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11 tuczników

dochodu z
źródłem
Głównym
za każdy kilogram żywca cenę o
.
1,20 zł. wyższą.
mojego 6-hektarowego gospodarstwa jest hodowla trzody chlewNa rok 1952 zakontraktowałem
zajuż 5 sztuk i jeszcze więcej
wiele
już
Wyhodowałem
nej.
kontraktuję, gdy tyi- 1
sztuk tuczników i mako podrosną mi inne j
. · · · ····
cior. W bieżącym rodo
od1stawiiłem
lru
sztuki. NQwa uchwa- \
gminnej spółdrl:ieJ.ni 11
rzadu niezmiernie
ła
tuczników. Przeciętna
KŁ
ucieszyła chłopów waga jednej sztuki
jeszcze
domobilizuich
jąc
wynosiła 130 kg. Z tyhodowców,
CENA 10 GR.
ŁODZ, PONIEDZIAŁEK 10 GRUDNIA 1951 ROKU
ROK vn
większego wysiłku na NR 318 tułu kontraktacji trzopolu hodowli. Obecdy chlewnej korzynie do hodowli przyz wielu
już
stałem
ci Więcej,
nawet
stępują
ulg, otrzymałem np.
chłopi, którzy nie poria
pieniężną
premię
na
siadają pieniędzy
dostawę
terminową
popłynęły
Będa
zakup prosiąt.
obniżono
tuczników,
cni pobierać bezpromi podatek gruntowy,
kanałem
centowe pożyczki na kupno proilości
kupiłem w GS dodatkowe
co gwarantuje im poprzesiąt,
węglQ oraz GRN zmniejszyła mi
MOSKWA (PAP). W pobliżu
w sprarządu
uchwała
dnia
plan sprzedaży zboża o 700 kg.
Krasnodaru odbyło się uroczywie kontraktacji.
Rzecz zrozumiała, że ostatnia nste otwarcie wielkiego nowonie
Chłopi wdzięczni państwu
chwała rządu o dodatkowej pomokanału nawadkubańskiego
Z ka0dym · dni.em zwiększa. siię liczba. meldunków, za.wiadamia- SŁU SPORTOWEGO · przy ul. Roobędą więc szczędzić wysiłków, by
cy hodowcom przyniesie mi o
Kanałem tym po- ·
niającego.
roczny plan
jących o wykonani!u tegoroczn:rcih zadań produkcyi.fnych przez po• sevelta 1 wykQnały
jak
dostarczyć dla świata pracy
wiele więcej korzyści a więc owody Kubania, które
płyną
sz:czególne Z'llikła.dy pracy, zjednoczenia, a pawet całe gałęzi~ prze- produkcj~ dnia 6 grudnia w 100
prócz dotychczasowych ulg otrzy- największych ilości mięsa i tłusz
nawodnią okoliczne pola kołproc. Wartość pOiilad,pląnowej proczu.
mysłu.
mam za każdą zakontraktowaną
chozów i sowchozów. Zbudo- ·
dukcji do końca roku będzie stanoJÓZEF LEPSIK
sztukę, odstawioną w przewidziaDnia 7 grudnia ODD,ZIAŁ „KALI- wiła sumę 2.500.000 rzł.
W dniu 8 bm. roczny wartościowy
wańie nowego kanału umożligromada Próchno,
nym umową terminie 300 kg. wę
.plan produkcyjny wyik1Jnał PRZE- KO" W ZPB IM. DZIERŻYŃSKIE
w pow. sieradzkim
gla, 100 kg. zboża lub śruty oraz
wi zagOSPodarowanie ponad
ZM
załogi
Zobowiązania
WŁÓKIENNI- GO wykonał roczny \:>łan produkcji,
MASZYN
MYSŁ
1.000 ha ziemi. Na kanale
CZYCH. 80 proc. zakładów tego skracając poprzednio ustalony terzbudowana zostanie elektrowStrzelczyka
im.dni.
3
o
min
już
roczny
plan
wykonało
prrzemysłu
Wbrew brutalnym represjom policji
nia wodna o mocy 300 kW.
Niedawno rzałoga Oddrziału ZaIMIEJSKIE PRZEIDSIĘBIORSTWO
'
do dnia 3 bm.
Wkrótce nastąpi otwarcie druW tym samym dniu plan wyda- INSTALACYJNE W łJODZI wyko- kładów MechaniQZilych im. Straelwalczą
giego kanału, który nawodni
górnicy kopalń nało plan ro=y w dniu 25 lisotopa- czyka przedyslmtowała na zebrallliu
bycia wykonali
około 2.500 ha ziemi. Na kaGDYNIA (PAP). W związku ze strajkiem marynarzy i pracow- „EMINENCJA" i „BIELSZOWICE". da w 1{)1,1 proc. Załoga MPI do możliwości szybkiego zakońC2'.en:ia
nale tym zbudowane będą
O przedterminowym zrealizowaniu końca roku rzobowiązała się wykonać ostatniego etapu planu drugiego roników floty handlowej Izraela, sekretariat l\'Iiędzynarodowego Zrzeplanów produkcyjnych plan w 117 .p roc. Podjęte przez ro- ku Sześciolatki - podaje korespon- ' trzy elektroW!llie wodne o łączszenia. Dokerów i Mairynar:iy oglosl'l dniia 8 grudnia br. komuni- rocznych
nej mocy 1.000 kW.
Wielu roboteameldowały ~uż także 123 ZAKŁA- botników doda.t kowe · 0obow.ląza.nia denit TOW. 'l'OIMA. •
kat, w którym ~tamy m. in.:
DY PODLEGŁE MINISTERSTWU przy>S.porzą państwu oszc;z;ędności na ników JPOdjęło dodatkowe roobowiąz.ainia i izreali:zowało je w pełni do 2
Od 25 dni strajkują marynarze
ROLNEGO I SPD- sumę 78.893 zł.
PRZEJMYSŁU
Izraela, domagając się podwyżki
ŁÓDZKIE Z-AKLA.DY PRZEMY- grudnia br. Na szczególne uznanie
ZYWCZEGO.
płac. Strajk ten, uchwalony w spozasłużyli tow, Piątkowski i ob. Ro1
przekazała CRZZ
man oraz młodzi robotnicy: Ludwisób demokratyczny przez · marynaProporczyk przechodni „Głos1:1 Robotniczego"
siak, Matczak, Banach, Pietrrzak i
rzy, nie uzyskał poparcia przywódwielu innych.
ców związkowych.
BERLIN (PAP).- W sali Niemiecdla przodującego zespołu redakcyjnego gazetki ściennej
Marynarze wybrali nowe kierow·
Akade!llli Nauk w Berlinie rozkiej
Włoszech
Trójki tkackie uzyskują poczęły
nictwo, które wzięło odpowiedzialsię obrady sesji Komitetu
§
8
Dnia
(r.AP).
WARSZAWA
ność za strajk Usiłując złamać po·
cm·az Jepsze wyniki Wykonawczego śDFK. W pracach
zastosowano ·b.m. Centralna Rada Zwiazków §
strajkujących
stawę
W tkalni ZPB :im. Marchlewskie- sesji biorą udział wszyscy członko·
Zawodowych przesłała teiegra- §
najbrutalniejsze ~rodki policyjne.
go riorgani:zowanych zosrtało już 6 wie Komitetu Wykonawczego Fedeficznie Włoskiej Generalnej Kon- §
Mimo to ruch strajkowy trwa dzię
pisze TOW. racji.
trójek tkackich federacji Pracy dla ofiar powo- ~
pracujących
ki solidarności mas
Drz:ięki ~tałej ~piece Na porządku dziennym obrad
KW~I~Z. dzi w północnych Włoszech kwo- l
Izraela.
na~ i;nm1_ rze_ strony k:ierowmct"?°a! znajdują się następujące zagadnieSumę tę l
tę 15.620.500 lirów.
Międzynarodowe Zrzeszenie Dokesesji
wiedeńskiej
troJkI os1_ągaJą corari lepsze. wymln nia: uchwały
rów i Marynarzy całkowicie solida· wpłaciły - na apel sekretariatu
.
.
.
produkcy'Jne. N1P. Irena Clchecka, , .
ryzuje się ze strajkującymi maryna- • CRZZ - zarządy główne i okrę·
która jeszcze w sierpniu nie wyko- światoweJ Rad~ PokOJU, a z~dama
związków
poszczególnych
gowe
§
rzami Izraela.
przewodmczą_ca
(referu?e
nywała swej bazy, pracu.jąc źespoło- śDFK
organizacje
§ zawodowych oraz
wo osiąga obecnie 108 proc„ Helena ŚDFK - Eugema Cotton), III świa
instytucje,
Międzynarodowe Zrzeszenie Do- § społeczne i liczne
Griaczyk - 115 proc. (poprzednio towy Kongres Kobiet, Międzynarokerów i Marynarzy wzywa wszyst- ~ pragnąc w ten sposób pospieszyć
77,6 proc.), a Janina Łuczak - aż dowa Konferencja w Obronie Dziekie organizacje marynarzy i doke- g z pomocą ofiarom katastrofalnej
ci oraz przyjęcie nowych członków.
122 proc.
zamanifestować
rów, w szczegó~oś~i organizacje : powodzi oraz
strefy_ Morza środz1emnego, ab! E więź, łączącą polską klasę robot- _
wyra~ły marynarzom Izra;Ia sol1-1 g niczą z włoskim ludem pracują· §
KTÓRY POWIAT PIERWSZY WYKONA
:
darnosć marynarzy i dokerow całe· : cym
:,„„,„„,',„„.,,„„„„„.,,„„„..,,„„„„,„„„„„„„„„„~ Dnia 1 grudnia br. w sait teatralnej ORZZ odbyl.a się narada redakgo świata z ich walką.
ROCZNY PLAN SKUPU ZBOŻA?

P'OL·SKIEl ZJEDNOCZONE] 'PARTtl.I ROBOliNIC·Z El'
ORGAN KW I
---~--------~--~--------------------------------~--------------------------------~------------------------------~------~

szybciej, lepiej

Wody Kubania

Wcałym krciiu wre zwycięska walka·

nowym

o przedterminową realizacię ·planów

I

o swe prawa

Marynarze Izraela

I

I

15.620.500 lirów

Sesja Komitetu
Wykonawczego ŚDFK

dla ofiar powodzi
we

I

Wzmóc tempo walki o plan
Ostatnie clnL. Dzień i noc tętnią maszyny, dzień i noc w nie7.llcrzonych za.kładach przemysłowych Łodzi i wojewód'Ltwa. trwa uparla
walka o wykona.nie tegorooznego planu. Na krosnach i obrączniakach
przybywa, P.rzyrasłia tk3!Din i Pl'IZędzy, l\'ladstrowie, kierownicy, co drleń
podsumO'WUIJą cyfry produkcji.„
Jest taki dzień w roku - na.jbardziej ur-0c:zysty dla każdego robotnika., jest talia wiadomość, il<tóra jak iskra. elelctryzuje oałą za!agę.
Plan ;roczny wykona-ny przed terminem! Największa. uroczystość w za.kładzi~, naj'Y'ększa:. i:ooość dla. 2alogi, Co.raz więcej, coraa częściej na.pływaJą takie wlasrue, radosne meldunk1. Oto u-ealiizl)wał już zadania
II roku Sześciolatki praemysł odzieżowy - na· 28 dni przed terminem.
S~ło się ta.k d01ęki ~,5 krotnemu wzrostowi wyda.jności, d2li.ęki sikolemu za.~?<Iowe~u,. ktf!re d~o :przemysłowi 2.000 wykwalifikowanych
robotnikow, d111ęki of1arnosci rmłogi li ·dyrektorów awansowanych z rob~ików. Wykonał p-1.a.n przemY5ł gumoWy. "I grudnia zameldowali
o zr~li7lo.waniu 7lad.ań robotniey Zakła.dów Wyrobów FilcowYch im.
~~r.re1. Wykonała. przed terminem plan zalega. ZPP im. Jurczaka. Ogło
s.ih rui. całą P-0Jskę du:mny meldunek dziew.ia.rze z ZPDz im. Emilii Plater, pierwsi. w tej gałęzi pnemysłu. Przez fa.bryCiLny radfowęzeł do karidego robotm.ka dotarła radosna wieść. Dają Q'lllać o sobie inni włókniarze.
5 grudQ;ia przęd:m.Inia odpad1mwa ZPB im. Okrzei wyproduikowała
W dwa
ostait~ przewioo3;'11~ w tegorocznym pła.nie kilo·gram przędzy,
dni potem, na dz1en przed terminem 1>rzyjętym w zobowiązaniach, wyprodukowali ostatni metr towaru tk~ Za.kładów im. Róży Luksemburg. Za.k·ońazy.li za.dania na ro.k 1951 robotnicy ZPW w Konstantynowie, dekl'3.Tlljąc d-0 końca. roku dodatkową, produkcję wartości 6 mil.
'Złatych. Co dzień przybywa ktoś do szeregu zwycięzców.
Gd~le szukać .P~~yn tych sukc~sów? Skąd biorą się osiągnięcia
przoduJących ~ładow. W taiki spo.ll{>b załogi przcprowa-dzaja zwycie· ·
·
ską walkę o wykona;nie p;Ianów prod'W<cyjnych?
W każdym z tych zakładów sukcesy nie przyszły łatwo. W każdym
z tych ~kładów narodziły się one z ciężkich zmagań z przeżytkami sta·
rych, bmrokra.tym.o.1ych Z\vyC7.ajów, starych, skostniałych nie wytrzymujących już próby życia. - metod pracy. Wszędzie robotnicy perso·
nel techniczny mocno wzięli się za bary z tym co utrudniało c~ hamowało ~i:odukcję._ ~ przędzalni Zakładów im. Okrzei dzięki 'inicjatywie
młodz1ezy,. 2i~e~:ron~. obsługę .~moprząśnic, wy1lamo walkę oclpadkont, podmes1ono jakosc produkcJ1. W Zakładach im. Okrzei 2;;0 tys.
~otyc~ OSUJzędnośoi przyniosły pomysły raojonaliiatorskie. w tkalni
ZPB. on•. Luks~m~urg szeroko_ rozwinął się ruch wielowairsxtatowy, pol'łębiło się SO<'Jalistyczne wspołza.wodnictwo. Wiele tkaczek takich •,j.ak
S!usarek, Mastalerz, Wojtemk, Markiewicz, dawno już wykonało zadarua tegoroeznego planu, pociąga.iąc swym przykładem całą załogę,
W .~adach im. E. Plater dz:iewfarJti odniosły Poważne sukcesy w dziedzuue 'Yalkt o ~zcz~ość i ja.kość produkcji. W upartych, codzjen11ych
zmag_'.lma:ch rOlhiło s1ę i rosło zwycięstwo załóg przodujących zakładow.

Społeczeństwo nasa;ego miasta i województwa śledzi co dzień z napięcie~ wyniki walk.i jaka toczy się w dziesiątka.eh naszych fabryk.

Plan Jest trudny, pia.n jest napięty, ale plan ten - ja>k mówił tow. Minc
P~enum KC PZPR - jest godny naszej wspaniałej klasy robotnina
ozeJ._ N1exaz już i nie dwa łó!Wcy włóknJiiairze, dziemarre i metalowcy
doiw1edłi słusm.ośei tych sł6w. Zawsze :1;wyc.ięsko, często przed termiDzńś
~ nadwyżką reali21GwaJi swe zadania gospoda.rcze.
n~m. i
w1dz1my, ~k ~łębokie korzenie zapuściła inicjatywa załogi Zaldildów
im. S:r.ymanskiego, wzywającej do szybkiego wykonania. pia.nów. Dziś
wid.zi~Y. ja!k z karłdym dniem przybyWa. ogniiw do łańcucha tego noweKrzepnie
go, Ja.kze trudnego i zobowiązudąceg<> współzawodnictwa
i h~r~uje _się _wola. _ro~otników, kt?rzy pragną dać swej iudowej oj~zme w~ęce~ tkarun :i Pp~d:zy, więcej konfekcji i artykułów dziewiarskich, w1ęceJ _metalu. .~n1e świa<lomość klasy robMnW,rej, która
w.na.d~anoweJ produ~®; w terminowym wYk®aniu planów widzi po·
tęzn! s~od~ w,zmoon~ema, w.zbogaoonia naszego k•ra\iu, przyspięszenia.
rea.hZlWil>t Pianu 6-Jetniego - plainu Szczęścia i dobrobytu.
C?s;t.atnie dnJ,. dńi waiine, decydu_jące. Włókniarze! Wypt6bowa.nt już
w meJedn~m boJU _o pia.n - szybciej k11oczcie drogą Jaką wskairują
wam załogi PnodUJących fa.bryk! Prędzej, lepiej wykonujcie swe zada"_ia.! Wykonani~ ~la.nu - io nowe Jasne domy robotnicre, nowe samatori.a, no.w~, SOCJahstycz_ii~ zakłady Pracy! Włókniarze, seybsze wykonanie za.dan. II roku ~zi:sc~olatJq - to cios w 1Jbrojących się i straszących
n()Wą, -~oJDą . hnpena.h;Stow, to wasz;; twa.r!l!'I „nie" iPl'lleciiwko remilita·
ryzaes1 _Ni~lDlec; pmerurwko a.ta.kom na granic~ pokoju na. Odr.re 1 NYSie?
Włokn'iarae. Szybciej zameldujcie waszej ludoweo;i o.fozyźnie ze
'
"la.n na ro.k 1951 został WYkOllłUY!

Y

torów gazetek ściennych łódzkich zakładów pracy, instytucji i urzę
dów. W czasie narady nagrodzono wyróżniające się gazetki, przy·czym
przodujący zespól reda.kcyjny z ZPB im. Kunickiego otrzymał proporczyk przechodni „Głos•• Robot11iczego".
Na zdjęciu: mo11tent iuręc.::eiHa prop,>Ttllf',Jka i frag-n~~nt w~t>t1i111-

....

~~---98,6•/• -------------------------------------------.
iIOO°fo

Przedstawiciele NRD wezma·· udział
w obradach Komisji Politycznej ONZ
Jak donosi
BERLIN ('PAP). agencja ADN, Urząd Informacji NRD
komunikuje, że Rada Min~strów
Niemieckiej Republiki Demokratycznej na posiedzeniu w dniu 8 grudnia
postanowiła skierować do przewod w
niczącego Zgromadz'litnia ONZ
Paryżu, dr. Nervo, telegram z zawiadomieniem, że przyjmuje zaproszenie Komisji Politycznej Zgroma .
dzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ażeby przedstawić w ONZ
swe stanowisko.

