DO REWO

UJł:.11 I OB~ PSEITHN-

RZEN"?
J. E. Ridder spojrzał ze z<hiwlenlem na przesłuchującego.
- Przecież to normalne życzenia
noworoczne - ośwładc:11ył
Nie
ma ,w tym chyba nie z!ego„.
- Nic złego? - wrzasnął komtn
dant. - TO PROPAGANDA AN-

*
RADZIE *ZAKŁADOWEJ
I KIERO\\'NICTWU WYDZIAŁU KADR
ZPB im. STALINA. - Skończyć z
pięcioletnią

....„

Działalność „antya merykońsko„

7

OB. E, PROKOPOWI - sekretażyczą
korespondenci:
Walenty
rzowf
Komisji
Usprawnień
w S&ankow11Jd i Henryk Wilk.
ŁZWANN „A 21". - Wybić sobie
•
rz; głowy nieuczciwe pcmysły. ZwróSTOWARZYSZENIU MECHANIcić racjonalizatorowi, ob.
Flak-0wi,
przywłaszczoną premię tyczy ko KÓW POLSKICH W PRUSZKO·
WIE. - Więcej czułości wobec c1u
respondent E. TaładaJ.
łych
monitClw Wydziałów Ruchu
ZPB im. Armii Ludowej. Przy okl'l*
*
KIEBOWNICTWU KADR OOKP. zji dołączyć instrukcję do niezainŁODZ - Oprawić w złote ramki 4 stalowanej wgryzarki
oraz przepodania o px-.tyjęcie do pracy, złoio studiować Uchwałę Rady Ministrów
ne w 1947 roku prri;ez ZMP-owca z dnia 14 grudnia 1950 roku - ży
Eu1enło11za RaJcba, ·umieścić je na czy korespondent Z. Grabłszewskł.
wfdocznym miejscu I podpisać; „Ku
•
dry decydują o wszystkim".
KIEROWNICTWU C.Z.E. l CEN·
TRALNEGO BIURA OBROTU MA
*
*
KIEROWNICTWU
ARTYSTYCZSZYNAMI. - Przekonać przedeta·
NEMU
FILMU
POLSKIE('~ wtclela N.l.K., że kotły niskoprężne.
Zmniejszyć koszta własne produkcji złotone w Elektrowni
Łódzkiej me
filmów przez skrócenie gawęd przy powinny rdzewieć na deszczu - ży
„półczarnej".
czy kores"pondent E. Knapik.

ł

Tru - maniaki

świata

l?racy

dla świata płacf. ·~

f
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OBYWATELzHYD&PARKU
. W Hyde - Par!'u stoi oparty o barjerę jeden z wolnych obywateli
ZJeduoczonych Krolesiw. Przypat1 zmy mu się..• Obywa.tel ten ma lat
szesna.ście, dzi~r~ na łokciach, czoło idyjoty, spróchniałe zęby i wYstrzęp1one maJtk1. Ma ta.kźe jaki§ surdut jakiegoś koloru ale nie m.i
'
,;a to koszuli.
- Gdzie twój ojciec? - pyta nasz przewodnik.
- W Botany Bay.
- A matka?
- Matka robi pudełka.
- A siostry?
- Ma ich trzy, robią także pudelka· ma. także dwóch braci po
osiem lat. którzy robią pudełka. i .fedneg~ - lat trzech, który pomaga
je kleić.
W Anglii _całe setki i tysiące ludzi żyją z tej pracy. a' ra-OZe,i gło
dem mrą. ! teJ pracy.
. Otóż i nasz potępiony! Matka. jego chora, bo wszyscy. którzy dłużej
robią. p~drłka. choru .ią; o.leice jego był zamiataczem ulic. ale raz are·
sz~owa.h go i wywieźli. Chłopak nie umie czytać i pisać, klnie za to
n~zwyczaj wprawnie. Widać także, że trochę i pije, bo '"k zimno. to
dzm r&zgrzewa„.
- A jeść masz ochotę?
• - Ma.m. a.le nie mam pieniędz:y, a ukraść się boję.
. - Ale choćbyś się nie bał, to nie zrobiłbyś tego, bo to jest źle?
- .Juści źle, bo jak policja złapie. to . trzeba do więzienia (To dla
·
niego przyczyna. inaczejby krac'\ł).
- A sumienie, chłopcze?
- Co to jest? Czy to się je, czy to się pije? Czego od niego chcą?
On przecie tu stoi spokojnie i nikomu nie zawadza.
Oto mały obrazek. Ach! Ten wolny obywa.tel Zjednoczonych Kró·
lestw nie umie czytać, pisać... myśli, że sumienie się jada. albo pije;
słyszał o cnocie, nie ma jeść, pić, gdzie mieszkać, umie zaś robić pudelka. '1:'ymczasem n_ędza. mówi d? niego; głód: u)sradnij; chłód: upij się.
Oto Jego nauczyciele, mnych me ma. Czy ich posłucha? Tak jak tylko
'
przestanie bać się policji.