*

*

PARYŻ (PAP). - W niedzielę wie·
czorem przybyła samolotem do Paryża delegacja Niemieckiej Republi·

ki Demokratycznej w celu przedsta·
Politycz·
nej Zl!romadzenia , Ogólnego ONZ
stanowiska rządu NRD wobec pro·

wienia Specjalnej Komisji

Wojewódzka narada
młodych agitatorów

pozycji w
sji, mającej
wadzenia
wszystkich

Za

8Q°to
POWIATOWI RAWSKIEMU BRAK JESZCZE 1,4 PROC.,
A BRZEZIŃSKIEMU - 2,0 PROC. DO PEŁNEGO ZREALIWWANIA ROcaNEGO PLANU SKUPU ZBOŻA. NA KOŃCU
W <DALSZYM CIĄGU POZOSTAJĄ POWIATY ŁOWICKI
I KUTNOWSKI.

sprawie powołania komi·
zbadać warunki przeprowyborów we
wolnych
częściach Niemiec.

patriotyczną

postaw~

w spełnianiu obywatelskich obowiązków

Przodujący chłopi województwa lódikie·go·
otrzymali Krzyże Zasługi ·i dyplomy uznania
Ze wszystkich gromad powiatu
zjechali się w dniu 8. b.m.
złożyć
aby
chłopi-przodownicy,
o wykonaniu
meldunki
dumne
swych zobowiązań wobec państwa.
Na· udekorowanych czerwienią samochodach widnieją cyfry, wskazujące w jakim procencie każda gmina wykonała plan skupu zboża i
ziemniaków.
W s.ali łódzkiego teatru przy ulicy
Kopernika witają gości dźwięki
marsza. Olbrzymia sala zapełnia się
szybko. Głos zabiera przewodniczący PRN tow. Bergier, zapraszado prezydium Tadeusza Bika,
jąc
Romana Marciniaka, Jana Włodar
czyka i innych chłopów - przodowników.
Z wielkim zainteresowaniem wyprzemówienia
zebrani
słuchali
przedstawiciela Woj. RN, tow. Li·
łódzkiego

W dniu wczorajszym odbyła się w
auli Centralnej Szkoły ,PZPR narada agitatodw - ZMP-owców z terenJ,J województwa łódzkiego. W naradzie udział wzięło 180 młodych
agitatorów, reprezentujących organizacje fabryczne, wiejskie i szkolne. W prezydium, obok przewodnii kierowników wydziałów
czącego
ZW ZMP, zasiedli przodujący agi· ~zewskiego.
województwa
Orlj:iestra gr.a hymn narodowy. Do
tatorzy ZMP-owcy
łódzkiego. Referat omawiający do- stołu prezydialnego podchodzą przoaby
dotychczasowe.i pracy downicy patrioci z gromad,
świadczenia
wojewódzkiej organizacji ZMP w otrzymać dyplomy uznania. Mocno
dziedzinie :..gitacji wygłosił kierow- ściska przewodniczący Pow. Rady
nik: wydziału propagandy ZW tow. Narodowej dłoń przewodniczącemu
Zieliński.
produkcyjnej Kalino,
spółdzielni
·-Na czoło naszej pracy -stwier· Tadel.Jszowi Bikowi Jego to wysiłkom
referent - wysuwa się ko- przypisać należy, że Kalino wykodził
nieczność ulepszenia metód naszej nała plan skupu zboża w 150 proc.
agitacji. Winniśmy prowadzić w Z kolei otrzymuje dyplom uznania
masach młodzieży cierpliwą i wytę Jan Włodarczyk, który pierwszy w
żoną pracę polityczną, wyjaśniać całym powiecie wykonał swoje poprzyczyny trudności, które napoty-: winności wobec państwa„.
kamy w budownictwie socjalistyczPo wręczeniu dyplomów, zabieranym, ro:zpalać entu<Ljazmem do reali- ją głos wyróżnieni chłopi.przodow·
zacji porywających zadań Planu nicy. Prostymi słowami wyrażają
6-letniego każdego młodego czło swoje przywiązanie do Państwa Luwieka w fabryce, na wsi szkole i dowego, które otacza ich opieką i
urzędzie. Wymaga to w;mocnienia udziela im troskliwej pomocy.
pracy llla•Szych instancji z młodymi
To, czegośmy dokonali, to nasz
agita torami.
wkład w budow~ nowej Polski to
W dyskusji nad referatem zabrało utrwalenie pok~ - oświadcza 'Rogłos 30 młodych agitatorów, którzy man Marciniak wśród gromkich i
mówili o swych doświadczeniach i długo niemilknących oklasków i
pracy agitacyjnej. okrzyków: „Niech żyje sojusz robottrudnościach w
Przedstawiciel ZG ZMP tow. Na- niczo-chłopski", „Niech żyje Polska
sielski wskazał szereg form, które Ludowa"!
pogłę~ić winny dotychczasową praNa zakończenie uroczystości chło
P-Odsumowania dys- pi wysłali list do Prezydenta Bierucę agitatora.
kusji dokonał pr:i:ew. ZW ZMP tow. ta. „Meldujemy Oi, Obywatelu PreMichałkiewicz.
zydencie - czytamy między inny-

mi w liście, że dołożymy ·wszelkich ków nad zwiększeniem pogłowia
sił, aby powiat nasz plan skupu trzody chlewnej.
zboża i ziemnialtów wykonał w 100
Odzna·c zony · Złotym Krzyżem Zaproc. Będziemy- w da.Iszym ciągu sługi :przewodniczący spółdzielni
uświadamiającą, produkcyjnej
akcję
prowadzić
Okup Wielki, Józef
wśród rolników, aby wYkonać zobo- Jadwiszczak, drżącym ze wzruszeDzisiejszy
wiązania wobec państwa z nadwyż nia głosem powiedział: ką".
dzień jest dla mnie dniem wielkiego
zaszczytu. Zostałem udekorowany
*
*
I
Złotym Krzyżem Zasługi, a sta·
Dzień 8 grudnia br. to uroczysta
data w życiu chł~pów-przodowni ło się to dzięki temu, że wła
ków powiatu łaskiego. W dniu tym drlę w k-ra.ju sprawuje il.'ząd ludow sali kina Bałtyk w Łasku odbył wy. Rząd ludowy otacza opieką
wszystkich ludzi pracy. Dlatego też
się zjazd przodujących chłopów, na
którym wręczono krzyże zasrugi i winniśmy nie ustawać w pracy nad
dyplomy uznania, za patriotyczną podnoszeniem produkcji rolnej, a
m ·... żna to osiągnąć przez wprawa·
postawę w akcji skupu zboża i ziemni:ików oraz kontraktacji trzody dzenie wyższej formy gospodarki na
wsi, jaką jest spółdzielczość pro·
chlewnej.
dukcyjna.
Uczestnicy rijazdu iz - uwagą wySpracowane ręce chłopów nie
słuchali 'słów Wincentego Chabury, szczędziły oklasków. Raz po raz rzuprzew-0dniczącego WKW ZSL, który cano gromkie okrzyki na cześć so•
wezwał ich do szybkiego wykonania jusrzu i·-0botilliczo - chłopskiego.
Na
planów oraz do wzmożenia wysil- cześć przodowników pracy miast i
wsi.
W podniosłym_......nastroju chłopi•
przodownicy uchwalili tekst depe•
szy do Prezydenta RP„ Bolesława
Bieruta, w której przyrzekają jeszcze bardziej wzmóc swe wysiłki:
nad realizacją planów gospodar„·
czych i podniesieniem produkcji rol•
i;iej.

I

;oą6lny widofę _sali obr.ad chłopów-przodowników, z pow. łódzkie 0
-. tg •
ktorzy wykonali swe zobowiązania wpbęc ~aństwa z i
Szczupa z aromady Ańtoniew, gminu Rabień. nrzem.a~ia do e::e~;an~c11::
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Wgborg do rad

GŁOS

kół

sportorngch

W r Łodzi I wojew6dztwie łódzkim rozpocz1na się w zakładach pmC'Y a.keja wyborcza do rad kół sportowych, będących podstawową bazą.
naszej ludowej kultury fhycznej, obejmu}ąooj swym 23Słęgiem oora.z
włększe rzesze młod7JieŻY 1 ludnośel. pracującej.
Roz.poczynają.ca. się akcja. wyborcza odbywa się w okresie, w którym masy pracujące Polski Ludowej entu'.zjastycznie, z całą bojową
ofiarnością realizują za.dania Planu 6 - letniego,
umacniając
potęgę
gospodarczą i siłę obronną Polski. Zbliżająca się więc akcja WYborcza
do władz naszych kół sportowych będzie miała za zadanie,
obok
'Wzmocnienia organizacyjnego polskiego ruchu sportowego, włączyć
do tej zaszczytnej pracy nowe rzesze naszych sportowców poprzez
większe zbliżenie
wszystkich kół sportowych do za.kładów
pracy
l stwomenie lepseyc.h warunków do dalszego krrrewli.enia wychowania
fizyC'h!leg-0 wśród szerokich rzesz praoowników tychże za.kładów,
To poważne zada.nie będ:lll.e mogło być zr.e alizowane tylko wtedy,
gdy do za.ra;ądów naseycll kół sportowych weddą odpowiedni ludzie. .Ja.cy to powlnnJi być ludzie? Przede wszystkim działacze, wyrośli w kola-0h sportowych, wy'lta21Jj,ący się już konkretną pracą sportową 1 gwa.rantujący właściwe wykonanie
tych wszystkich :mdań, jakie st8(1)ą
przed naszymi lrnlami w 1952 r. Oprócz nich do nowYCh rz.amądów kół
e;portowych powinno wejść jak najwięcej aktywistów ZMP, którzy pra.cy naszych kół sportowych nadaliby odpow.iednł kierunek polityczny.
Niemvykle zatem ważną, sprawą, w okresie wyborów bęcbie wzmooenie
czujnoścd rad raildad()wych i org>aa:iha.cj:i ZMP, aby do nowych władz .
llaS~h kół sportowych nie weszli „działa.c2e" sportowi, przesiąknięci
kadycja.mf spOTtu burżuaayjnego, opartego na. demora.lbacijl., chuligań
sflwie i S7iowinizmic, „ddałacze", którzy jeszcrre tu I ówdzie zdołałi
utrzymać się na. odpowiedzła.Inych pla.cówkaich.
Zada.niem a.kej( wyborczeij będzie również podniesiende na wyższy
poziom pracy na.szych kół sportowych. Do tcg-0 potrzebna jest koniecznie ocena dotych~owej pracy naszych kół sportowych. Ocenę taką,
powinny nam dostarczyć zebrania wyborcze, na których ustępujące
władze poszczególnych kół sportowych złożą, wyczerpują,ce
sprawozdania 2e swej d7Jiałalności. Sprawozdania. te powinna cechować wnikliwa
ana.lim wszelkich błędów, nledooiągnięć i braków w pracy koła. O tych
sprawach trzeba mówić otwarcie, szczerze, nie cofając się przed zdrową krytyką i samokrytyką. W sprawozdania.chi . trzeba. omówić przede
wszystkim wylrnmmle pia.nu · koła w za'kresie zdobywania odznak SPO,
S?Jkolenia nowych k1Mlr oraz dane co do W21rostu łlośC>l c.zlonków koła.
W sprawozdaniach powinny być również uwidocznione wszystkie osiąg
nięcia. kola., jak np. udział we wszystkiich ak.C\la.cb masowych, w za.kła
dowym współzawodnictwie pracy, OS'ią.gnięcfa sportinvych brygad produkcyjnych i inne. W zakończeniu spra.wozdamle musl zawlerać plan
pracy koła na rok 1952, z podaniem cyfr i wyzna.C1Łonych limitów.
Bardzo poważne zadania w rliWiązku z zebraniami wyborczymi będą
miały równie2 komisje rewi.zy3ne posze1Lególnych kół. Komisje te pow.inny na;tyc~t przyst~ić do dzlała.lnoścl, a.by oceny, ja.kie złożą
na zebraniach wyborczych, b1ły wyiw.erpudące i właściwe. Komisje rewizyjne powinny dać ocenę pracy ustępujących rad 'kół sportowYch nie
tyllrn z za.kr.Su Ich gospodarM ffinansowej, ale z za.kresu całej ich
chi-.iła.lności

Popr.zednfa. akaja. wyborcn do wszystkfoh Jednostek organlo.acyJnych i instancji sportu związkowego, która pr.zeprowa.dzona została
w roku 1950, wyłoniła i pozyskała dla naszego niebu sportowego 30 tylllięcy nowych, młodych, pocbodzenm robotniczego aktywlstów sportowych. Obecna a.koja powinna nam powiększyć tę kadrę o nową liczbę
działaczy, któNy swą ofiarną pracą, 11>.rzy pomocy aktywu ZMP-owskiego, '11.PDWSZeChnlą Jeszcze bardziej wychowanie fizyC(l;lle w naszych
za.kła.dach pracy i r.EaPewnią wyższy pooi.om wymowa.wozy całemu naszemu mchowii sporiowemu.

Sesja plenarna Zgromadzenia ONZ
P ARYż (PAF). Na sesji plenarnej Zgroonaidzenia. Ogólnego
Nairodów ZjednoetronY'Ch rozpatrttono S!PT&wozdainla iPOSzozególnych
komisji, a mianowicie: :&omisjii Mandatowej, Spee,jalnej Komisji
Politycznej w sprawie greckiej oraz Komisji Powierniczej w sprawle „pełnego ud2Jiału Włoch w pnwa-ch Rady Poiwiernloze.j".
Następnie Zgromadzenie
Komisja Mandatowa wniosła na
Ogólne
1)
rozpatrzenie Zgromadzenia Ogólnego przystąpiło do rozpatry\vania;
sprawozdanie, zalecające uznanie rezolucji Specjalnej Komisji Poliważności pełnomocnictw wszystkich tycznej, zalecającej rozwiązanie
w
delegacji, oraz projekt rezolucji ciągu 60 dni osławionej Komisji
oraz utworzenie na
Białorusi, domagający się unieważ Bałkańskiej
podkomisji
nienia pełnomocnictw przedstawicie- jej miejsce specjalnej
bałkańskiej, która w istocie rzeczy
la kliki kuomintangowskiej.
Uzasadniając
w toku dyskusji pełnić ma te sam• funkcje, co jej
projekt rezolucji, delegat Białorusi, poprzedniczka i 2) rezolucji delegaKisielew, sitwjerdrzlł, że pełnomo cji radzieckiej, przewidującej nastosunków
cnictwa przedstawicieli Kuomintan- wiązanie normalnych
gu nie mogą
być
uznane
za dyplomatycznych między Grecją a
sąsiadami,
nieważne,, !Ponieważ rz.ostały
wyda- jej północnymi
ne przez grupę zbankrutowanych zwłoczne rozwiązanie Komisji Bał
drzli.ałaczy polit\}'cznych, którzy ni- kańskiej, położenie kresu ingęren
cji USA w wewnętrzne sprawy
kogo nie reprezentują.
Grecji, zaprzestanie terroru w tym
kraju, ogłoszenie powszechnej amNa marginesie
nestii, likwidację obozów koncentracyjnych dla demokratów greckich oraz uchylenie wszystkich wyroków śmierci, wydanych przez są
dy greckie na greckich działaczy
Nie chcąc pozostawać w tyle ża demokratycznych.
takimi' patentowanymi „obrońcami
Ponieważ Zgromadzenie postanopokoju" i ,,zwolennikami rozbroje- wiło nie podejmować dyskusji nad
nia", jak prez. Truman, min. Ache- sprawozdaniem Specjalnej Komisji
son, gen. Eisenhower i im podobni Politycznej w sprawie greckiej,
politycy amery~ańscy, znany szero- poszczególni delegaci mogli tylko w
ko, lecz niezbyt l:zaszczytnie, J. F. kilkuminutowym oświadczeniu uDuLLes wystąpił również na pewnym zasadni~ swe stanowiska w rozpa~
bankiecie w Detroit (USA) z trywanej kwestii. Oświadczenia tawłasnym „programem pokojowym". kie złożyli
m. in. przedstawiciele
Został on ujęty przez natchnione- Związku Radzieckiego, Polski, Ugo mówcę w trzech punktach: I) krainy i Czechosłowacji.
stworzenie potężnych sil ofensywGłosami bloku angfo - amerykań~
nych we właściwych punktach wokól granic ZSRR i krajów demo- skiego, i popierających go delegakracji ludowej, 2) poHtyczna i pro- cji, Zgromadzenie przyjęło · rezolucję Specjalnej Komisji Politycznej
pagandowa
kontrofensywa przeoraz odrzuciło projekt rezolucji raciwko tymże krajom (p. Dulles ma
dzieckiej.
bowiem nadzieję, że kosztem 1,4 miliarda dolarów rocznie, udaloby się
Obrady Specjalnej Komisji
nakłonić te kraje do wejścia na drogę...
titoizmu (!), o ile sumę poPolitycznej ONZ
wyższą wydatkowano by „inteligentnie"),
3)
wzmożenie ścis!ejl Dnia 5 grudnia Specjalna Komisja
współpracy i twórcf!ych wysiłków Polityczna
postanowiła
zapr.os1c
wszystkich satelitów USA według przedstawicieli władż Niemiec Zatak „chlubnych w zorów", jak trak- chodnich i rządu NRD, ażeby mogli
tat z Japonią i atomowy plan Ba- oni przedstawić komisji swoje stanorucha.
wisko. Jako termin prekluzyjny dla
J. F. Dulles, jak wiadomo, nie jest otrzymania odpowiedzi lub dla przytuzinkowym mówcą !:ankietowym, jazdu tych przedstawicieli ustalono
lecz pełni funkcję politycznego do- dzień 10 grudnia. Mimo iż termin
radcy Trumana i należy do najbar- ten nie upłynął jeszcze w chwili zedziej wpływowych potityków w Sta- brania się komisji, blok anglo-amerynach Zjednoczonych.
Dlatego też kański postanowił wysłuchać zdania
przemówienie Dullesa, mające tę przybyłych do Paryża przedstawicietylko cechę „pokojowo,", że zostało li Niemiec Zachodnich i magistratu
wygloszone w pokoju, a nie pod go- zachodnio-berlińskiego.
łym niebem, stanowi bardzo interePrzed komisją wystąpili: członek
sujący i znamienny akompaniament
do... „rozbrojeniowych" i pokojo- parlamentu bof1skiego, Brentano, i
wych propozycji,
forsowanych
z burmistrz 2achodniego Berlina równa, gorliwością, jak obluda, przez Reuter.
delegację amerykańską na forum
Brentano i Reuter, wypaczając rzeONZ w Paryżu. W praktyce Depar- czywisty obraz sytuacji, usiłowali
tamentu Stanu zdarza się zresztą nie „dowieść", jakoby rząd boński dą
po raz pierwszy, że czegoś tam „nie żył do zjednoczenia Niemiec i do
uzgodni ono" w porę, i w rezultacie przeprowadzenia wolnych wyborów
- użyjemy tu obrazowego porów- w całych Niemczech, mimo iż świa
nania l!ii Erenburga - spod cze- towa opinia publiczna wie doskona•
peczka miłej babci z bajki wyjrza- le, że ten mari.onetkowy rząd uporczywie odrzuca wszelkie p•opozycje
lu wstrętne wilcze kly.
rzadu NRD w oprawie zjedno~czenia.

„Pokofiowy program"
Dullesa
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ROBOTNICZY

Rewizja /traktatu z Włochami
•
musi służyć sprawie utrwalenia pokQju

,

pokojowego i przy rozpatrywaniu
spraWJf przyjęcia nowych członków
do ONZ ustosunkowano się tak samo do Bułgarii, Węgier, Rumunii i
Finlandii, które pod~as wojny
PRAGA (PAP). - Rządy Stanów Zjednocronych, Wielkiej Bry- znajdowały i?ię w takieJ samej sytanii i Francji przeka.zały rządowi czechosłowackiemu za pośred tuacji jak Włochy.
nictwem swych amba.sad w Pradze notę, ZM\'iera.,iąc~ deklaracJC<
wymienionych mocarstw w sprawie rewizji traktatu pokojowego
z Włocha.mi. Dnia 6 grudnia czechosłowackie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych przekazało ambasadzie Stanów Zjednoczonych w
Pradze notę, która stwierdza. m. in.:
uroczystości

Rząd czechosłowacki

ocenia deWielkiej Brytanii,
Francji i Stanów Zjednoczonych ja.
ko próbę zamaskowania agresywnych zamiarów wojennych trzech
mocarstw rzekomą troską o los
Włoch i rozwój współpracy między
narodąmi. W istocie rzeczy,- cele propono~nej
przez trzy mocarstwa
rewizji traktatu pokojowego z Wło
chami są całkowicie sprzeczne z interesami narodu włoskiego.
rządów

Marian Dziedzic
zakontraktował
8 łuczników
Mar1an Dziedzic, posiadający 7 ha
w gromadzie Teodorów, w powiecie
rawska-mazowieckim. oo dokład
nym zapoznaniu się z uchwałą Prezydium Rządu w sprawie dodatkowej pomocy dla hodowców, kontraktujących trzodę chlewną , ;.;akontraktował na I kwartał 1952 r. 8
tuczników.
5-hektarowy gospodarz, Julian
Malucha, z tejże samej gromady,
zakontraktował na I kwartał 1952
roku 5 tuczników.
Fąkty te są dowodem, jak chło
pi _Fenią ostatnią uchwałę rządu w
sprawie kontraktacji. Dzięki tej
uchwale hodowla trzody chlewnej
stzje się bardzo korzystna.

Trzy
mocarstwa
agresywnego
bloku atlantyckiego dążą wyłącznie
do tego, aby drogą zrealizowania
swych agresywnych planów w basenie Morza Sródziemnego wykorzystać terytorium Włoch jako bazę
wojskową,
a naród włoski j'!lko
mięso arma tnie.
Interesy narodu włoskiego, jak i
narodów innych krajów, wymagają demokratycznego i
pokojowego
rozwoju życia politycznego i kulturalnego kraju, jego pełnej samodzielności i rozwoju gospodarki pokojowej, aby można było usunąć
bezrobocie i podnieść stopę życio
wą ludności.

Prezydent Pieck
na
otwarcia
Akademii Architektury
w Berlinie

BUDOWA
WIELKIEGO KOMBINATU
METALURGICZNEGO

Paryska konferencja m1nlstrów spraw zagranicznych mocarstw
zachodnich z Adenauerem odbyta filę w Sali Papug francuskiego
ministerstwa spraw zagranlcznych,
(Z prasy)

Rząd czechosłowacki

rząd czechosłowacki

NOWE MASZYNY
W ROLNICTWIE RADZIECKIM
Związek Radziecki zajmuje pod
względem
mechanizacji
rolnictwa
pierwsze miejsce na świecie. w cią
gu ubiegłych kilku lat skonstruowano
w ZSRR ponad 150 typów oowych
maszyn rolniczych.
.
Ostatnio na polach •radzieckich
kołchozów i sowchozów pojawił się
n<>wy kombajn do sprzętu kultur zbożowych,
konstrukcji inż. Pustygina.
Kombajn ten znalazł szerokie zastosowanie przy sprzęcie zbóż na tere•
nach pagórkowatych.

BERLIN (PAP). Z okazji
W BUŁGARII
otwarcia Niemieckiej Akademii Architektury oraz mianowania pierwW odległości 30 .km. od Sofii ;o!•
szych członków rzeczywistych Aka- t><>Częto bu~owę w1elki~go k.o~b1ńa•
demii Architektury odbyła się w tu metalu:g1czn~go .. Dobiega JUZ ko~·
. .
•
.
ca montaz 6 w1elk1ch hal produkcyJ•
Berlinie uroc~ysta akademia.
I nych. Kombinat ten będzie pierwNa akademię przybył Prezydent szym wielkim zakładem metalurgicz•
NRD - Wilhelm Pieck.
nym w Bułgarii.

jest nadal zdania, że udział Włoch
w agresywnym pakcie atlantyckim
i wynikające z tego skutki stanowią
najważniejsze pl'zeszkody
na
drodze pokojowego rozwoju kraju,
gdyż ograniczr,ją one
jego równouprawnienie i niezależność. Zwolnienie Włoch od upokarzających i
niewolniczych zobowiązań, wynikających
z przynależności do agresywnego paktu atlantyckiego, powinno być pierwszym krokiem na
drodze do równouprawnienia tego
kraju.
Rząd · Republiki Czechosłowackit"j
oświadcza,
że nie zajmuje negatywnego stanowiska wobec rewizji
traktatu pokojowego z Włochamt i
przyjęcia tego kraju do ONZ. Jednakże

r. f.~r aw

U naszych
przy i aci61

Odpowiedż rządu czechosłowackiego
na notę mocarstw zachodnich

klarację

grudnia l95l

uważa

za konieczne, aby wszelka rewizja
traktatu tl>kojowego służyła rzeczyStanisław Przybyłek, posiadający wistym interesom narodu włoskie
1,74 ha ziemi w grom.adrzie Kierz, go oraz sprawie utrwalenia pokoju
gm. Lubochnia w powiecie raw- i pokojowej współpracy między nasko - mazowieckim,
.,. !'la.kontrak- rodami, i aby przy rewizji traktatu
tował już trzy tuaz.niki,
tj. dwie
sztuki ponad normę przypadającą
na jego gospodarstwo. Oświadczył
on, że uchwała Prezydium Rządu
burzą domy
uczyniła gospodarkę hodowlaną nierz.wykle
01Płacamą,
sitwierdził
ludności
równocześnie,
że
dotychczasowe
PARYŻ
(PAP). - Z Kairu dQllowarunki kontraktacji były bardzo
korzystne dla chłopa, o czym prze- szą, że dowódca brytyjskich sił zbrojw strefie Kanału Sueskiego
konał się na własnym
przykładzie, nych
gdyż w ciągu roku sprzedawał pań zarządził zburzenie 75 domów, poło
żonych w bkolicy, gdzie Anglicy postwu kilkanaście tuczników.
stanow~i zbudować drogę na użytek
wojsk okupacyjnych. Na wiadomość
o fej decYiji okupantów odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie egipskiej
o rozejm
Korei
Rady Ministrów. Po posiedzeniu p. o.
PEKIN (PA'P). - Jak donosi ko- ministra spraw zagranicznych, Ibrarespondent Agencji Nowych CMn, him Farag Pasza, zalwmunikował
na sobotnim pos:iedzeniu podkomisji ambasadorowi brytyjskiemu, Sterozejmowej w Panmundżon delegaci .vensowi, że rząd egipski zakłada sta.
strony amerykańskiej uparcie od- nowczy protest przeciwko nowemu
mawiali sprecyzowania swego s·ta- bezprawiu.
nowiska wobec propozycji koreań
PARYŻ
(PAP).
Dziennik
ska - chińskiej w sprawie zaprosze- „L'Humanite" podaje, że dwa frannia krajów neutralnych do utworv.e- cuskie okręty wojenne zarzuciły
nia organu inspekcyjnego.
kotwice na południe od Ismailii.

• *
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USA prowadzi politykę
narodowi :rumuńskiemu

Oświadczenie rządu- Rumuńskiej Republiki ludowej
BUKARESZT (PAP). - Rrząd Ru- Republiki Ludowej, rząd amerykań
Republiki Ludowej ogłosił ski złożył w ONZ „dokument" w
oświadczenie, w którym stwierdza sprawie rzekomego naruszania praw
człowieka w Rumunii.
m. in.~ '
- Rząd Stanów Zjednoczonych
Ten „dokument" amerykański jest
prowadzi w stosunku do Rumuńskiej prżykładem jawnego fałszu. Zawie.
Republiki Ludowej politykę rozpęty ra on „zeznanie" zbiegłych z Ruwania wojny oraz prowokacyjnJ"ch munii zdrajców, którym udało si~
wichrzeń, uciekając się przy tym do uniknąć wymiaru
sprawiedliwości
wszelkiego rodzaju oszczerczych wy. dzięki pomocy amerykańskich dyplopadów przeciwko państwu rumuń - matów, akredytowanych w Rumuskiemu.
nil
Ażeby jednak zamaskować
swą
Rząd USA usiłuje dowieść, że ru.
wrogą działalność wobec obozu po- muński rząd demokratyczny narusza
koju i ukryć jawne mieszanie się wolność słowa, prasy i wystąpień
w wewnętrzne sprawy Rumuńskiej publicznych. Oczywiście „argumen•
ty" te nie zawierają ani krzty prawdy.
Rząd rumuński uważa
za . swój
obowiązek odrzucić oszczerczą propagandę mądu amerykańskiego i jego sługusów. W interesie obrony
ruzu1e oddział Instytutu w za·
powszechnego pokoju, rząd rumuń
chodnim Berlinie, założony z subski, wyraża j ąc wolę całego narodu,
sydiów,
szczodrze
udzielonych
popiera stanowczo propozycje Związ..
przez „króla samochodów", Forda,
ku Radzieckiego, wysunięte na VI
który niędawno bawił z wizytą w
sesji Zgromadzenia Ogólnego NaZachodnich Niemczech. Amerykań
rodów Zjednoczonych. Naród ruska urzędówka „Neue Zeitung" pimuński uważa, że przyjęcie i wpro..sała niedawno,
że „rząd" Adewadzenie w życie propozycji Związ
nauera uruchomił nowe kredyty,
ku Radzieckiego będzie stanowiło
potrzebne na budowę i rozwój Inniezawodny ~posób usunięcia groźby
stytutu Europy Wschodniej. Donowej wojny, niezawodny sposób
konano również „odpowiednich"
utrwalenia pokoju i prżyjaźni mię
nominacji. Kierownikiem cenb ali
dzy narodami.
w Monachium
został
zasłużony
hitlerowiec Hans Koch. Koch był
czołowym współpracownikiem sztabu NSDAP,
a podczas wojny
członkiem osławionej komisji dla
~
spraw przesiedleńczych na obsza- MOSKWA. W Moskwie zarze .zachodniej Ukrainy i' Wołyni'l.
kończyły
się obrady VII plenLlm
W jego aktach partyjnych znajduWszechzwiązkowej Centralnej Rady
jemy adnotację, że „Koch odzna·
Związków Zawodowych (WCSPSJ.
czał się wielką aktywnością w
okresie nielegalnei pracy NSDAP
- SOFIA. Dnia 7 b. m. w sąd.zie
na terenie Austrii". Zastępcą Kookręgowym w Sofii zakończył
się
cha mianowany został nie mniejszy
proces bandy szpiegów i dywersan·
od niego zbrodniarz, niejaki Peter
tów titowskich, ktprzy na zlecenie
Heinz Seraphin, notoryczny poiaUDB (jugosłowiańskie gestapo) pro·
kożerca,
członek partii hitlerowwadzili dywersyjną. działalność przeskiej od 1933 roku i wviszv ofi'Jcr
ciwko Bułgąrskiej Republice LudoSA, następnie urzędnik Ministerwej, Główni oskarżeni Konow i Mastwa Propagandy Trzeciei Rzeszy
rinów skazani zostali na karę śmier•
oraz referent „Instytutu dla badaci.
nia
spraw żydowskich", gdzie · - MOSKWA. W Egipcie odby•
opracow~ano na długo przed wojwają się intensywne przygotowania"
ną plan s'Vstemat"czne<!o wymordoKo:i!!r.esu Obrońców. Pokoju Kra.·
wania Żydów w Europie.
JOW Bliskiego Wschodu 1 Afryki Pół
Takich zbrodniarzy jest wielu w
no~nej.
Egipski Komitet Organizaurzędach i w administracji rządu
cy1ny postanowił zwołać w Kairze
Adenauera w Bonn
13 grucloia masowy wiec w obronie
St
· · · •
·
pokoju z udziałem delegatów z całe. arzv zna1om1 znow s;ę spotygo kraju.
t .
.
kaJą.. Tym ~azem na pohtycz~ych
parkie.tach w Bonn. Twor~ąc ~itle
- BERLIN. W obecności 5 tysię·
ro.wski rezer'"'.at, pod op1e~unczy
cy delegatów i licznych go~ci rozpomi skrzy.dła.m1 Adenauera 1 ie~o
czął się w LipsJrn III zjazd chłopów
nl~mieckich. Na z.jazd przybył preCler,ykansk;ego . -protek~ora. Ma~
mier rz:ądu NRD - Otto Grotcwohl.
. cy a, ~aJ~ oni pewnosć, ze tuta1
me sp~dnie Im Y:'łos z !!łowy, że
-,- PRAGA. A!!encja Telepress pou~łada1ąc zbrodn~cze. planv a(\reda1e, że wiceminister obrony USA do
su, nowych m'lrdow I rabunków spraw personąlnych, ,Anna Rosenł';'m razem clla potri:eb 11.~lantyc·
berg, pe powrocie z Korei złożyła
k~ch ao:jre.sor~w -: zask~rb1ą ~o
Mini~tersłwu Obrony USA sprawobie z~nfame 1 w?z1er7;nosć arnery~dani~, w którym stwierdza m. in.,
kańsk!ch na~tępcow Hitlera.
ze „nie . przypuszczała nigdy. i7. mo·
MARIAN PODK-OWJli;SKI
rale wo1sk amerykańskich w Korei
iest tak katastrofalne".

muńskiej

Hitlerowski .rezerwat w Bonn
Więcej niż połowa personelu oraz
prawie cały garnitur dyplomatów
w Trizonii rekrutuje się , spośród
dawnych hitlerowców,
a często
zbrodniarzy wojennych. Taką samą politykę personalną prowadzi
minister policji dr. Lehr. Jego
(„straż graniczna"),
11Grenzschutz"
a przede wszystkim korpus oficer·
ski, składa się z hitlerowskich morderców. $piewanie przez hitlerowców „Horst Wessel-Ued" jest na
porządku dziennym.
Wiemy również, że w Bonn mieszczą się dzi·
siaj centrale rozmaitych stowarzy•
szeń wojskowych, jak np. Soldatenbundu, Stahlhelmu i BDJ, godnej
spadkobierczyni Hitlerjugend.
Gdy podnoszą się głosy prote~tu
przeciwko hitleryzacyji życia politycznego w Bonn, wzgtędnie gdy j'I.·
kiś bardziej liberalny dziennik wystąpi z krytyką personalnych sto·
sunków w Bonn - sprawa taka
kończy się zazwyczaj bardzo żałoś
nie dla niesfornych
krytyków.
Pismo takie otrzymuje mniej ogło·
szeń od firm przemysłowych, albo
mniej papieru, albo też redaktor takiego dziennika zostaje na amerykańską modłę po prostu oskarżony
o „wvwrotową działalność" na podstawie
„błyskawicznej
ustawy",
przyjętej swego czasu przez parlament z Bonn przeciwko bojownikom
o pokój. Po aresztowaniu dziennikarzy, Płatowa i Schultzego, którvch pociągnięto do odpowiedzialności
sądowej za rzekomą
„zdra·
dę tajemnic państwowych"
i których aresztowano na podstawie
hitlerowskiej poprawki do starego
kodeksu karnego, blady strach padł
na burżuazyjnych dziennikarzy z
Bonn. r,.,dobnie jak za Hitlera, tak
i dziś w Bonn wszystko może być
podciągnięte pod artykuł wspomnianej poprawki.

Spoko,nie urzędują w Bonn tacy
hitlerowcy,
jak np.: były konsul
dr Lutpold Wen. zausznik SS przy
hitlerowskim ministrze spraw zagranicznych, Ribbentropie, pracu·
jący
dziś
w kancelarii cywilnej
„prezydenta" Trizonii - Heussa,

ł

(Korespondencja z Niemiec Zoch.)
członek
NSDAP, Herman Loper,
szef personalny u Ribbentropa, hędący dziś referentem
personalnym
w urzędzie kanclerskim Adenauera.
Można wyobrazić sobie, · jaką jest
polityka personalna tego gorliwego
hitlerowca. Dr Gustaw Sonnenhol,
od roku 1930 oficer SA, następnie
łącznik między gestapo a Ribbentropem, później wysoki dygnitarz
w sztabie SS, jest dzisiaj referentern prasowym w ministerstwie dla
spraw „planu Marshalla" w Bono.
Sonnenhol, człowiek który oświad-,
czył w · roku 1948, że
„należenie
do SS było dla niego wielkim za·
szczytem", obecnie .zajmuje się
propaj!andą
wojennych
dobrodziejstw „planu Marshalla". Baron
von Reichert, instruktor politvczny
zal!ranicznej organizacji NSDAP we
Włoszech, jest dziś sekretarzem
dyrektora Blankenhorna, oficera
łącznikowego między Adenauerem
a Mac Cloy'em. Doradcą rządu
Adenauera w sprawach mi~dzynarodowych jest prof. Erich Kaufmann, ten sam, który iuż od 1911
roku niestrudzenie „motywował"
konieczność Drang nach Osten,
a
w Trzeciej Rzeszy niemniej kon><ekwentnie. „interpretował" przepisy
prawa międzynarodowego dla potrzeb Hitlera. Baron von Lex. kierownik biura prawnego w „rządzie"
Ade1_1auera,. należa~ do żela~n~l!O
l!armturu h1tlerowsk1ch prawmkow,
którzy uzasadniali legalność · zsyłania mili!Jnów Pohków na roboty
przvmusowe do Trzeciej Rzeszy,
Szczególnie ożywioną d?fałaln0ść
prowadzą hitlerowcy w rozmaitych
organizacjach
rewizjonistycznych
niedawno wskrzeszonvch przez „mi:
nistra" Kaisera i oficialnio subsydiowanych przez „rz~d" Adenauern.
Do nich należy przede wszy•tldm
niedawno utworzony t. zw. Instytut
Europy w~chodniej,
którv pod
przvkrywką pracy ,.naukowei" prowadzi dywersyjną działalność przeciwko Polsce i Czecho~łnnracji.
Centrala jego mieści się w Monr:chium, pracę za§ w terenie or~a-
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Polii:yka pokoju

Alfred Lampe
(w Ósmą fOCZniCA śmierci)

· od eh 'li śmi
0 siem I at miJa
w1
erCi Alfreda Lampe, wybitnego teoretyka polskiego ruchu rewolucyjnego, jednego z przywÓdc Ów
KPP, jednego z organizatorów
Związku Patriotów Polskich w

ZSRR.
Urodzony w
1900 roku w rob?tniqej rodzime -.Varszawskiej,
Alfred
Lampe już w
latach
młodllieńczych dzię-

ki
niepospolityrn
zdolnościom zdobywa
dużą

Mając

wiedzę.

21

lat
do
KPP, albowiem
w klasie robotniczej i jej partii widzi jedy-

wstępuje

ną silę zdolną
wyzwolić naród
polski od wy-

zysku i poprowadzić go do
socjalizmu. Aresztowany
w
rok
później,
cztery lata spędza w więzieniu,
z którego wychodz,i, aby kontynuować rozpoczętą walkę.

I

Na IV Zjeździe KPP w 1926 r.
zostaje wybrany do Komitetu
Centralnego Partii, a w 1928 ro]{u
riostaje sekretarzem KC Komun Istycznego Związku Młodzieży. W
1930 roku na V Zjeździe partii zos ta.Je wyb rany. d o B'mra p o1·t
l ycz.
nego.
Był nieugiętym szermierzem jed.
ności klasy robotniczej, jedności.
która wykuwała . się w walce
z burżuazją, z reformistami i ugodowcami z PPS, z piłsudczykowską agenturą w ruchu robotniczym.
W latach 1930-33 kieruje z ramienia KC partii wielkimi strajkami tramwajarzy warszawskich,
włókniarzy łódzkich i
górników
z Zagłębia. W 1933 roku zostaje
aresztowany i skazany na 15 lat

str.•

ROBOTNICZT

Zasadniczą cechą gospodarki radzlecki'eJ· je· t c1·ągły wzrost J'ej s1'ł
"
produkcyjnych oraz ciągły wzrost
dobrobytu wielomilionowych mas
nar·-"ów ZSRR.
vu
Związek Radziecki wYtapia obecnie w ciągu roku tyle stali, ile
w przybli·z·eni·u wytapi·aJ·ą Anglia,
Francja, Belgia i Szwecja razem
· te
~bc;na produkcja energii elektrycznej w ZSRR przekracza łączną
produkcję energii elektrycznej w
Anglii i Francji, przy czym same
tylko nowowybudowane elektrownie radzieckie dostarczą rocznie 22,5
miliarda kWh taniej ' energii, co
równa się całej prawie rocznej produkcji energii elektrycznej we Włoszech.
Związek Radziecki zbiera ze swoich plantacji więcej bawełny, aniżeli znane na całym świecie z uprawy bawełny Indie, Pakistan i Egipt
razem.
Wzrost ładunków na kolejach w
stosunku do zaplanowanego, wyniósł w roku bieżącym 11 procent.
Same te 11 proc. wzrostu równają
się całemu prawie rocznemu zała.
dunkowi na kolejach Anglti i Francji.
Rolnictwo radzieckie daje obraz
imponującego
wzrostu produkcji
zbóż, buraka cukrowego i innych
surowców roślinnych, hodowli by.
dla, zakładania pasów leśnych itd.
Co umożliwia Związkowi Radziec-

,
·
""'• w ZSRR Na gościn
WOJDY sp,.....a
· ·
.•
nej ziemi radzieckiej kontynuuie
wielkie dzieło komunistów poiskich - wal czy 0 narod owe i społeczne
wyzwolenie
ojczyzn7,
o Polskę socjalistyczną.
w okresie ogromnego napięcia
walki z hi'tl eryzmem organlzllje
Alfred
Lampe wespół
z towarzyszami
Wandą
Wasilewską, Bermanem, Zawadzkim, Zambrowskim, Mincem
- Związek Patr!otów
Polskich i I Armię

0

Polską, walczą-

cą u łxlku ZSRR
o te ideały, o
które w kraju
walczyła
PPR
pod
p;rzewodnictwem towarzyszy Nowotki, Findera i
innych, a które konsekwe!'ltnie zóstaly zrealizowane przez
naszą partię pod przewodnictwem
towarzysza Bieruta.
Będąc redaktorem „Nowych Widnokręgów" i „Wolnej Polski", z całym swym publicystycznym talentern demaskował Lampe zdradziecką, antynarodową postawę polskiej
kliki reakcyjnej, skupionej w tzw.
obozie londyńskim, na emigracji
zachodnieJ· i w kraJ·u. Pisał o nie3·,
że była i pozostała grabarzem
wolności i niepodległośc Polski.
Jednocześnie na falach eteru docierały do kraju jego słowa, które nawoływały do mobilizowania
wszystkich zdrowych, patriotycz.
nych sił narodu do nieubłaganej
walki przeciwko hitlerowskiemu
okupantowi, do walki pod prr.ewodem klasy robotniczej, w oparciu o Związek Radziecki - jedyną
silę, zdolną zniszczyć hydrę fa-