Pojedynek ·z e szczytami
Zima gospodarzy na wyżynach górskich. Coraz bardziej opuszcza się
linia śniegów ku podgórskim łąkom, które zrzuciły już różnorodną letnią
szatę. Pada śnieg. Ciężkimi zwałami zawisł on nad zboczami. Daleko prze
nika złowieszczy świst, przechodząc we wzmagający się, potę:imy szum, ni
by pary wypuszczonej przez setkę lokomotyw: „BACZNOść, LAWINA!"

Szcheldy, ·jak dobrze odświeżyć wyschnięte ga1·
Przebywając wąwozem
dostrzegasz ślady groźnego tchnienia dło kwaskowatym sokiem. Przecież
gór. Odwieczny las, ogromne sosny sportowcy z moskiewskiej drużyny
legły, niby rozsypane zapałki, choć Witalia Abałakowa wyłożyli ustawio
sama lawina przeszła zdała od nich. ne litery swego pozdrowienia dla Gru
Podnoszące
Opustoszały górskie wąwozy. Opusz· zinów suchym kisielem.
czono proporce alpinistycznych abo- się słońce stopniowo roztapiało śnieg
zów na Baksamie, Dombajnie i 'l'u· pod nim i teraz na.pis skrzył się rubi
jyk-Su, w górach Gruzji, Kabardynii, nowym sokiem. Można go było od·
Kazachstanu. A tylko na śnieżnych czytać, i pić, i podawać na deser do
polach Elbrusa, w „Sch1·onisku jede· obiadu.
Sweni obejrzeli się dookoła ... Za ni
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ostatniego szturmowego uderzenia na
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jest nawet bogaty. A oto i ten Hyde _ Park, to przecież własność puJan Marr oraz czterech synów dowca Lenina. Przezwyciężają pięć oraz szeregowi ludzie radzieckiego
bliczna, zatem własnośc} i jego; a British Museum? A pałac kryształo
Swanetii - hodowcy bydła i myśliwi przełęczy, podnoszą się do 6-kilome· sportu wysokogórskiego.
wy; a place, ogrody. gmachy publj<mie? To wszystko jego. A przy
Pokonanie w 1950 r. wierzchołka,
Deknu Chergiani, Hodżi Zmebiani, trowej wyS-Okości na zboczach szcz~rtu
tym on. jest Anglikiem; do niego należą: Indyje, Australija, Kana.da; on
Czicziko Czartl>łani i Maksime Gwa- Lenina. Wolnym aż do monotonności który jego zwycięzcy, sportowcy sto·
ma WOJsko, flotę... To potentat prawdziwy. Ale czegóż to drżysz na
1·ównym krokiem, chyląc się pod cię- warzyszenia „Lokomotywa" zaprano·
i rliani.
całym ciele, potentacie? Aha.! on jest na czczo od onegdaj. Masz tu szyW alpinistycznych przewodnikach żarem pakownych plecaków, podąża nowali nazwać szczytem „Patriota"
linga, biedaku, ·kup sobie co jeść.
całego świata można znaleźć nazwy zboczem „łańcuch" uczestników wspi· było właśnie przeprowadzeniem jed·
nej z takich badawczych wypraw.
Szcheldy i Uszby. To wierzchołki re- naczki.
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naczki. Niełatwe są dojścia do nich. Coraz bardziej daje się odczuwać WY· ściowy obóz u rozwidlenia lodowców
pierwsze] u:ojny światowej. Mimo iż od tej pory wiele wody upłynęło
Jeszcze trudniejsze . jest przejście po· sokość.
Przebyli już wzniesienie Wawiłowa i .Harmo, w odnodze grzbie
przez wszystkie wyżyny i szczyty G.400 metrów. Lotnik w takiej strefie tu Akademii Nauk (Zachodni Pamir).
UJ Tamizie, nie zmieniła się bynajmniej sytuacja „wolnego" obywatela W.