Z

k ap1ta
· Il stów. Dla t ych ~rzyczyn .Jest ona na wskro.ś P.okoJow.ą.
t l
~ospodarką. Trzeba _więceJ s ~ 1 1j
zel~za, bo .t~zeba ieszcze. w1ęce
naJró*norodmeJszego ro.dzaJu madl
szyn i środków mechamcJrycr
a
przemysłu i rolnictwa,
a ransP?rtu i żeglugi. Trzeba więcej. ener"" .elektr"cznej
„.
. , . ' bo trzeba
. ·Jeszcze
ra
'1\--yzeJ podmeść mecham~acJ~ P cy w. f'.łbry~ach i n.a roll, J~szcze
bardz1.eJ zw~ększ;rć liczbę ośw.1etlonych I zrad1ofomzowan~ch wsi kolchozo:"Ych. Trzeba . więcej hyd~otechm~yc~ b':ldo':"'h, ~0 z~~~a ~~szcze
ęceJ ziemi . P
'. :
wełnę..1 dla hodowli. Trzeba w1ęceJ
energi_i atomowe_j, b.0 trzeba wysadzać .masywy gorskie dla budowy
tuneli itd.
.
I trzeba jednocześnie zabezpieczyć ten wielki dorobek. naro~u
przed. n~padem agresorów, ze~y me
dać się im z~skoczyć'. a w razie ~otrzeby - byc odpowiednio uzbroJOnym.
-To co dzisiaj osiągnął Związek
Radziecki stanowi perspektywę, ku
które} i?ą i którą ur~czywistni~ a dz1ęk1 pomocy Zwu1zku Radz1eckiego szybciej urzeczywistnią
pa?stwa demokracji lu.dowej. Widz1my to na przykładz1~ go?podarczych i kulturalnyc'.1 os1ągmąć naszego własnego kraJu.
.
P~zej.dźmy do sy'uacji ~ kraJach
kap1tahstycznych.
Weźmiemy. dla
przykładu czołowe państwo 1mpe-
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lkom

kiemu wzięcie tak szybkiego, nieznanego w dzie3·ach kapitalizmu
tempa rozwoju? Umożliwia mu to
jego socjalistyczna polityka uprzemysłowi'enia kraju. z roku na rok
rosną sumy nakładów inwestycyjnych wkładane przez rząd w gospodarkę narodową.
W okresie pierwszej pięciolatki
przedwojennej na inwestycje w
ZSRR wydano 50,5 miliarda rubli.
w okresie pierwszej pięciolatki
powojennej
nakłady inwestycyjne zaplanowano na 250 miliar-'
dów 300 milionów rubli; suma . ta
została przekroczona o 22 procent.
W roku bieżącym suma inwestycji
jest 2 i pół raza większa niż w roku 1940.
Oprócz tego w okresie pierwszej
pięciolatki rząd radziecki wprawadził w ruch portad 1,5 tys. nowych
fabryk; w ojnesie drugiej pięciolatki - 4,5 tysiąca; w okresie trze<łej
pięciolatki (wykonanie jej
przerwała wojna) około 3 tysię.
cy; w okresie pierwszej pięciolatki
powojennej - ponad 6 tysięcy o(\budowanych,
nowozbudowanycĄ,
wielkich i średnich zakładów przemysłowych czyli w ciągu lat 19~6
-1950 pr~ybywało w ZSRR przeciętnie 100 przemysłowych zakładów w każdym miesiącu.
Gospodarka radziecka jest gospo, darką socjalistyczną. Buduje ona
komunizm. Gospodarka radziecka
służy interesom narodu, a nie zys.

problemafyki konferencji party jnyc

I

polityka żbroje'ń

są

w a z•n e

rialistyczne, Stany Zjednoczone AP;
W bieżącym roku budżetowym,
1951-1952,
wydatki wojenne USA
wynoszą
miliardów dolarów (60
70
razy więcej niż w 1939 r.). Te 70
miliardów
dolarów przeznaczonych
na cele woJ'enne obniżyły ogólny·
d r
wsk:ażnik produkcji od maja . o 1Pdca 1951 r. I pogorszyły sytuacJę 1u '"
ności.

Rozbudowując przemysł wojenny
i produkcję przemysłu zbrojeniowego (w br. jest ona 3-krotnie wytsza
niż przed rokiem), kola imperialistyczne USA lmrczą
produkcji)
przemysłu cywilnego, a więc ogra„
niczają produkcję takich przedmiotów, jak: tekstylia, ~kóry, obuwie,
meble, samochody, traktory, apara.
ty
telewizyjne,
radioodbiorniki,
przedmioty domowego użytku (w
ciągu ostatnich 12 miesięcy produkcja tych dóbr spadła o 37 procent).
Redukują budownictwo mieszkani0-4
we, zmniejszają kolejowe przewozy
towarów, obniżaj ą obroty handlowe
w magazynach itd. itd. i jednocześnie kurczą coraz bardziej stan za·
trudnienia w przemyśle pokojowym.
Właściciele wielu zakładów przf!-<
chodzą na niepełny tydzień pracy,
albo czasowo zamykają je. W ciągu
jednego tylko miesiąca, od polowy
czerwca do połowy lipca br„ z fa~
bryk pracujących na potrzeby Iudnaści cywilnej wyrzucono na bruk
200 tysięcy robotników (komunikat
Ministerstwa Pracy USA z 16. B.
1951 r .).
w tym samym czasie wydalono
t
ó
f
około 100 tysięcy robo nik w z abryk
Forda,
Ge.ner
al automobilowych
Motors i Chrysl„ra.
Przemysł
"
konsumcyjny zwo1nil ostatnio 600
tysięcy ludzi.
Militaryzacja ekonomiki powoduje również wzrost podatków na
zbrojenia, orgię spekulacji i wzrost
cen, który kładzie się ciężkim brze
mieniem na barki mas pracujących.
Jedna jest tylko grupa ludności
w USA, która tuczy się na zbrojeniach. Są to właściciele wielkich
monopoli. w 1946 roku zyski monopolistów amerykańskich wYnosiły
23 miliardy 464 miliony dolarów,
w 1950 r. - wzrosły one do 40 miliardów dolarów, a w pierwszym
tylko półroczu 1951 r. _ wYniosły
one 26 miliardów 800 milionów dolarów.
To w interesie tej grupki miliar.derów, rząd USA upr awia politykę
wojny i zbrojeń, w jej interesie i.e je się krew w Korei, w Vietnamie,
na Malajach, w jej interesie cierpią coraz większą nędzę miliony lu„
dzi pracy w Ameryce.

W każdym mieście 'istnieją pew. nał ostrzegawczy, jeżeli nie alarmo-1 ny transportowe, gdyby kolejowa or-.
ne C<!ntralz:ie obiekty, zakłady klu- wy.
ganizacja partyjna była naprawdę
czowego przemysłu, które skupiają
Pouczające, pełne zdrowej 1 rze- kierownikiem politycznym, sił~ mona ~obie główną uwagę komitetów czowej krytyki było wystąpienie tow. tilizując:ą załogę dworca do Jeszcze
dzielnicowych czy miejskich. W To- Swinogi, ze spółdzielni „Jutrzenka". więks!Z.ych sukcesów.
mas;wwie KM przez całe miesiące· W spółdzielni tej panuje wielki chaAlbo oddział PKS w. 'l'.omasz~wie.
uważnie śledził za wykonywaniem os i bałagan. Nieporządki w kartote- Ni~w!el~i, ale zatr?dm~3ąc~ kilkuplanów w TZWS, kontrolował prze- ce, bilansach i wykazach. Pracow. dz1es1ęcm szoferów 1 pos1~~aJący dubieg produkcji w zakładach prze- nicy masowo opuszczają spółdziel- ży tabor samochodów c1ęzarowych.
mysłu wełnianego, zajmował się nie_ nię, nie mogą bowiem znieść atmo- A ~eru~ą nim - jak _wynika ·Z W_Yszystowską
i
ocalić
ludzkość. ustannie wykonywaniem bieżących sfery, jaka w niej panuje. Apelowa~ ~ow1edz1 t~w._ Tokars~1ego - ludzie,
Alfred Lampe nie dożył powsta- zadań w Fabryce Filców Technicz - no do KM o pomoc, o zainteresowa- Ja~by wyc1ęc1_ z arch1waJ:iy~h ~lb~.
więzienia.
i
nych i w Fabryce Dywanów. I nie nie się działalnością tej placówki, mow, którzy ·~dw? uznaJ~ JS.tmei:i1e
Przez grube mury więzienia do- n a wolnej, demokratycznej Pol- mogło zresztą być inaczej, ponieważ pomoc jednak ani rada nie nadcho- w FKS orgamzacJi partyJneJ i Jechodzą do niego wiadomości ski, budującej w braterskim so- właśnie te zakłady tworzą wielki dziły, a grząskie bagno, w jakie kie. dynie w wyjątkowych wypadkach
juszu z ZSRR fundamenty socja- splot, silnie rozbudowanego przemy- rownictwo spółdzielni „Jutrzenka" raczą z sekretarzem porozmawiać.
o zbrodniczym kumaniu się faszy. Iizmu. Zmarł 10 grudnia 1943 t:· słu tomaszowskiego. KM jednak zbyt pogrążyło podległy jej zakład wy- W innych instytucjach siedzą jeszstowskiego rządu polskiego z Hit· - na trzy t Ygodnie
· prze d h'1s to - JO
· dnostronnie k oncentrował swe wy. t w6rczy, rozras ta si ę i pogłęb'1a„.
·
którzy wyrzuca·Ją za
cze k'ierowmcy,
lerem, o niębezpieczeństwie jakie- ryczną datą powstania· Krajowej siłki na wielkich obiektach produkDworzec kolejowy w Tomaszowie drzwi instruk:torów ZM ZMP, by ci
gro21 niepodległości Polski. O polRady Narodowej. ósma rocznica cyjnych, nie zajmując się pracą or- nie jest ani duży, ani węzłowy, nie- „nie zawracali młodzieży głowy jaBkiej burżuazji, której 'zdradziecjego śmierci zbiega się prawie ganizacji partyjnych w małych za. mniej
wypełnia ważne zada- kimiś głupstw~mi" itd.
ka polityka doprowadzUa kraj do z trzecią rocznicą zjednoczenia kładach pracy, nie pomagajac tym, nia gospodarcze. - „A nikt aię naTa;~ już jest, że poważne braki
klęski wrześniowej, będzie później
polskiej klasy robotniczej, kt6ra niewielkim organizacjom partyjnym mi nie interesuje _ mówił tow. istnieją nie zawsze w wielkich zapisał: „Tragedią Polski bylo to, że wciela w życie te ideały, 0 któ- w wykonywaniu niejednokrotnie nie. Olejnik _ nikt nie kontroluje dzia- kładach pracy i liczebnie dużych in~ządził nią swoisty zespół pasożyre do ostatniego swego tchnienia zmiernie trudnych, odpowiedzialnycla łalności naszej organizacji partyjnej, stytucjach i urzędach. Czasem zda.
Przeciwko tej polityce agresji wy.
tow \. awanturników, -pułkowni- walczył Alfred Lampe. Wznosząc i wielkich zadań.
ani nie udziela nam rad i wskazó- rzają się, a jak widać na przykłastępują narody świata. Wolę pokl>4
ików i kartelowców, kresowych żu- gigantyczne budowle, tworząc 110•
Na miejskiej konferencji wybor- wek". Organizacja
partyjna na dzie Tomaszowa - nawet często,
br6w i szarych eminencji z II odczej problem pracy KM z małymi dworcu pracuje, ale słabo, i jeśli w małych instytucjach i placówkach. ju zadokumentowały one 600 miliodziału sztabu. Ten reakcyjny ze- we życie w naszej ojczyźnie, organizacjami partyjnymi był jed. dworzec na ogół wYkonuje plan w A dzieje się to pod okiem KM jedy- nami podpisów pod berlińskim weapół domowych fa~zyst6w zy'ł umacniając jej siły i potęgę, od- nym z wielu, jaki wyłonił się pod- przewozach jesienno - zimowych, to nie dlatego, że towarzyszom z Komi- zwaniem Swiatowej Rady Pokoju
dajemy jednocześnie hołd tym, czas dyskusji. Nie był on wszech- dzieje się to bez udziału organizac.li tetu wydawało się, iż „Jutrzenka" o zawarcie paktu plęciu wielkich
• Polski, ale nie dla Polski" .
którzy uczyli nas - tak jak Al- stronnie naświetlony ani gruntow- partyjnej, bez istotnego wpływu to- czy PKS, to mało ważne placówki, mocarstw.' Ruch w obronie pokoju,
We wrześniu 1939 roku wYdo„ fred Lampe - wiary w ideę Le- nie przeanalizowany, ale uwagi, któ- warzyszy z dworca na re13lizowane gdz:e praca i tak jakoś się potoczy, któremu przewodzi wielki Związek
•taje się z wi~zienia w Rawiczu nina-Stalina - wiary w zwyci~- re na ten temat wypowiedziano by- przez kolej ZRdania. O ileż lepiej, a nawet jeśli nastąpią pewne zaha.- ;Radziecki, utrwala się, upowszechwraz z innymi komunistami, jak stwo socjalizmu.
ły bardzo charakterystyczne 1 moż-1 sprawniej i szybciej mó; by dworzec mowania, pewn,e usterki i uchybie. nia i zdobywa wci ąż nowe mili,>ny
Buczek, Nowotko, Finder. Okres
B. TR.
na je potraktować jako pewien syg- w Tomaszowie wypełniać awe pla- nia w ich działalności, to większe. ludzi na wszystkich kontynentach,
Do niego należy przyszłość. Uda...
,-----------------------------·-----.:,,
/ -------------------------------------------- ---------------:-go znaczenia dla miasta jako cało remnimy zamierzenia podżegaczy
ści nie mają.
Jasne, że Komitet Miejski pawi- wojennych, jeśli jeszcze z większym
nien przede wszystkim koncentro- niż dotychczas uporem będziemy
walczyć o świadomość
narodów,
wać się na organizacjach partyjnych
w dużych zakładach pracy. Nie moż o światową opinię publiczną.
„.„Dziś opuszczam
sanatorlwn
Wzdłuż szeroltich, pełnych ziele- wychował już dwóch synów na tkwiła,
Krwawej polityce wojny i zbrona jednak zapominać o małych
zastarzała
z lat przedcałkowicie
wyleczona.
Składam ni korytarzy przechadzają się ku- dzielnych
zakładach. W niewielkich fabrykach, jeń, szerzonej przez amerykańskich
obywateli i pełen jest wojennych i okupacyjnych, u druserdeczne podziękowanie lekarzom racjusze odziani w grube flanelo- wiary w rychly powrót do izdro- gich, szczególnie tych młodych,
w instytucjach, placówkach i urzę imperialistów, narody coraz upor·
i dyr~kcji za troskliwą opiekę, za we piżamy. Jest akurat pora pod- wia. Są robotnicy, których skiero- wywiąrz.ała się
dach Tomaszowa, organizacje' par- czywlej przeciwstawiają· demokrana sku>tek przezię
to, że mogę wracać do domu zdro- wieczorku, powoli zapełniają się wuje się do sanatorium natych- bienia, nieostrożnoścri, młodzień tyjne mają wielkie za.:iania do speł tyczną, radziecką politykę pokojowa i J;ilna. Zawdzięczam to Polsce jadalnie. Każdy chory otrzymuje miast po stwierdzeniu
jakichś
nienia. Spełnią je dobrze jedynie wego współżycia i współzawodnic
,,e co mi tam będrzie".„
Ludowej, której matczyna opieka dzienne pożywienie wartości 4.500 zmian w płucach, otrzymują oni czego
Leczy się w Tusrz.ynku schorzałe wtedy, gdy pracować będą pod sta- twa dwóch światowych systemów:
dociera nawet do najdalszych wio- kalorii. Powietrze, spokój, dobre
łym,
codziennym kierownictwem kapitalistycznego i socjalistycznego
płuca, leczy się jednocześnie psysek".
'
odżywianie to doskonale środ
Yl\!t, gdy w codziennych troskach i bez dyskryminacji i bez wojen.
chikę chorych. Dba si~ o to, aby
Tak pisała wracając do domu po ki na WYleczenie z gruźlicy.
I to wołanie narodów musi zwy.
nie czruili się oderwani od społe trudnościach odczują pomoc i opiekilkumiesięcznej kuracji
w Tuczeństwa.
Kierownik tr6jlti par- kę ze strony kierownictwa partyj- ciężyć żądzę panowania nad świa
szynku Anna Jaśko, córka beztem amerykańskich giełdziarzy!
tyjnej tow. LibudrLisz, pracownik nego miasta.
„.W Polsce
przedwrześniowej
rolnego chłopa z pow. wieluńskie
J,
BĄBI1JSia
ZPDz
im.
Głażewskiego, opoWiada
gru~lica
zbierała
co
dzień
obfite
JERzy NAWROT
go. Chciała jakoś mocniej, trwalej
o życiu kulturalnym, licznych imżniwo. W Lodzi na Chojnach,
wYrazić
swe uczucia słowa
preroach, odcrz.ytach i pogadankach,
wypowiedziane
ulatują
szybko. Widzewie \ Bałutach, w nędznych
o pracy k<>mite~, który jest jakAnna Jaśko przekazała swe pro- ruderach Wypluwali płuca p~acu
by
parlamentem
k>)Jraajuszy.
ste podziękowanie na niewielkiej j11cy w antysanitarnych warunZMP-owiec Banasrzak - robotnik
kartce papieru. Tu, w sanatorium, kach robotnicy, ginęli z tej chQTego dnia jakieś jaśniejsz.e i wid- konywała 70 proc. bazy, wyrabia
nędzy bezrobotni. W sutewrocławskiej stoczni, mówi o świe
lecząc się na koszt państwa, po- roby niejsze zdawały s'ię być sale pro- już obecnie lOO proc., podobnie jak
tlicy, o radiowężle, o bibliotece za- dukcyjne ZPW im. AI).dmeja Struzbyła się całkowicie groźnej cho- renach, na ulica<;}l, bawiąc się w
Jan Trafalski i wielu innych. Nic
cuchnących rynsztokach, wyrastaopatrzonej w 2 tys. tomów.
roby płuc.
ga. Bardziej łagodny wydawał· się więc drz,iwnego, że plan produkcyjny
ło gruźlicze,
rachityczne pokole*
stukm krosien i S!lum ma·s zyn przę
nie. 27, '30, 37 zgonów rocznie na
.•. W Polsce Ludowej śmiertel- dzalnicrzych. Twarze robotników by- tmeciego kwartału wykonany został
*
. *
10.000
mieszkańców.
Wskaźnik
ność na gruźlicę
zmniejsza się z ły rozradowane. Z rąk dd rąk po- 2 nadwyżką, a mianowicie w 101,9
Potężny
kompleks budynków
.
praiwie
największy w Polsce.„
roku
na,
rok.
Praw.ie
trzykrotnie dawano sobie gazety, w których na proc.
biegnie zygzakowatą linią wśród
Nie
można
również
pominąć
milizmaJ.ała
ilość
zgonów
od
1945
do
pachnącego, sosnowego lasu. Teren
czołowym miejscu widniały wyniki,
*
1951 r. Uctleka gruźlica z p~ed uzyskane w trzecim kwartale mlę czeniem stałego rozwoju w ZPW
pagórkowaty, powietrze żywiczne
Od Otylii Rokity nie można
im. Struga ruchu wielowarsztatowemieść Łodzi, gdzie powt;tają nowojak balsam.
Chłodny,
świei;y oderwać oczu.
Po prostu - okaz
dzyzakłiadowego
współmwodnlctwa
crzesne osiedla robotnicze. Rozbu- w !Prrzemyśle wełnianym. Załoga Za- go. I tak o ile w drugim kwartawiatr gnie gałęzie
drzew,
ale zdrowia. Rumiana,
roześmiana,
dowano sz0'I'Oko sieć poradni prze- kładów im. A. Strug.a rtdobyła w le br. na dw6ch krosna<:h pracowachorzy mimo to leżakują. Na osło- zadowolona, można rzec - człoło 43 tkaczy, to w trzecim kwartale
ciwgruźliczych.
Każdy
ciUny.rick
niętych od podmuchów wiatru we• wiek, któremu nic nie brakuje do r ',
nim drugie miejsce w skali ogólnopracy jest pod stałą opieką le'kar· krajowej, a pierwsze w Łod~ 1 w ilość kh. wzrosła do 55, na czterech
randach, w skórzanych śpiworach, szcz~ścia. ~ tak i jest. Hist?rię ~~.'.)
z,aś cz: 26 do 3-0.
ską. Wczasy lecrinicrre, sz.pit>aile, saprzykryci kocami, wciągają w cho- Rokity mozna zamknął! w kllku V ,„,
wojewódrztwie.
natoria, prewentoria, StZCZepienie
re płuca powietrze lekarstwo. zdaniach: lat 27, żona robotnika fr. ~
Podobnie jak i o WTZrost produkcji,
Szczególnie w tmecim kwart.ale
niemowląt Trzeba n.lemało czasu,
wszelkimi środkami br. .w.łoga 'ZlPW im. A. Struga może cala ©ałoga wspólnie cz: personelem
żeby Zakładów Metalowych
w Skar- if„,,„,,
walczy państwo ludowe ri chorobą, się poszczycłć licznymi osiągnięcia technioznym i administracyjnym
przejść od pierwszego do ostatnie- żysku, chłopska córka. Gdy tylko
lekarz fabryczny stwierdził u niej Doktor Dobf'zyński dokonuje ope· Jr.tóra raz na zawsze przestała być
go pawilonu. 780 kuracjuszy
mi produkcyjnymi. Zasadniczą rolę walczy nieustannie o obniżkę koszta cyfra rMwi sama za siebie. Nie- początki gruźlicy, ZLP przesiał racji - odmy zewnątrzoplucnowej społeczną„.
odegrało tu - - 3tosowane na szeroką tów własnych. Zamiast planowaneij
zadługo przybędzie jeszcze miejsc młodą kobietę do Tuszynka. Leuzyskano tu 7 1
ska.lę socjal..;tyczne wS'J)ółrlJawodni obniżki 4,8 proc.
'
dla 70 górników. Przyjeżdżają tu- czy się już dziesiąty miesiąc. Tu- od państwa natychmiastową poNad Tusrz;ynkiem rzapada zmrok. ctwo pracy, w którym bierze udział proc.
taj z całego kraju robotnicy i taj przyszło na świat jej trzecie moc.
Krząta
się
jesczcze Clapobiegljwy pl'awle cała załoga. Proporzec przoEntuzja=, z jakim w ITI kwartachłopi, z mniej lub więcej rozwi- dziecko, tutaj stwierdzają dokJan Kaczmarek, tkacz ZPPasm. personel lekarski, siwera w biblio- dującego oddziału zdobyła w ublp.- le reaJi!Zowała załoga swe rzobowią
niętą chorctą płuc, pOZ9stają do- torzy całkowicie wyleczyła się Łódź-Północ, ma już chorobę po. tece młody
naukowiec, dr. Dob- głyrn kwlartale tkalnia III, która unia produkcyjne, pozwolił . na
tąd, dopóki nie poczują
się znów z choroby. Przybyła na wadze 17 ~ sobą. Sam nie pamięta ile o- rzyński, pracqje troskliwa dyrekzdrowi, zdolni do pracy. Trwa to kg, Na „gwiazdkę" wraefl do do- trzymał środków - i na wzmoc- cja i znająca sanatorium „na wy- jeszC!le w pierwszej połowie br. skrócenie poprzednio przyjętego terwlokła S':ię daleko w tyle za innymi. minu wykonania planu rocznego o
nieraz rok i dłużej. 12-osobowy mu. Do nowego mieszkania, jakie nienie, i odmę 1 „przepalankę". lot"
kierownicz,ka oświa>towo 2 dni Zrealizowmy zostanie on 16
personel lekarski stosuje wszęlkie otrzymał jej mąż w nowYm osie- Pmy'był 7 kg. Spieszy się teraiz kulturalna - ob. Swz.epańska. ze Na szczególne wyróżnienie easługu grudni•
a.
·je ofiwma praca kierownika tego
nowoczesne środki lecznicze
dlu robotniczym w Skarżysku - wracać do fabryki. Prizodujący świetlic dobiega gwar głosów i oddziału, tow. Hertmanowskiego. JeZaszczytne wyróżnienie, które ~
streptomycynę,
PAS, ATB.
W dwa pokoje, gaz, łazienka„. Otylia tkacz - 115 proc. bazy, współrza dźwięki muzyki. Gdy na chwilę
doSkO!l'lale wyposażonych salach Rokita aż drży z niecierpliwości„. wodniczy z żoną na jednym kroś- nasta.je cisza, słychać rza oknami go serdeczny i przyjacielski stosu- łoga ZPW im. struga uzyskała w
nek "Io załogi, ścisła współpraca z t.rcz:ecirn kwartale międrz:yzakładowe
operacyjnych
przeprowadza się
Jest wśród chorych pracownik nie. - Tusrtynek przywrócił nam mocny szum sosen.
radą riakładową i ors;animacją p.at'- go współzawodnictwa , w prizemyśle
skuteczne zabiegi ,leczenia zapa- GS z województwa krakowskiego, zdrow '
powiadają:.
młoda
W Tuszynku mija jesrzcze jeden
dowego - odmę płuc nową, zew- Piotr Burylga, który przyjechał tu tkaczka IZ ZJPIB im. Stalina Anna dzień upartej walki o życie i zdro- tyjną spowodowały, że tkalnia III wełnianym - jest w palni zasłu
należy dzisiaj do praodujących.
żone. Stanie się ono niewątpliwie
nątmopłucnową,
torakoplastykę, z ciężkim stanem płuc, a obecnie Pędzicka i tkaceka rt Zakładów im. wie lud12kie.
Bo najcenniejszym
W 1'l'!Zecirn kwartale przystąpiono bodźcem do dalszej, jeszcrze wydajprzepalanie zrostów. Zakłcid wy- jest już „na wYPisaniu". Jest Harnama - Gralak, chłopska cór- skarbem w ustroju socjalistycrLdo szkolenia systemem dnż. Kowale- niejszej pracy, do dalszego przyposażony jest w najnowocześniej urzędnik z Ostrowca świętokrzy- ka, i Stanisław
Perka rie Zgier- nym - jest człowiek.
wa tkaczy nie wyrabiających swych spteszen:!a real!u..acji rocrmego planu
sze aparaty lecznicze.
skiego Stanisław Pastusizko, kt~y '"1ch ZPW. U jednych choroba
H. SAMSONOWSKA
baz. W wyniku szko1enia np. Tere- produkcji.
:Matus:iak, ktć r:a oo:orzednio wya. o~
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ROBOTNICZY

Ważny etap w zyc1u gminnych sPółd~ielni Pierwsi w przemyśle bawełnianym
••

Ostatnio przeprowadzone na terenie województwa łódzkiego zebra_
nia gromadzkie członków gminnych
spółdzielni, przy licznym
udziale
mieszkańców gromad, były pierwszym etapem akcji sprawozdawczej,
w której zarządy gminnych spół dzielni zdawały przed masami chłop_
skimi rachunek ze swej dotychczasowej działalności.
Przebieg tych
zebrań wykazał ogromne zainteresowanie ludności wsi pracą spółdzielni.
W toku dyskusji częstokroć piętno
wano źle wywiązujące się ze swych
zadań zarządy, żądająĆ zdecydowanie ich usunięcia, wielu zarządom
wskazano, j:>k należy usprawniać
pracę GS, aby
służyła
interesom
mas chłopskich. W licznych wypad·
kach sami chłopi uchwalali formy
udzielenia pomocy GS w rozwiąza
niu trudności gospodarczych,
jak
na przykład przy organizowaniu
transportu towarów do sklepów gromadzkich.

•

zgromadzenie przedstawiciel! dokonuje bezpośrednio wyborów zarzą
du i l}omisji rewizyjnej. Zważywszy,
iż w części gminnych spółdzielni za_
rządy
są
zdekompletowane, tam,
gdzie zachodzi tego potrzeba, będą
przeprovvadzone wybory, zarówno
zarządóvv, jak i komisji rewizyjnych.
DOBRE SPRAWOZDANIE PODSTAWĄ
RZECZOWEJ
DYSKUSJI
Na walnych zgromadzeniach zostaną złożone sprawozdania
zarządów,
komisji rewizyjnych i organów rewizyjnych CRS. W sprawozdaniach
swych zarz:,dy spółdzielni omówią
w sposób konkretny wyniki pracy
spółdzielni,
ich osiągnięcia, lecz
wskażą zarazem
ogółowi członków
na niedociągnięcia i błędy w dotych.
?zasowej pracy, zarówno władz, jak
i personelu spółdzielni.
Zarząd spółdzielni musi
w spo-

omówić swą dodziałalność bez ukry-

sób samokrytyczny
tychczasową

wania niejednokrotnie jeszcze występujących objawów lmmoterstwa,
a nawet nadużyć w aparacie spół
dzielni samopomocowych, popełnia _
nych przez elementy klasowo obce
i wrogie. Sprawozdanie dobre, to
takie, które w sposób jasny i zrozumiały przedstawi zebranym
przedstawicielom, jak zostały wykonane
plany w zaopatrzeniu i skupie, z wy_
liczeniem przyczyn, które wpłynęły
na ich przekrrczenie, względnie niewykonanie.
w· sprawozdaniu zarząd szczegóło
wo omówi ze.sady rozdziału towarów, zwłaszcza tych, których jest
mało, uzasadni ich okresowe braki,
wskazując i demaskując często istniejące kliki kułaków i spekulantów,
które przez działanie nieraz nawet
w porozumieniu z pra~O.Jfnikami GS,
usiłują przechwytywać ~war, przeznaczony dla pracujących mas chłop.

I

WALNE ZGROMADZENIE
- NACZELNĄ
WŁADZĄ SPÓŁDZIELNI

Na zebraniach gromadzkich dokonano wybor ów przedstawicieli na
walne zgromadzenia. Na walnych '
zgromadzeniach, które zgodnie z za. l.
łożeniem statutu, są naczelną wła- J
dzą spółdzielni, przedstawiciele chło.
pów omawiać będą wszystkie najważniejsze sprawy gminnej
spół dzielni: zatwierdzenie sprawozdania
zarządu gminnej spółdzielni z działalności placówki za i::.ok 1950 oraz
11 miesięcy roku 1951, bilans za rok
1950 oraz podział czystej nadwyżki,
uzyskanej w roku 1950. Ponadto wal..
ne zgromadzenia omówią i zatwierdzą plany 'racy na rok 1952 oraz
przeprawa ' zą wybory delegatów na
walne zgromadzenia w Powiatowych
Związkach
Gminnych Spółdzielni,
które odbędą się w okresie później_
szym. Realizując zasadę, że chłop
jest gospoc'lrzem spółdzielni, walne

,

Więcej

troski o knlportaż prasy i czytelnictwo

skich. Komisje.. rewizyjna omawiając
swoją . pracę, musi stwierdzić,
ćzy
kontrolowała zarząd, aby czynił on
wszystko dla zabezpieczenia spół
dzielni masy towarowej. Szczególną
uwagę winny zwrócić komisje rewizyjne na sytuację finansową gminnych spółdzielni, gdyż, jak wykazują doświadczenia, wiele
zarządów
gminnych spółdzielni niedostatecznie troscy się o to.

Załoga
tlkalni ZPB dm. Róiy
Luksembw-g odpowiadaijąc na wezwanie rnałogli ZlPB im. &ymańskiego JP<>Stanowiła rOaLny plan
produkcji wykonać 8 grudnia. A
tyrnczasem już w dniu 7 grudnia
jak prąd elektryCtZD.y po całych

my, doprawdy niewiele miałem
takich w c:lągu oałe~ roku - mówił Jakubowicz.
Jak to S'ię stało, że izałoga tkal.ni
ZPB im. Róży Luksemburg pierwsza w pmemyśle bawełnianym
cz.dołała tak wcześnie wykonać cz.aookładach rozeszła silę wi1adomość: dania drugiego roku Planu 6-letJeszcrze kilkada.iesiąt metrów niego? Na to pytbanie nie trudno
brakuje nam. do końca, jeszC!Ze drz.iś dać odpowiedź. Ten wielki sukces
wykooamy plan!...
zakłady rzawdrlllęcrziają niewątp1iwie
Była godzina 13.15.
W biurze całej rzałodze, ale przede wszysttkalni z niepokojem licrrono każdy kim wielu wybitnym przodownimetr towaru. Maszynka do licze- kom pracy, takim jak Katarzyna
nia. bez przerwy wYbijała coraz to Piekarska, kierowniczka młodrzie
wyzsze cyfry, 99,801 proc., godz. żowego zespołu dm. Janka Krasickiego, który wyprodukował ostatnią sztukę, wspaniałym
wynikom
osiągianym w zobowiąa:arriach produkcYdnych.
Już we wmeśniu
tego roku w
zakładach było wiele tkaczek, które wypełniły w 100 proc., a nawet
wyżej swoje rzadania roczne. Przyc.zyrriła się do tego szczera troska
wielu przodujących majstrów i całego kierownictwa zakładu.
Tkacrz.ki
Helena· Slusarek;
Leokadia Mastalerz, Anna Wojtczak, Wanda
IVDlrkiewicz
od
18-99,919 proc., godz. 20.15-99,985 dwóch miesięcy realizują już zaproc. i wreszcie radosna nowina: dania trzeciego roku &eśc:iolatki.
o godz. 21.05 plan wykonany w
100 proc. Na podstawie ksiąg brakarskich stwierdzono, że ostatni
wał
materiału
znajduje się na
krośnie Nr 195.
Maria Stawieraj była oszołomio
na, kiedy kierownictwo oo}{ładu
wręczyło
jej wspaniały bukiet
czerwonego kwiecia i dziękowało
jej i całej rzałodze tkalni oo przed- .

KOGO WYBIERA() DO WŁADZ
SPOŁDZIELNI

Na delegatów i do władz spółdziel
ni winni zostać powołani najlepsi
spośród chłopów mało i średniorol ·
nych, spośród robotników rolnych,
wiejskich kobiet pracujących, inteligencji pracującej na wsi oraz
młodzieży.

Często się słyszy w gminnych spół
dzielniach, Ż' „brak ludzi". Tysiące
ludzi dało się poznać swą rzetelną
pracą w komitetach członkowskich,
komisjach rewizyjnych, gdzie swymoddaniem dla spraw gminnej spół
dzielni zdali egzamin na pracownika, lub na członka jej władz, czy
też na delegrta na walne zgroma dzenie PZGS. Delegatami czy człon.
kami władz spółdzielni powinni zostać ludzie, którzy za swą
ofiarną
pracę i uczciwość w życiu osobistym
oraz społecznym, zyskali sobie szacunek i zaufanie wśród chłopów
[miny. Powinni to być ludzie, którzy
swe obowiązki wobec państwa - za_
równo w zakresie podatków, jak i
pod względem terminowego wykonywania zobowiązań, wynikających
z umów kontraktacyjych, ustaw i
dekretów, spełnili całkowicie
są
wzorem dla całej gminy.
Wybierać również trzeba nowych
Iludzi, aktywizujących się i rosnących
w życiu gromady, zwłaszcza spośród
młodzieży. Wybory winny wciągnąć
do społecznej, twórczej pracy jak
najwięcej kobiet, albowiem one najlepiej znają potrzeby swych rodzin
i gromady, one najdotkliwiej odczu.
wają

demoralizujący

Helena Ślµsarek W)'konala plan 30
września. ~zetelnie i uce.ciwie pracowała, ale też spotkała ją llasłu
żona nagroda. W dniu, w którym
tkalnia wykonała plan, otrzymała

ona

Bałutach.

wpływ pijań

stwa, szerzonego przez wrogów
spekulantów.

dwupokojowe miescz.kanie w
nowoczesnym domu na

pięknym,

Wspólna praca, zrozumienie potrzeb robotnika i niesienie mu pomocy, w każdym I)ajdrobniejszyni
terminowe wykonanie planu. A po- nawet wypadku pomnaila siły każ
tem dyrektor naczelny tow. Miło dego tkaC'Z.a, każdej prządki. Oto
sławski z przewodnica:ącym
rady
e.akładowej własnymi rękoma wyciągali ostatnią smukę
tkaniny i
saani rzanieśli ją do brakaTn:i.
Brakarz JórLef Jakubowicz zaraucił ją na przeglądarkę ) pilnie śle-