czte1·echsetmetrowymi
Szcheldy czy Uszby. Ale gr_uzińscy nakłada maskę i ożywczy strumień tle Ogromnymi,
Brytanii.
wspinacze postanowili postawić sobie nu podtrzymuje jego siły. Ale zdo· stopniami wspinają sie na „ramię",
jednym nie- bywca Vriyżyny nie może obciążać się podniesione do 5-kilometrowej wyso·
ieszcze wyższy cel przebyć zbędnym balastem. Wspina się, prze. kości. Proorąbawszy rów w zwisają·
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GDAN°SK. W świetlicy ZS Kole- zbliżyli się do tego napisu, lakonicz- częstokół szczytów Budowniczych i Na
„ Z Krakowa - Pasławski i Rapac.'2. ja.raa w Gdańsku odbyło się wręClle nego i przyjaznego. Podszedłszy tuż uki. Na śnieżnym, wąskim grzbiecie
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ków. Namiot rozerwany. Skostmały
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Dotacje otrzymali , reprezentanci opalonych, wesoło uśmiechnęło się : mi palcami alpiniści naprawi~ją na- - „Zwycięstwo".
Z Gdańska - Antkiewicz, Socze„śluby" kawalerskie",
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i1nocsoneJ Partii RGbetnlcnJ
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15.15 A:ud. dla świetlic dziecięcych. qą tego zobaczyć". 15-00 Muzyka na
balonach,
na
kola
mtr.,
2.8
x
7
BarZakłady
zatrudnią
spawacza elektrycznego
16.00 „Nasze chóry śpiewają". 16.20 dwa fortepiany. 15.15 Aud. dla świe
boku stron wozu. Oferty w zalakowane j koper30.
Struga
A.
ul.
Zgierzu,
w
,,Boruta"
wników
Proza (radziecka). 16.35 Muzyka ta· tlic dziecięcych. 16.00 „Nasze chóry
cie n:::leży składać do Wydziału Zaopatrzeni;;i
1123
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny.
neczna. 17.00 Dziennik. 17.20 Kon· śpiewają". 16.35 „Melodie świata" .
PSE w Łodzi, przy ul. Zachodniej 66 do dnia
cert Chopinowski. 18.00 „Tartarin z 11.00 Dziennik. 17.20 Turski - Suita
Muzy17.40
„Kurpiowskie".
tem.
na
Tarascon•: :..... słuch. wg. noweli A.
Przechowywa11ie brud- Elektryka-mechanika, technika budowlanego do 10 stycznia 1951 r. do qodz. t1 rano, qdzie naDaudet. 19.10 Koncert. 20.00 Dzien· ka. 18.00 „Wuj Sam" - słuch. wq.
robotników gospo9arczych zatrudnią stąpi komisyjne otwarcie ofert o qodz. 12 ran :i.
nei bielizny dop1·owa- inwestycji,
nik. 20.45 Koncert rozrywkowy. 21.00 komedii W. Sardoux. 19.00 Koncert
Zaklady Przemysłu Wełnianego im. Państwowe Budownictwo Elektryczne. Zakiad 0natychmiast
Audycja humorystyczna. 2t .45 Mu· Chopinowski. 19.40 „Poeci współ·
dza do przedwczesnego
Zgierzu, ul. Waryńskiego 4-fl kręgowy w Łodzi. zastrzega sobie prawo dowol·
zyka operetkowa. 22.05 Przemówie- c-ześni" 20.00 Dziennik. 20.30 Rewi8
orzvimuie Wydział Perso:1dl· neg'o wyboru oferenta, iak również unieważnicn :a
iste
przewodniczącego orkiestr. 22.00 Fragm. powieści „La I
nie noworoczne
niszczenia tkaniny.
1135
i124 przetargu bez ·podania przyczyny.
Rady Narodowej m. Łodzi M. Mino· ka" B. Prusa. 22.20 Muzyka taneczna
ra. 22.15 Wiadomości sportowe. 22.45 23.00 Ostatn.ie wiadomości.
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