i

Wybory delegatów oraz władz
W walce o realizację zadań Planu żu, za wybór odpowiednich ludzi których placówek PPK „Ruch". gminnych spółdzielni muszą . odby
8-letnie.go, w walce o utrwalenie na kolporterów, odpowiadają prze- Między innymi w dzielnicy Sród- wać się z pe'nym zachowaniem lupokoju prasa polska spełnia po- de wszystkim podstawowe organi- mieście-Prawa prasa nie jest do- dowej praworządności. Pamiętać jedNie ma tej odP.O- starczana na czas do poszczegól- nak należy, iż nie wolno nam dopuważne zadania. Mobilizuje ona ma- zacje partyjne.
sy pracujące do uczestniczenia w wiedziafoości w placówce Filmu nych zakładów pracy, Takiego sta- ścić do warcholenia jednostek wrobudownictwie socjalistycznym, pod- Polskiego w Łodzi przy ul. Kiliń- nu rzeczy nie można dłużej tolero- gich na zebraniach spółdzielczych,
nie wolno dopuścić do wystąpień kunosi świadomość ideową i politycz- skiego, gdzie na kolportera wybra- wać.
pełW celu usprawnienia kolport'lżu łaków i spekulantów,. którzy nieną jak najszerszych warstw nasze- no tow. Kredensa, strażaka,
go społeczeństwa. Dzięki kon,t~to niącego służbę co drugi dzień. prasy organizacje partyjne oraz ko- \\"ą!pliwie ~ędą usiłowali dla swych
wi gazety z czytelnikami - dzięki Rzecz naturalna, że o sprawnym mitety miejskie i powiatowe PZPR niecnych celów atakować uczciwych
gęstej sieci korespondentów robo~ codziennym dostarczaniu pism pre- winny w swych plan 3 ch pracy i oddanych nam ludzi, obniżać warniczych ·i chłovskich, prasa stała się numeratorom nie może tam być uwzględnić sprawę kolportażu i tość społecmego sposob\ł gospodarocenną' t'ransmisją partii do szero- rhoWJI'.
czytelnictwa. Trzeba analizować to wania w gminnych spółdzielniach. W
Zarówno ze sprawozdania jak i z zagadnienie na posiedzeniach egze- ogniu dyskusji i krytyki musimy
kich mas pracujących.
i. ,, czyny, które spowodowały. że
Dlatego też sprawa prawidłowego dyskusji wYnika, że kolporterzy fa_ kutyw podstawowych organizacji ujawnić przed masami chłopskimi
z.ałoga tkalni tak wcześnie przyi sprawnego rozprowadzania prasy, bryczni w województwie łódzkim partyjnych oraz komitetów dzielni- elementy wrogie i klasowo obce, oczyścić z nich władze i aparat
stąpiła do oodań trzeciego roku
i;prawa kolportażu, nie może być nie spełniają właściwie swych za- cowych i powiatowych.
Planu 6-letniego, których realirzaAby gazeta należycie spełniała pracowniczy gntir>;'J.yc1' so:)łdzielni.
traktowana jako zagadnienie wy- dań. Jedną z głównych przyczyn tecja przyczyni się do wzbogacen1a
lącznie administracyjne. Organiza- go jest brak regularnych miesięcz- swoją rolę musi ona codziennie da- W ż~dnym razi~ n;,~ wolnci dopuścje partyjne w zakładach pracy 1 nych narad, które winny być or- cierać do czytelnika. Niejednemu cić do wyboru wrogów na deiega _ druł jej jakość. Ostatnia sztuka naszego iktalju, do podniesienia doganizowane przez kierownictwo rozinstytucjach winny wiele uwagi po- dzielni
towaru do planu na rok 1951 ma brobytu luda:i pracy.
i wydział propagandy komi- niewyrobionemu czytelnikowi nale- tów do PZGS. Każdy aktywista saświęcić sprawie kolportażu, walmopo.macowy, każdy przedstawiciel,
wspaniałą jakość. - 91,2 proc. priS. CZARNECKA.
tetu
dzielnicowego
czy
powiatoweży
wyjaśnić,
co
i
jak
należy
czyczyć o systematyczny wzrost liczgo. O niedocenianiu tych narad tać w gazecie, aby 1>rzyniosła mu udający się na walne zgromadzenie, 4.----------------------------- --..J.
by prenumeratorów. Kolportaż pra- świadczy
fakt, że narada kolporte- ona jak największe korzyści. Orga- winien uprzednio dobrze przemyśleć
sy - to ważny odcinek pracy po- rów w Łasku
nie doszła w ubieg- nizacje partyjne winny dbać o to, f omówić z sąsiadami działalność
litycznej.
'- łym miesiącu do skutku. Zamiast aby każdy kolporter zakładowy był gminnej spółdzielni oraz kandydatuNa wojewódzkiej naradzie kol- 30, przybyło
na delegatów
czynnym agitatorem. ry do władz GS
Z~łoga Łódzkiej Fab!J'.ki Masz;,:n siadał dostatecznegó
wyposażenia
porterów, która odbyła się przed kolporterów. na naradę zaledwie 3 jednocześnie
dążącym do właściwego rozwoju PZGS.
ukonczyła plan produkcyJny w dnm technicznego.
kilku dniami, a w której udział
Borykano się z
Znaczne niedociągnięcia można czytelnictwa w swej fabryce.
J. SOBIESZCZA'RSKI
22 · listopada br.
Nie było to t k' . t dn · · ·
· k
wzięli pracownicy PPK „Ruch" i
i p _ a imi u osciami, Ja np. etękler. działu Rewizji i Samorządu CRS łatwe' zakład nasz bowiem ne
W. PŁOSZYN'SKI
kontrolerzy służby gazetowej z te- zaobserwować w działalności nieo
t
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se
awarie
dzwigow
oraz innych
renu urzędów pocztowych - stwierurządzeń technicznych i gospodardzono, że kolportaż prasy wzrósł w
naszym województwie obecnie o 3,6
czych. Mieliśmy wie'l.e kłopotów, np.
proc. w stosunku do listopad~.
z przerwami w dopływie wody, któWzrost liczby prenumeratorów naJra posiada duże znaczenie w odlew•
. Iepil:!j przedstawia się na terenie
nictwie.
Ł·odzi: w dzielnicach Widzew i Stazwycięskie komunikaty z wielkiego placu boju i społecznych, a przeto wystawiona tym barPOD ZNAKIEM WYBOROW
romiejska, a na terenie wojewódzSukces nasz zawdzięczamy przede
o pokój, o socjalizm, o wzmocnienie potęgi dziej na podszepty wroga klasowego - ulega
twa "'F. W. po~viat'.lch. r~wsko-mazoŁódzka i wojewódzka organizacje partyjne obronnej nasiej ludowej ojcrz.yzny.
organizacji partyjnej.
demoralizacji i stacza się na manowce chuli- wszystkim
wiecktm i sk1ermevy1ck1m. Wzr:ost w dalszym ciągu żyją pod znakiem wielkiego
„Ludzie pracuj~ u nas nie na wyzyskiwaczy, gaństwa.
Aktyw partyJny, kierowany nrzez
p~enumeraty wynosi tam przecięt- I wydarzenia - wyborów do dzielnicowych i pa- nie dla zbogacenia pasibrzuchów, ale na. siebie,
Właśnie w ubiegłym tygodniu Sąd Powia- sekretarza,
tow. Gawryszaka, mob1nie 7 _prosent.
. .
ościach na- wiatowych instancji partyjnych. W ubiegłym na swoją klasę" ..... powiedział tow. Stalin na toWY Łódź-Północ rozpatrywał szereg spraw
lizował załogę
do przezwyciężania
W mek~orei:ch. rmeJscow
. .
tygodniu delegaci, wyłonieni przez zakładowe I Wszechzwiązkowej Nart'dzie Stachanowców.
przeciwko młodym chuliganom. Znamienne jest,
&ze~o woJewodz.wa zaznacza się Jed- .
.
.
·
· lik t
· ·
Ta głęboka prawda o pracy, „która. posiada że !Jrzysłowiowym „rzemyczkiem". od którego trudności na zagrożonych odcinadek liczby prenumerato- l gmmn~ orgamzacJe, ocema ry y~zru~ l san:o~
na
Zbig- kach. Energia, wytrwałość organisNp
ow" c'e łęc„vck'm krytyczrue dorobek swych orgaruzac]l, radzili u nas znaczenie społeczne, jest sprawą honoru zaczęły się poważhiejsze przestępstwa
row.
p., w p 1e i
-J
'
d
·
·
· ·
t 1
kolportaż spadt o 4,5 proc., a w po- nka ·~u1;pszdei::ieln~ l usphrawS~::_meJ? ~ skyi ~ ~r~cdy i chwały" - stoi za sukcesami w walce o stały niewa Jałochy, Adama Pryczka, Jerzego 'Strze- zacji partYjnr;,j dały bodźca do wy· · 'ask' _ 0 1 7 proc. w sto- om1,,etow zie 1cowyc : ,,,,„om1e~s eJ, "ro - wzrost produkcji, stoi u podstaw twórczej ini- leckiego, Bogdaha Makowskiego, Tadeusza Wit- tężonych wysiłków pracownikom
wiecie ~
im
. · .
· · k' h
·
„
Rado ka
sunku do listopada. , zaznaczył się m~escia
oraz mieJs ic o~gan~zi:cJi,
. ms , cjatywy załogi ZPB im. Szymańskiego, która tycha, czy Leonarda Popielatego, były wykro- aparatu technit-znego 1i admim~•ra
rzuciła hasło
socjalistycznego współzawodnic czenia przeciwko socjalistycznej
dyscyplinie
rówmez spadek prenumeraty w P1otrk~wa. i Ra.wy MazowieckieJ.
Zgierzu oraz w Łodzi - na terenie
AkcJa sprawoz~aw?ZO-~Yb?rc~, która spo- twa w przedterminowym wykonaniu planów pracy, bumelanctwo, niezagrzewanie miejsca w cyjnegO) z!irówno partyjnym, jak i
dzielnicy Bałuty.
w:odował'.1 tak w1e~e ozywi~rue -:ne w:szy~t- rocznych. Wezwanie to zelektryzowało włók jednym za.kładzie pracy,no, i pociąg do kieliszka, bezpartyjnyra.
Niechże z tych zasmucających rozpraw sądo
Spadek kolportażu w niektórych kic~ o~mwach ~artyJnych~ zb~ega su: z w.1elkim niarską Łódż. Apel towarzyszy z ZPB im. SzyMocny trzon naszej załogi stanomiejscowościach naszego wojew6dz- na~1ęciem walki ~ z~c1ęslue wykonanie za- mańskiego podjęli robotnicy ZPB im. Róży wych wyciągną należyte wnioski ZMP i rady wią przodownicy pracy, którym w
twa wskazuje, że zagadnienie pr.a- dan I~ roku Sześciolatki. - .w zakła?ac~ pro- Luksemburg, zakładów, których tkalnia pierw- zakładowe, organizatorzy życia świetlicowego
mierze
zawdzięczamy
Widłowego i sprawnego rozprawa- dukCYJJ?YCh, o pełną r~alizacJę zobow1ązan wo- sz;a w !Przemyśle bawełnianym zrealizowała w itd. Zwłaszcza w ZPB im. Marchlewskiego, gdyż zaacznej
z zakładami tymi dłużej lub przejściowo było przedterminowe wykonanie planu.
dzania prasy nie jest doceniane bee panst-:na .- na wsi. S~ąd obrado~ kon~e dniu 7 grudnia ciadania II roku Srześciolaitk:i.
W ubiegłym tygodniu łańcuch współzawod związanych. aż 4 spośród zasiadających na ławie Wymienić trzeba w pierwszym rzę
przez pracowników PPK „Ruch", renCJl dzielmcowych i powiat?W?ch J?rzyśw;e
że nie wykazują należytego zainte- ca glęb?ka troska o :wzmocmerue . loerowru.c- nictwa międzyzakładowego zwiększył się o no- oskarżonych chuliganów.
dzie tow. Jana Kuleszę, kowala,
resowania tą ważną sprawą orga- hy8; polity~zneg~ w. teJ walce, . ~ Jesz~z~ s1l- we ogniwa: ZPB im. Dzi~rżyńskiego, ZPB im.
który sam pełni obecnie czynności,
NA JEDNYM Z CZOŁOWYCH MIEJSC
nizacje partyjne i organizacje ma- meJsze zw1ąz.arue się z masarm l ~mob1lizowa- Kunickiego, ZPB im. Oknei.„
Apel trwa. W obliczu wzmagających się przywykonywane dawniej przez trzech
8owe. Znalazło to również potwier_ nie ~eh. do zaszczytnego, przedtermmowego wygotowań agresywnego
bloku anglo-amerykań
Chłopi województwa łódzkiego wysunęli się robotników, osiągając przy tym 322
dzenie w dyskusji, w której udział pełni~ma plan~.
.
.
wzięli przedstawiciele poszczególUb~:g~y o/d~eń upłynął„ rówrueż pod znakiem skiego do nowej wojny, w obliczu hanieb- w ubiegłym tygodniu na jedno z czołowych
nych rozdzielni PPK „Ruch" oraz rozwiJ~JąCeJ się. ka~panu spr.aw?z?awcz?-wy- nych zakusów podżegaczy na nienaruszalność miejsc w kraju, jeśli chodzi o realizację swych procent normy. Ten wspaniały wynik umożliwila mu dobra organizanaszych granic na Odrze i Nysie - patriotycz- zobowiązań wobec państwa.
kontrolerzy służby gazetowej.
borczeJ "'! orgaruzacJach ZMP i _Ligi Kobiet.
Tow Błaszczyk kierownik rozNa wsi - obok wyborów do władz tereno- na klasa robotnicza Łodzi daje godną odprawę . Już osiem powiatów przekroczyło „granicz- cja pracy. Uznanie należy. się rówdzielnl w dzielnl~y Górna-Lewa w wych ZSCh - odbywają się również zebrania amerykańskim sukcesorom Hitlera, wzbogaca- ną" cyfrę, uzasadniającą zwolnienie od miarek nież ślusarzowi Czesławowi KuŁodzi, uskarżał się na brak współ- gromadzkie, mające na celu wciągnięcie naj- jąc swą twórczą pracą gospodarkę narodową, l od:,.ypów - 90 µrocent. Z tych Eiedmiu, Brze- cbarskiemu,
wyrabiaJ·ącemu
238
zinom, Rawie i Skierniewicom bardzo niewiepracy ze str&ny zarządu grodzkiego szer~zych ma~ czło~ów . GS
~o .ak~wnego ?Odnosząc siły obronne ojczyzny.
le
już
brak
do
pełnego
wykonania
rocznego
procent
normy,
oraz
Ciesielskiemu,
TPPR w sprawie zwiększenia pre- wspołrzą~zerua . gmmnyrm spó!dz1elmarru. Rozplanu skupu zboża. Tylko kilka procent tira- Piporskiemu, formierzo.lP: PrzybyO DUSZĘ MŁODZIEŻY
numeraty
tygodnika
„Przyj~ń" poczęły się takze przygotowarua do wyborów
kuje województwu do jesiennego zakończenia lakowi, Michalskiemu, l!Jrędowiczo
oraz gazety „Wolność". Nawet eta- władz sportowych.
· Nasza nowa, wspaniała młodzież wysuwa się skupu ziemniaków przemysłowych i jadalnych.
towi pracownicy Zarządu TPPR
na pierwsze miejsc;:e w szeregach bojowników Podatek gruntowy został już spłacony w 95 wi, Mirzejewskiemu i wielu innym.
APEL TRWA
Górna-Lewa nie prenumerują tych
'
Chlubą naszego zakładu są racjoo pokój, o socjalizm, o Plan Sześcioletni. W za- proc., a FOR ':N przeszło 80 proc.
pism.
Chłopi z Pytowic, którzy dwa tygodnie temu nalizatorzy.
Złożyli
oni szereg
Coraz bardziej masowo napływają 9urone, ra- kładach pracy
chłopcy i dziewczęta walczą
Niewiele wykazuje zainteresowania zagadnieniem czytelnictwa or- dosne meldunki o przedterminowej realizacji ofiarnie i z entuzjazmem o przedterminową, rzucili wezwanie wszystkim gromadom woj. wniosków, które przyniosły nam
ganizacja partyjna w Zakładach rocznych planów produkcyjnych. „Do dnia. 28 zwycięską realizację zadań produkcyjnych, biją łódzkiego o współzawodnictwo w kontraktacji - 324 tys. zł oszczędności. Dzięki taZPW się o nowe, twórcze metody pracy, o stosowa- uzyskali potężny argument na rzecz swego paPrzemysłu Dziewiarskiego Im. „O- listopa.da roczny pła.n WYkona.ła za.loga
triotycznego apelu w postaci uchwały
rządu kim racjonalizatorom, jak Kowalfiar 10 września" w Łodzi; gdzie im. Ossowskiego„.", „do 30 listopada. br. prze- nie przodujących doświadczeń radzieckich,
o
dodatkowej
pomocy
dla
hodowców
trzody
ski, Majchrzak, Ciesielski i Jordan,
o
oszczędność i zWiększoną wydajność. Niepomysł
skóna.ny
wykonał
globalne
za.da.nia.
proprenumerata obejmuje około 30
procent stanu załogi. W Zakładach dukcyjne drugiego roku Pia.nu 6-letniego.„", dobna :iednakże przejść 1o porządku dziennego chlewnej. 1·chwała ta została powitana z witl- zakład nasz może się poszczycić zaim. Komuny Paryskiej w Radom- „na 28 dni przed terminem wypełnił roczny nad tym, że pewna część młodzieży, nie pojmu- kim en~uzjazmem przez wieś naszego woje- Jęciem pierwszego miejsca w przea napływające nieustannie m-eldunki
sku tamtejszy komitet zakładowy pia.n produkcyjny przemysł odzieżowy.„", „do jąca należycie społecznego sensu pracy w na- zwództwa,
groraad pozwalają wierzyć, że i na odcinku myśle metalowym pod względem
PZPR nie okazuje żadnej pomocy dnia 30 listopada. zrealizowały roczne zadania szym ustroju, nie uzmysławiająca sobie wspa- kcntraktacji obszar łódzki znajduje się w szere- ruchu racjonalizatorskiego.
instruktorowi
rozdzielni
PPK produkcyjne Za.kła.dy Przemysłu Dziewiarskie- niałych perspektyw rozwojowych, jakie otwier:i
MIKOŁAJ KOPCZA:lijSKI
go w Zduńskiej Woli, a do 1 ~rndnia Łódzkie przed nią Polska Ludowa, pozbawiona dostatecz- .!U orzodujących w skali krajowej.
„Ruch", tow. Szelidze.
$.
Łódzka Fabryka Maszyn
Za sprawna działa.,lność koloorta- Za.kładY Obuwia Gum9wego.„" - oto codzienne. nei onieki ze strony organizacji młodzieżowych
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Z wystawy
Od. 23 grudnia
do 6 stycznia
ferie zimowe w szkołach

GŁOS

ROBOTNICZY
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październikowych

gazetek
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Z Filharmonii

ZPB im. Kunickiego zdobyły proporczyk przechodni w 160

łódzkie/

,

rocznicę

;;;;;;;;

~.:..:

. . Mozarta

sm1erc1

Urodzony w 1756 r. WoHgang Ama· na chwilę nie traci właściwej Mo•
podstawowych I
deusz Mozart jest jednym z najwięk· zartowi przejrzystości i skromności
rozpo.
Dla tych względów
szych geniuszy muzycznych świata. dźwiękowej.
czynają w tym roku ferie zimowe 23
Komponując i koncertując od szóste· kcncert c-moll stawia duże wyma•
grudnia. Nauka w szkołach po przerWystawione w ORZZ październl- sca na zamieszcrzenie krótkich, rze- wane slusrmą powściqgliwością trak- go roku życia, zyskał sobie zrazu gania interpretacyjne · przed wyko·
wie zacznie się 7 stycznia 1952 r.
kowe gazetki ścienne przeglądane czowych artykułów,
dotyczących towanie malowideł, dekoracji i or- europejską sławę „cudownego dziec· nawcą.
były sumienni€
prrze:z redaktorów pJ:zeróżnyi:h rz.agadnień terenu pra- namentów
w
tych
gazetkach, ka", by w okresie dojrzałości spo·
Solistka
nie sprostała zadaniu,
poszczególnych gazetek. Wczytywa- cy.
wszystko to zdaje się wskazywać, tykać się przeważnie z niedocenia· tworząc interpretację daleką od prono się w pósrzczególne artykuły. baNtemal z każdego zdania tych ga- że wiele komitetów redakcyjnych niem i z niezrozumieniem wielkości stoty, umiaru i elegancji, jaka po•
dano stopień IPOWiązania ich treści zetek biła wielka troska o produk- weszło na wła·ściwą drogę, która swej sztuki u ówczesnych sfer rzą· winna .cechować wykonanie utworu
z tym, co w danym rzakładzle się cję; o prrzedterm\nowe realizowanie wiedzie do dalszego podnosr,i;enia po- dzących . Borykając się z przeciw· Mozarta. Ponadto ani jeden z trzech
nościami
życiowymi,
um arł
zapo· utworów wykonanych w naddatkach
dzieje, rz; życiem jego rz:iłogi. Padały zadań drugiego roku Planu 6-letnie- 7.iomu gazetek ściennych .
mniany w 1791 r;oku, a ludzkQść do nie był dziełem Mozarta, co niepo•
słowa aprobaty, ale nie brak było go, 1Mąd1,ze posługiwano się saty:tą,
*
*
również irzeczowej krytyki, opartej chłoszcząc brakorobów, bumelantów
Na naradzie, redaktorzy ga2etek dziś nie może odnaleźć jego grobu. trzebnie rozbiło jednolitość progra•
i obiboków, stuwiając zarazem jako ściennych wybrali jury, celem oce- Dzieła Mozarta dopiero p~ śmierci mową koncertu, tym bardziej, że
Pończochy na „pasek" na konkretnych przykładach .
utwory te nie zostały wykonane in·
Wyróżnlaly się zarówno w zakre- przyklad czołowych
przodowni!<ów ny eks.ponatów
wystawowych i autora zyskały sobie należną sławę.
XIV koncert symfoniczny Państwo teresująco.
DANUTA PIERKO, zam. przy sie treści jak oprawy graficrzn:)j ga- pracy.
przyznanla proporczyka przechodul. Pieprzowej 15, krą.żyła. od
Drugą część koncertu wypełniła.
zetki: ZPB jm. Kunickiego, ZPB im.
Na wystawie były rówm~z ga- niego „Głosu Robotnica.ego" dla naj- wej Filharmonii pod dyrekcją Zbisklepów MHD i PSS do dom6w Stalina, ZPW im. Reymonta, „Głos zetki złe, chybione. Komjtet redak- lep52ego
zespołu
redakcyjnego. gniewa Chwedczuka. poświęcony był Symfonia C-dur, zwana 11 Jowiszową''.
towarnwych wykupując tam róż
Kuśnierza", gazetka PDT,
Centrali cyjny ZPW im. B.ardowskicgo u:r.nał W skład jury weszli: tow. Myślin z twórczoś ci Mozarta. Wykonana na Należy ona wraz z Symfoniami
nego rodza;ju artykuły tekstylne.
Skór Surowych, „Książki i Wicd'Zy" za stosowne sporządzić i;azetkę fa- ZPB im. Stal:ina i tow. Stopczyk z wstępi e uwertura do błahej i kiep· G·mołl i Es-dur do trzech najwięk
· Ze „zdobyc-z~" swą wędrowała itd. Gazetki ie odvowiadały zasadni- brycrzną rz wyc!nków gazetowych. Tę Zjednoczenia Filców Technicznych. skiej komedii „Dyrektor Teatru" szych symJonii Mozarta, powstałych
na, plac Ta.mfaniego, gdzie zakuczemu warunkowi dobrej · pracy ko- samą drogę obrało kolei;:-ium z FaJury, w skład którego weszli rów- powstała na „zamówienie" dworu w 1788 roku, w najbardziej dojrza·
pic.ne t ekstylia ndsp!'2eda.wa,łi;. po legium redakcyjnego, treść ich była bryki Maszyn w Rad<Jmsku. Nie- nież pr7.edstawiciele Zarządu Głów wiedeńskiego, oci którego Mozart za- tym okresie jecSo życia. W Symfonii
paskaTSkich cenach. Kontrolerzy całkowic:ie związana e życiem pro- które gazetlki tworzyły raczej Jakiś nego Zw. Włókniarzy, ORZZ i re- leżny był materi~nie. Domyśleć się C·dur osiąga Mozart szczyt kunsztu
społeczni zatrzymali spekulantkę
dukcyjnym eałóg tych właśnie za- barwny plaka·t, na którym rz braku dakcii „Głosu Rob0tnicrzego", bio- można, że autor wykonyw ał zamó· i przeżycia autorskiego. Utwór po·
gdy usiłowała o IGO proc. qrożej ktadów vracy.
miejsca z.amiesiczono d wa lub trrz.y rąc pod uwagę dużą regularnosć w wienie bez zbytniego zapału. Uwer- wyższy jest jednym z najpopularniejsprzedać pońozochy.
Jako duży krok no.przód w pr.acy małe artykuliki. T:;powym tego ukaz~·waniu się gazetld ściennej w tura jeunak napisana została zgrab· szych dzieł tel!o rodzaju w literaturze
nie i starannie jak zawsze u Mo· muzycznej świata,
komitetów
regakcyjnych
należy przykładem
była m.
il!l. gazet- ZPB im. Kunickiego, poważną ilość
li
zarta.
Dyrygent bardzo starannie przygo•
również
odnotować
rz:achowan:ie
właka
ZPB
im.
Rewolucji
190:)
r
.
vtspółpracowników
korespon.:len1eczny remont
Wykonany z udziałem solistki Re· tował wraz .z orkiestrą koncert, a
ściwego stosunku elementu d€kora- Z ,pewnym zdumieniem :::-edaiktomy tów, którzy stale !Piszą do tej gae.etginy Smendzianki koncert fortepia· zwłaszcza z wielkinł pietyzmem wyJuli od pół roku nieczynny Jest
cyjnego do treści. Gazetki ZPB im. garzetek ściennych ogiątlali gazetkę
oraz prawidłowe i.wszechstronne
bar samousługowy przy ul. Piotr- Kunickił:go, ZPJ im. Wróblewskie- „Gumowca": każdy artykuł tej ga- omawianie życia załogi - jedno- nowy c·moll należy do szczytowych konaną Symfonię. Akompaniament
dzieł
twórczości
Mozarta.
Pełen do koncertu fortepianowego był dy·
kowskie.j
92. go, „Tramwajarza·" i wiele innych zeiki to dłuższy lub krótszy „. wier- głośnie przyznało proporczyk prze- wstrząsającego dramatyzmu i impo· skretny i uważny.
LiC2nł
przecechoVl/lało umiarkowanie formy, s:zyk okolicznościowy.
chodni
zespołowi
redakcyjnemu
ga1
nujący ogromem treści lirycznej ani
KAM.
ą,,:
,
cl~odnie: z zastaranne unikanie krzY'kliwej preWystawa jako całość wyp~dla do- ;7.etki ściennej ZPB lm. Kunickiego.
1
cieka-wieniem
tensjonaiJ.noŚ1:i,
nadmiernej
roz- bmc, lepiej niż poprzedn:io org;mi-1·Proporczyk odebrał .w imieniu i:ef_(i~ •
• /1 Jpoglą,da.ją do budowy szaty graficznej. w ga- zowane w ORZZ przeglądy gazetek społu redakcyjnego tow. Janik.
ł
:Y1
wnętrza loli:a- zetkach, zwlaszc;za Z.PB im. Kunic- ściennych. Prawi<,lłowe, ~zerokie, I ~o.nadto nagrody pieniężne i
lu, który ze kiego, ZIPJ Wroblewskiego, można krytyczne omawianie wie.lu aktual- ks1ązkowe ufundowane przez ORZZ,
z
i
. .. t
CRZZ
względu
na / było z.auwa:żyć umiejętność ~clo- nych dla zakładów pracy zaaadnień Zarząd Główny Włókniarzy i redak~ k ?rgan zowtana_ z m1cJa !WY h
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Stalina,
Kuśnierza", prze
_zona do d ma
gruama
r. wewnętrzpego
po1ectło
uregulować
cją. Bar ten ~
§. ZPW Reymonta, PDT, Centrali Skór włącznie.
sprzed~arpia i śledzi solonych
przejęty został ~
~ Surowych, ZPJ im. Wróblewskiego, Osoby, które nie zrealizują w tym w oparciu o system bonów mięsno·
przez
Łódzkie Zakłady Ga- E
"-~--~~~~ ·~--- ------~
~ ,,Książki i Wiedzy", „Tramwa.jar2ll", terminie talonów, stracą prawo do tłuszczowych.
·~
strrutomlcz.ne. Czy nie mogłyby g
DŁUGOTRWAŁY
gdyż
instalacje
do żq na sali produkcyj-; „Ube211>i~zeniowca" l „Myśli Finan- pobrania w sklepach pończoch. po·
Sprzedaż karpia
śledzi na bony
ane przyspieszyć
zbyt długo E
REMONT
ogrzewania są
nie- nej. Interwencje jego; sowca".
J. B.
nieważ talony z dniem 11 grudnia mięsno-tłuszczowe nosi
charakter
trwającego remontu?
g
czynne.
pozostają bez skutku..E
br. tracą definitywnie swą ważność. akcji jednorazowej, w związku z du~
Dział glównego meInterwencje u. ins- Należy energicznie za-§
w najbliższym czasie zatrudnieni żym zapotrzebowaniem na te artyg chanika przystąpił w pektora BHP i w d'IJ- jqć się tq sprawą.
E
mężczyźni otrzymają talony, upoważ_ kuły w okresit> przedświc\tecznym.
§ marcu br. do remon- rekcji nie daTy rezulZ. DROZDOWSKI~
Począwszy od dzisiaj do 23 grud- niające do nabycia _pończoch damPosiadacze bonów mięsno-tłuszczo.
~=. towania jednej z sal tatv.. Jest nie do poZM im. Strzelczyka:~ nia, Powszechne Domy Towarowe skich dla żon, nie zatrudnionych v...a- wych zawodowo pracujący, jak rów.
wyrobów myślenia, aby ten stan
otwarte będą od godz. 8 do 20 bez wodowo. Natomiast w miesiącu sty· nież studenci, emeryci, inwalidzi
Spekulantka skazana na E magazynu
gotowych. Gdy zwie- rzeczy mógl trwać w
ZAPOMNIANA
; przerwy.
czniu otrzyriają talony na pończochy itp, otrzymają na odpowiednie kuMASZYNA
§ • W tych dniach w PDT pojawiły damskie osoby, mające na swym u- pony bonów grudniowych po 0,25
miesięcy
pracy E ziano odpowiednie ilo- dalszym ciągu.
§ ści piasku, wapna. i
J. szczyGIELSKI
, g się duże ilości różnego rodzaju ta· trzymaniu innych członków rodziny kg. śledzi solonych.
NATALIA
GRZYBOWSKA, :. ·cementu,
się,
Zakłady Wytwórcze
o. bol.c
magazynow·_: n1·ch zabawek dz1'ec1·ęcych oraz duz·v
· · k"1e1,
· powyzei
· · 1a t 15 , me
· pra.
P osia
· d acze bonów mięsno-tłuszczo.
b ,. ·okazało
k
J
Płc1· zens
zam. przy ul. Zgierskiej 24, za :: ze . ra"'
Aparatów Telef.
Łódzkich
_
Zaklad6w:= wybór
artykuło·w
emaliowanych cujących zawodowo.
P siat i druciawych rodzinnych i dziecinnych o.
uprawianJe handlu łańcuszkowe : ne3.
o paru tygodGastrono.micznych.. .: krai·owego wyrobu i rz imnn,rtu.
t
·
MATERIAŁy
przi1 u.I. Pioh'kowskie1§
~.
rzymu3ą po 0,40 kg. karpia.
go na plac11 Tamfaniego odpo- ~ niach dostarczono ją
: i murarze przystąpili
NISZCZEJĄ
208 od roku stoi nie-:
wiadała przed Komisją Specjał·
•
ną. Spekulant.ka wykupująca na
g do robót, lecz musieli
zabezpieczona. maszy-§
Ł
„pasek" towary prze.zilaczone dln.
je
inRobotnicy
naszych na do fabrykacji
ludzi pracy skierowana została ~ ne prace oka.za.ty się za.kładów często zwra- cznego lodu., nisze.ze-~
~
pilniejsze.
cają
uwaoe
na
nisz- jąc coraz bardziej.
:
na 12 miesięcy d-o obozu prae.y.
§
Ciekawe, kiedy za. czenie się kól transNie można POZ(VOlić,§
Społeczeństwo
Łodzi z wielkim oper z dawnego, klasycznego re- ~hińskich
świadczy również fakt.
! kończony zostanie ten misyjnych, zdatnych aby taka cenna mą;:E zainteresowaniem i radością przy- pertuaru chińskiego.
ze w ramach Festiwalu Muzycznełl%iś ' .1',QJPD.C~ł
i „długofalowy" remont. do użytku, które leżą sz11na nie została wy-: jęło- do wiadomości komunikat, gło- Ruch artystyczny w Chinach Lu- go, odbywającego się w biezącym
~ Ii. ROBASZKIEWICZ niezabezpieczone prze11 korzystana.
g szą:y, że we wtorek. dnia 11 gru- dowych nabiera _ coraz większego roku w Pekinie, wzięły udział
sławy WClCJla
domÓW : ZPW im. Barlickiego degzczem.
J. DUKO..WLC;Z ~ dnia, przybywa do Łodzi na go. rozmachu.
Dowodem upowszech- świetlicowe
zespoły
muzyczne
Dzisiaj ze wszystkich hurtowych E
016 wielu miesięcy
ZPB im. Sawickiej§ ścinne występy Młodzieżowv Ze- nienia kultury i szt1J,ki, onestawie: wszystkich fabryk chińskich. Chór
składów opałowych wyruszą na mia. :
nia
sztuki
na
tory
prawdziwej
służ drukarzy z drukarni . „Sió.Chua" zoPOPRAwre
poza fa.bryką nagro: spół ArtystYCJillY Chińskiej Repuby ludu jest fakt, iż obecnie w stał odznaczony premią za wykosto wozy, dostarczające węgiel mie. ~
WARUNKI PRACY ma.dzony zostal złom. ŻLE ZAOPATRZONAE bliki Ludowej.
szkańcom Łodzi w II turze. Codzien- :
Ten cenny surowiec
APTECZKA
:
Przyjazd zespołu chińskich arty- północnych prowincjach . chińskich nanie trzech pieśni, skomponowanie do domów dostarczanych będzie ~
Urągające przepisom dla naszych hut nisz~ stów stanowi niewątpliwie dowód istnieje 337 Domów Kultury, w Chi. nych kolektywnie przez członków
1.500 ton wngla. Dzienna pula opału ~ higieny warunki pra- czu się, rdzewiejac.
Apteczka ttl na.sze1~ pogłębiającej się przyjaźni między nach Wschodnich liczba Domów ch<?ru. W październiku br. w Szan~
przeznaczona do sprzedaży jest obec- E cy w sz!ifierni i harFakty te są dowo- instytucji nie jest od.g Polską a Chinami Ludowymi, przv- Kultury sięga 200, a w centralnych haJ? odbył się Festiwal Taneczny.
nie znacznie wyższa, niż w I turze. : towni
maszyn
na- dem braku aospodar- powiednio zaopatrzo-§ czynia się do poznania wielkiej Oj. prowincjach działa obecnie 166 Lu- Wzięły w nim udział liczne zespoZe wi:ględu na to, że węgiel przy ~ szych ·za.kładów są do- skie.1 zapobiegliwości na. Gdy kilka dni te-i czyzny Mao Tse-tunga. Zespół, ba- dowych Domów Kultury. Prócz ły robotnicze. Szczególny sukces
ładowafiiu na wagony czy zsy- E wodem
karygodnego u kierownictwa.
mii jedna z pracownic§ wiący obecnie w Polsce, jest potęź· Domów Kultury, w Chinach działa odniósł połączony zespół kilku ta.
pywaniu
na
placach
składów ! braku troski o praA ZIELI!JSKI zachorowa.la
pow11ż.§ nym i wymownym świadectwem obecnle przeszło 400 zawodowych bryk włókniarskicla który wykohał
opałowych
ulega kruszenlu,
w E cownik6w ze stTony
ZPB
nie, brakowało środ.g rozmachu
nowej,
socjalistycznej zespołów artystycznych, docierają· ~?żony według Wfasnego pomysł~
każdej „porcji"
znajdować się 3 kierownictwa.. W cia- im. Rewolucji 1905 r. ków do udzielenia jen kultury w Chinach, dowodem praw- cych do najdalej położonych wsi. i _ilust;:.owai:iy muzyką kompozytobędzie
pewna,
niewielka
ilość g sne;
szlifierni b1ak
pierwszej pomocy.
E dziwego upowszechnienia kultury i Zespoły te WYstępują również w fa- r?w robotmczych, utwór choreograkruszu. Kierownicy składów opało _ ; wentylacji, a pracow· WYWIEżC ODPADKI
Jak oświadczyl dy.§ sztuki w myśl hasła sztuka w brykach, przy których z reguły ist- ficzny pt. „Taniec włókniarzy",
nieją amatorskie
zespoły
śwletli~ematęm t~go baletu jest pomoc,
wych otrzymali polecenie, aby przy ~ nicy nie mają okulaMETALOWE
rekto;- jinąnsowo-ad-E służbie narodu.
co
we.
kiiorą okazuJą włókniarze chińscy
ładowaniu węgla, przeznaczonego g T6w ochronnych. Gaz,
ministracyjny, nie ma§
Młodzieżowy Zespół Artystyczny
Przykładem olbrzymiego rozwoju ochotnikom chińskim, walczącym w
do rozwózki do domów, rozdzielano § wydzielający
się
z
I{ierownik III od- fun~uszu na
~a.ku~ Chińskiej Republiki Ludowej pow odpowiedniej proporcji bryły i ; mieszczącej się obok działu, ob. Komosiński, lek;iw do_ ap~eczki (?!),E wstał w czerwcu br. zrodził się artystycznego ruchu świetlicowego Korei przeciwko amerykańskim inkrusz węglowy.
E niewietrzonej ha.rtow- domaga się od roku, Cos tu nie aęst w po-: przed Festiwalem Młodzieży w Ber. w Chinach Ludowych może służyć, terwentom.
między innymi fakt, że na terenie
Od 15 grudnia składy opałowe i ni miesza się z ku- aby
STANISŁAW POWOŁOCKI
odwieziono
do rządku.1.
~ linie! zorganizowany z różnych zetyllco jednej prowincji Laonin dziarozpoczną d-0starczanie koksu do do-ii rzem i opiłkami. Po- Centrali Zbytu kilkaT. STOPCZYK ; społow artystycznych z szeregu łają obecnie 102 zespoły amatormów posiadających centralne ogrze_ ~ nadto w oddziale pa.- na§cie .ton wiórów
Zjedn. PrzemysłuE prowincji chińskich. Zespół liczy
•
wanie.
.
E nu.je dotkliwe zi"!'-no, metalowych, które leFilcowego a ogółem 212 osób. Na jego czele sto- skie. W prowincji Tsiniuań w 691
zespołach
świetlicoWYch
bierze
'''"'"""11"""''""111"''"'''"'"'"'""''"""1'""'''„ ••• „.„„„„u.,,,,,„„•.• „u„ .• „.„„.,.„,„„„,,,.,„„u„n••u„: ją pełniący jednocześnie funkcję
czynny udrzial 15 tysięcy chłopów.
dyrektora Biura Sztuki w Minister. Na północnych obszarach prowin- PARSTWOWY TEATR NOWY - irods.
15 „Poemat pedagogiczny"
stwie
Sztukioraz
wPeklnie
tow. cji Tsiansu działa obecnie około PAŃSTWOWY TEATR WOJSKA POLCzo Wei-czi
znany dramaturg
SKIEGO - godz. 15 - „Zemsta" (bł•
LOOO zespołów świetlicowych, łą
chiński,
tow. Lu Janun. Jest to
!ety wyprzedane) - godz 19 Siu•
ga dwóch panów"
·
"
Sroda, to dzień spędu zwierząt cznika wagi 153 kg., otrzymał więc hodują. Stanisław Nowak z gromady autor szeregu sztuk, między innymi czących w swoich szeregach artystycznych
około 20 tysięcy chłopów PARSTWOWY TEATR ZYDOWSKI
rzeźnych w gminie Bałucz, powiatu za. niego o 183,60 zł. więcej, niż spo- Przatów, właściciel 5-hektarowego niezwykle popularnej w Chinach
godz. 19.JQ - „Ongiś było" .
łaskiego. Już od wczesnego rana dz1ewał się tydzień temu.
gospodarstwa tylko na pierwszy Ludowych sztuki z życia żołnierzy i inteligencji wiejskiej. Repertunr Pozostałe teaf!y nieczynne.
wozy chłopskie, naładowane tuczni- Bardzo ucieszy się moja źona kwartał 1952 roku zakontraktował 3 Armii Wyzwoleńczej pt.: „Sto zw}:- tych zespołów składa się z utwo.
rów klasycznych oraz współczes
kami,
jadą ódo GS. Na placu przed z dobrodzi~i·stwa uchwały rz„du
· 1a d czając, że na następne cięstw w stu bitwach".
0 szt u k'i, osw
·
-.
- ,,WlelkJ przełom" - rodz.
nych. Charakterystyczne, że wi~k BAJKA
18, 20
gmmną sp łdzielnią „Samopomocy pomocy dla hodowców, kontraktu. kwartały zakontraktu ·e 3'eszcze ki"lka
Zespół d ·er ·
ół t
3
Chłopskiej" panuje niezwykły ruch.
.
z1 t się na zesp
ea- szość zespołów posiada . w reper- BAt.TYK - „Skandal w Ciochemerle"
Dzień jest dżdżysty i chłodny. Vażtralno-!'Iluzyczno-taneczny,
liczący tuarze sz~reg drobnych utworów, godz. 15, 1,, 19, 21
+>177 osob, oraz zespół cyrkowy. W odmalowuJących ż.vcie nowej wsi GDYNIA - Program Naukowo-o&wlatody więc chciałby zostać jak najs!yb.
repertuarze
zespołu •teatralnego chińskiej, pisanych przez samych
wy Nr. 43·51, godz. 16, n. ta, 19, 20, 21
MŁODA GWARDIA (dla młodzldy)
ciej załatwiony. Pracownicy GS i
znajdują się fragmenty z klasycz. świetlicowców.
·
„Kopciuszek" - godz 16 18 20
Centrali Mięsnej nie szczędzą wysił.
nych oraz współczesnych sztu.k
O olbrzymim rozmachu pracy MUZA - „Małżeństwo· Katarzyny" .....
ku, by odbiór sztuk przebiegał szybgodz.
18, 20
chińskich. m. in. zaś fragmenty
świetlicowej
wśród
robotników POLONIA - „Bojownik wolności" ko i sprawnie.
godz. 15.30, 18, 20.30
- Już od wielu tygodni nie miePRZ.~DWIOSNJE - „Grzesznicy bez wł·
liśmy takiego nawału pracy·- mó.
ny - godz. 18, 20
wi prezes GS, Jan Kulesza, który
REKORD - „Czerwony rumak" godz. 18. 20.
przybył tutaj, aby pomóc zatrudnioROBOTNIK . (dla młodzlety) nym w Bałuczu pracownikom oraz
„Bitwa Stalingradzka" I seria
„odL
chłopom.
H, ~
'
•
WlECZOR
DYSKUSY.TNY
W
SĄDZIB
odbędzie
się
Wieczór
dyskusyjny
na
teROMA
,,Skrzydlaty
d~ożkarz"
Chłopi są bardzo zadowolenl, gdyż
godz, 18, 20
,
WOJEWODZKIM
mat: „Problem 'chuligaństwa w prawie
otrzymują po 1 zł. 20 groszy więcej
~OJUSZ
nieczynne.
karnym". Dyskusję zagaił sędzia dr MlDziś o godz. 19,1~ w śwletllcy Sądu kołaj Leonieni.
od każdego kilograma żywca, a
·
TYLOWY
„
Wędrówki ctarodzleJa";
Wojewód;z;klego, Plac Dąbrowskiego 5.
gorfz. 18, 20.
oprócz tego mogą zaraz pobrać śru
SWIT - „Dubrowskl" - godz, ts, 20
tę i węgiel, których GS posiada pod
KURS KROJU I MODELOWANIA
TATRY
- „Dr Semmelwels" • godz• -....
18, 20
dostatkiem. Swego czasu GS zorga.
usłyszymy
WJSt.A
.Burmistrz Anna",
Z
dniem
1
stycznia
1952 r. Zarząd Li·
nizowała 40-osobową ekipę do wyrę
PROGRAM NA PONIEDZIAŁEK
godz. 16, 18, w
gl Kobiet Dzielnicy Sródmieścle·Lewa
bu lasów w województwie szczeciń
10 GRUDNIA 1951 r,
organizuje kurs kroju i modelowania· Wf'.(II{NIARZ - nieczynne z POWlldu re•
11 .,45 „G.los mają kobiety", 12,04 Dzlen· Zapisy na lrnrs przy}muje sekretariat
mont11.
skim, nie bral~ więc drzewa opało
nlk. 13,30 Muzyka dla wszystkich. 14.15 LK, ul. •Piotrkowska 48, cło dnia 15 WOLNOSC - „Honor I sława" wego., Artykuły te otrzymują m. in. ci
AUdYCJa ZNP. 14,30 „Gorące dni" 14,50 grudnia br. w gooz. od 9 do 17.
godz. 16, 18, 20
chłopi, którzy odstawiają swe tuczniki Konstanty Pietrzak z gromady Ba.iucz przywiózł
Piosenki w wyk. popularnych pieśniarzy,
ZACHĘTA - „Maaret" - godz.
. ,li, 20.
na spęd 'tucznika
15.15 Audycja PCK dla chorych. 15,30
A jest ich dziś niemało. Samych tyld
0
ODCZYT
TPP·R
Audycja
dla
świetlic
dziecięcych.
16,00
ko tuczników, przywieziono 31 sztuk.
wa ze 153 kg.
„wszechnica Radiowa" (I). 1s,20 „z miW środę, 12 grudnia o godz 17 w l.P·
- Opłaciło mi się dziś tu przyje- jących trzodę chlewną. Troszczy się sztuk. Również trzy sztuki
przez miasto 1 wieś" . 16,35
na I krofonem
Reportaż
pt. „Górnicy w gościnie u har· kalu Zw. Zaw. Prac. Przem, · Budowfa·
chać - mówi z radością Franciszek ona o chów, uięc pieniądze te będą kwartał 1952 roku zakontraktował ceq;y łowickich"
inni
nego,
przy ul, Brzeżnej 2, III p„ sta.ra·
. 16,50 Muzyka
odbiorcy zbiorowi
Rybka, chłop z gromady Stryje Pas- nagrodą za jej pracę - oświadcza Jan Stasiak, posiadający 5-hektaro_ 17,00 Wiadomości popołudniowe.ludowa.
17 05 niem Zarządu Grodzkiego Towarzystwa
,.Odpowiedzi fa li 49''. !7 ,15 Reportaż akt u- Przyjażnl Polsko-Radzieckiej odbędzie
kowe, ładując na swój wćn. długie Pietrzak, zacierając z radością r~ we gospodarstwo w gromadzie
Bor. alny. 17,25 Muzyka kompozytorów poi· się odczyt pt.: „Stosunki polsko-radziecpolana drzewa. - Będzie na opał ce.
KSIĄŻKI"
:;zewice.
skich. 17,45 „Sprawy naszego miasta" kie w ostatnim dziesięcioleciu". Po od·
i na sporządzenie • przegród dla świń,
pają wyraz swemu zadowoleniu
proszeni są. ze względu na dute na.
17,55 Muzyka taneczna. 18,20 Skrzynk~ czycle wyświetlony będzie (ifm. Wstęp
W powrotn~ drogę z GS do domu metodyczna Wszechnicy Radiowej. 18.30 wolny,
kt.órych hodowl~ i:nam zamiar roz- również i inni chłopi, którzy przysilenie prac W księgarniach W ll PO·
wmą~, bo korzysc1 z tego są bardzo wieźli dziś na spęd swe sztuki. Wie- chłopi jadą pełni zadowolenia, wio- „.wszechnica Radiowa" (Il). 10,50 Muzyłowie m-ca grudnia,
i<a balet~:va. 19,15 „Siedem dni sportu
DYZURY APTEK
z~c
śrutę,
węgiel,
drzewo
no,
i
piepo~azne.„_ .
lu z nich wprost od !easy przeszło
łódzkiego . 19,30 Muzyka i aktualności.
o przyśpieszenie realizacji
Nie mmeJ zadowolony j~st mało- do referenta kontraktacji Józefa mądze za sprzedane tuczniki su- ~:~po:~~~~~t ~g~r:i~z~?.er~;:"ej. 20.4~
Dzlsl_ejszej nocy dyturują następujące
0
rolny ch~op z gromady Bałucz, Kon· Szczepańskiego, ażeby zako'ntrakto _ my większe niż się spodziewali'.
1
funduszów
przeznaczonych na
~k. ~,ast Festiwal Muzl·ki Pol~~lej~zi~.~ :fs~e~~ra~~:· 3: ~~~~~~d~ i;;_,r~;?~!,~~J~a
stanty Pietrzak. Dostarczył dziś tu. wać pozostałe sztuki, które jeszcze
uzy a aneczna. 23,00 Muzyka kamera!. go 14, Kopernika 26. Plot k sk 57·
zakup
książek.
B. LEWANDOWSKI
23.50 Ostatnle wladomoścJ..,
Plac Kościelny 8,
r ow a
•
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Pływacy walczą o Puchar Miast

tn'CHOWANIE FIZfCZNl i.SPORT
Drużynowe

mistrzostwa ZSRR
w boksie

W Mińsku rozpoezęł'Y się drużyno
we mistrzostwa Związku Radzieckiego z udziałem 240 najlepszych bokserów kraju.

W pierwszym dniu zawodów drużyna Rosyjskiej
Federacji Socjalistycżnej Republiki Radzieckiej pokonała drużynę Kirgizji, Moskwa wy~rała z Turkmenią, Gruzja zwyci~
zyła Uzbekistan, Białoruś ookonała
Łotwę, Ukraina zwyciężyła Tadżyki
stan.
Mistrzostwa trwać będą 6 dni.

•
rJak koła sportowe ~ Łodzi przygołowuiq się
do zebr-ań sprawozdawczo-wyb o·r czych
Dzisiaj rozpoczyna się w Łodzi
do rad kół sporto·
wych, która ma doniosłe znaczenie
dla całego naszego ruchu sportowego. Od sprawnego przeprowadzen;a
tej akcji będzie zależało, w jakim
stopniu wychowanic fizyczne i sport
w Polsce wypełnią te wszystkie z<>·
dania, j:i'kie stawiają przed nimi nasza
partia i rząd,
w
jakim
a~cja wybo~za

Szkoła dla najmłodszych narciarzy

stopniu wezmą udział w realizacji.
zadaii trzeciego roku Planu 6·letniego.
W tóDZKIEJ FABRYCE ZEGARóW
- żLEI
W większości kół sportowych w
Łodzi od. szeregu już dni trwały intensywne przygotowania do zebra:i
sprawozdawczo-wyborczych,
Więk
szość
kół jest do nich przygotowana, ale niestety, są i takie koła, któ·
re te przygotowania
całkawicie
zlekceważyły.
W kole sportowym w
Łódzkiej fa bryce Zegarów
o akcji
wyborczej do niedawna (do dnia
6. b. m.) nic nie wiedziano (!). Nie
wiedziała o niej nie tylko rada ko·
ła, ale i rada zakładowa.
Odpowie·
dzialny z ramienia egzekutywy organizacji party~nej za prace kołn,
tow. Drożdżalski,• przyznał, że w
sprawie wyborów nic nie zrobił,
gdy7. jest całkowicie zajęty P'"acą
produkcyjną . . Przewodniczący ZMP.
Kazimierczak, tłumaczy się wyborami do koła ZMP, które odbywają
się w tym samym czasie. W rezultacie koło w Łódzkiej Fabr°9'Ce Zegarów do akcji wyborczej jest absolutnie nieprzygotowane. A szkoda.
Koł-0 to bowiem powinno jak naiszybciei otrzymać nowy zarząd, gdyż
praca dotychczasowe~o budzi po·
ważne zastrzeżenie.
Przyjrzyjmy ~ię
na przykład, jaką opieką jest tu otaczany sprzęt sportowy. W magazynie zabrakło między innymi 5 par
dresów, które, jak się okazało, no·
szą jako ochronę przed zimnem ...
strażacy.
Kto im te dresy wydał,
trudno dociec. Nikt nic o tym nie
wie ...

zydium Rady Narodowej w Łodzi.
3 grudnia odbyło tu się już posiedzenie komisji wyborczej wespół z radą
koła.
Nad akcją wyborczą objęła
protektorat egzekutywa III organizatji partyjnej. Trzeba jeszcze nadmienić,
że akcji
wyborczej mają
b"Yć
również · poświęcone
gazetki
ścienne.

ZS „Budowlani" akcję wyborczą w
swych. kołach przeprowadza w terminie późniejszym. Pomimo to, koła tego zrzeszenia nie zasypiają przygotowań.
W kole sportowym w
Przedsiębiorstwie Remontowo-Bucowlanym (Piotrkowska 171) bardzo
troskliwie czuwa nad przygotowaniami tow. Węglewski.
NIE WSZYSCY DOCENIAJĄ
AKCJĘ WYBORCZĄ

Nie wszyscy jednak tak doceniają
znaczertie akcji wyborczej jak tow.
Węglewski.
Na przykład w kcle

,,Koleiarz"
Łagodna
oiłkarzom

„Widzewa"

przegrali 8:1 O

jesień
pozwala naszym
kontynuować spotkania

Szermiercze
„Kolejarza" -

, MDK'
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:Onta 115 grµdnia zapełnią się lokale wyborcze we wszystkich zakątkach i olbrzymich miastach Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Miliony robotników, koł
choźników,
pracowników umysło
wych j naukowych, studentów i żoł
nierzy ,pospieszą do urn, by dok0na,ć
wyboru sędziów ludowych i ławni
ków.
Konstytucja Stalinowska, najbardziej demokratyczna konstytucja
świata, zapewnia pełna niezawisłość
sądów i przyznaje prawa wyborcze
wszystkim obywatelom ZSRR, którzy ukonazyli 18 rok życia. Wybory
sędziów i ławników
ludowych są
powszechne, tajne i bezpośrednie.
Ludzie q1dzieccy wymagają od kandydatów na sędziów ludowych wysokich cech moralnych. kierując się
słowami Kalinina,
który uczył , iż
6ędrią
powm1en być człowiek ze
W!'Lględu na postępowanie. swój stosunek do pracy zasługujący na zaufanię, posiadający wielkie doświad
~en.ie w pracy społeczno - politycznej, znający się na ludziach i od.znaczający się wysoką kulturą.

Stalinowski Ural od dawna przygotowuje się do wyborów. W zakła
dach pracy, w wielkich fabrykach,
hutach i kopalniach, w kołchooach
i MTS, w wyższych uczelniach, w
przeds 'ę biorstwach
instytucjach,

załogi robotniaze, studenci, kołchoź
nicy omawiają publiccznie· kandydatury i zgłaszają je okręgowym komisjom wyborczym.
Kandydatury te, to kandydatury
prostych ludzi radzieckich, a jednoc.-ześnie najlepszych synów narodu,
ludzi właśnie takich, o jakich pisał
Kalinin.
Kolejarze węzła swierdłowskiego
wystawili aż jedenaście kandydatur
na sędziów i ławników ludowych.
Wśród nich znajduje się Serafin Tomaszenlrn, który już w latach ubiegłych
sprawował
ten zaszcz:ytny
obowiązek i zasłużył sobie na pełne
rzaufanie swych wyborców, dalej
maszynista ~wierdłowskiej parowozowni Wasyli Bulinow, odznaczony
za 40-letnią wydajną i u~ciwą pracę w kolejnictwie Ord,·rem Lenina
i Orderem Czerwonego Sztandaru
Pracy, mistrz narzędziowni tow. Masłakow, technik tow. Drozdowa,. znany stachanowiec tow. J&szew i inni.
Kolejarze Niżniego Tagilu wysunęli kandydaturę Anatola Seie-aiiewa, bohatera Związku Rad2ieckiego
i kawalera Orderu Lenina, Orderu
Czerwonego
S1 ,andaru,
Orderu
Aleksandra Newskiego i Wielu medali. Po chlubnym ukończeniu wojny tow. Selezniew wstąpił do Instytutu Prawniczego w Swierdłowsku

on może jeszcze lepszy, gdyby miał
odoowiedniego do siebie partnera.
Po 30 minutach gry ulęgł konfuzji Hogendorf i musiał oouścić
boisko. Jego zastępca, Kozłowski,
zagrał słabo.
Na poziomie zal?rali
Baran, Jodłowski i stusio.
Do przerwy przewagę mieli go.
ście. W tej fazie zawodów w 10 minucie padła bramka dla „Koleiarza" (nawiasem mówiąc ze soa1onego) ze strzału Kołtuniaka. W 35
minucie, za rękę na polu karnym
gości, sędzia zarządził rzut karny.
który na bramkę zamienił Baran.
Po zmianie stron zdecydowaną

Na

W kilku wierszach

Koszykówka

JUZ Sprawował

z wyboru
ludowego.
Kandydaturę
Bohaitera Związku
Radrziec~ego wysun,ęli również robotnicy Zakładów !Mas Plastycznych. W 77 okręgu wyborczym dzielnicy im. F. Dzierżyńskiego kandydować będzie bohaterski lotnik Wiktor Sirotin, który poszedł na front
jako szeregowiec, a ukończył wojnę
jako dowódca eskadry, odznaczony
·Slleściu bojowymi orderami i Orderem Lenina.
Wśród kandydatów
na sęd7.iów·
ludowych i ławników spotyl{a się
wiele kobiet. Hutni"Y Górnoisetskiej
Huty wystaWili kandydatury kobiet hutnicrzek, ro. in, tow. Makarowej i Waryginy; robotnicy Fabryki Ka·bli - laborantki tow. Macha.iłowej
i robotnicy - stachanówki
tow. Dianowej; załoga Fabryki· Narzędzi Medycznych
wysunęła kandydaturę pracownicy Zakładów, Zoji Zinowiewej.
Zało.ga „Mostostroju"
wysunęła
kandydatury najlepszych ludzi kombinatu. Pośród nich widzimy :znanego stachanow0a, spawaca:a tow.
Persijancewa, racjonalizatora produkcji, kierownika pmodującel brygady rzakładów, wypełniającej śre
dnio plan miesięCiliily w granicach
500 procent.
Kołchoźnicy
kołchozu
im. 14
i nieraz

obowiązki

sędziego

Rocznicy Października wysunęli w
swym okręgu wyborczym kandydaturę elektryka tow. Berseniewa,
tow. KUQ:niecowej i kombajnera tow.
Orzorina.
Pmykłady te można
mnożyć w
nieskończoność. Punkty w_yborcze
rozpocrz:ęły swą pracę na wiele t~-

godni przed. wyiznaczonym term1 -;
nem. wy?orow. Wygłaszane są. tuti;J
~odz1enme_ odczyty .o ~ądowmct"':'ie
ludowym, o za.ga~me~ach ustr~JOwych ~RR, o yri~lkich budo"".' ,ach
komunizmu, wysw1et1~~7 są filmy,
um:ądzane koncerty l ~mprezy dla
wyborców.
Agitatorrzy zapoznają mieszkańców w~ystkich okręgów wyborcz,y ch z życiorysami kandydatów na
ludowych sędziów
i
ławników.
Wśród
agitatorów uderza wielka
liczba studentów - komsomolców.
W lokalach wyborcżych odbywają się także spotkan:ia zaporznawcrze
wyborców , rz ich kandydatami. Naród radziecki starannie prrzygotowuje się do dnia 16 grudnia, w którym
rarz: jeszcze zamanifestuje swą moralno - polityczną jedność i siłę stalinowskiego bloku ' komuni"' w i
bezpartyjnych.
RYSZARD BADOWSKI
Swierdłowsk,

W zawodach pływackich o „Puchar Miast" Katowice wygrały z
Bytomiem 124:75, Wrocław uległ
Warszawie 98:112 i Gdaósk przegrał
ze Szczecinem 101:113.
Na zd1ęciu: pływaczka warszawska
Kamińska przy nawrocie.

„Widzew"

w grudniu 1951 r.

półce

~

z

w Pabianicach

1:1 (1:1)

przewagę zdobyli gospodarze,
któ.
rzy jednak nie mogli przechylić
szali zwycięstwa na swa korzyść.
Zespoły wystąpiły w nastepufacych składach:
„Włókniarz":
Szczurzyński,
Jodłowski, Rakowiecki,
Baran. Miller, Stusio, Hogendorf (Kozłowski),
Paceś, Szymborski. Bożek
ZYJ?•
muncik.
„Kolejarz": Gołębiowski, Lepka,
Deska, Słoma, Tarka, Chudziak,
Kołtuniak, Czapczyk, Anioła, Gilgolewski i Urbaniak.
Zawody prowadził ob. Marcinkowski. Widzów około 4 tysięcy.

książkami

literatury Litwy radzieckie.i*)

Polityczne warunki dwudziestolecia międzywojennego nie sprzyjały
nawiązywaniu nici kulturalnego zbliżenia polsko.litewskiego. Nacjonali.
styczne zaślepienie reakcji, rządzące·'J pod6 wczas zarowno
•
w nr
vvarsza_
wie, jak w Kownie, stawiało wprawdzie sztuczne, lecz trudne do przeby.
cia ba~ery P" obu stronach granicy, a wskutek tego dwa bliskie
sobie narody znalazły się na pewien
czas w stanie wzajemnej izolacji,
strzeżonej gorliwie przez rządy burżuazyjno-obszarnicze. Bezwstydna
i szaleńcza polityka sanacyjnego fa.
szyzmu, któr~· tuż przed wybuchem
drugiej wojny światowej groził Litwie wyprawą na Kowno, pogłębia
ła nieufność narodu litewskiego do
Polski, mimo że to nie Polska, lecz
tylko klika ówczesnych „władców"
pozwalała sobie na te buńczuczne i
chełpliwe pobrzękiwanie szabelką.

Wyzwolenie Litwy i Polski przez
zmieniło do gruntu polityczną sytuację

bohaterską Armię Radziecką

~~e!ir~~~':~~~:~~ksrt::;c:~~m.P~~:

publika Litewska - jednym z wolnych krajów Związku Radzieckiego.
Te przeobrażenia polityczne i ustrojowe stworzyły realne przesłanki do
porozumień między
narodami
wyrównania
polwszelkich
sporów i nieskim i litewskim, zapewniły
pomyślną przyszłość i dobre stosunki

sąsiedzkie, umożliwiły wymianę

kul.
turalną w dziedzinie nauki,
i;ztuki
i literatury.
Spółdzielnia Wydawnicza „Książ.
ka i Wiedza" w zapoczątkowanej
niedawno serii książkowej p.n. „Literatura narodów Związku Radziec.
kiego" udostępniła czytelnikom pol.
skim twórczość Petrasa Cvirki, wy.
bitnego pisarza i jednego z założy
cieli nowej literatury litewskiej.
Cvirka (1909...,-1947), syn biednego
chłopa z Kowieńszczyzny, rozpoczął
działalność pisarską w roku 1928,
wydając tom poezji o silnych akcentach społecznych. W latach na.
stępnych ukazało się kilka powieści
Cvirki, z których najwybitniejszą
pozycję stanowi „Ziemia żywiciel
ka" (wydana v· przekładzie polskim
w roku ub.), demaskująca rzekome
„dobrodziejstwa" tzw. reformy rolnej, przeprowadzonej po pierwszej
wojnie światowej przez reakc~jny
rząd litewski. Prócz powieści, wydał
Cvirka parę zbiorów opo·wiadań oraz
szereg książek młodzieżowych, szerząc śmiało mimo trudnych podówczas warunków cenzuralnych idee wolności, postępu i demokracji.
Ten kierunek twórczości Cvirki
nie zjednał mu, oczywiście, przyja·
ciół wśród reakcji litewskiej, prze?iwnie~ narażał; go stale na szykany
1 przesladowama. Lecz Cvirka, jako
pisarz-bojownik, oddany s.;irawie
ludu pracującego, nie dał się ze pchnąć z drogi świadomie obranej .
Stałe kontakty z działającą pod-

I

zremisował

Wczoraj w Pabianicach odbyły się
zawody piłkarskie między II-ligowym
„Widzewem" z Łodzi i miejscowym
„Włókniarzem". Me<!z zakończył się
wynikiem bezbramkowym. Drużyny
wystąpiły w najsilniejszy11:h składacl:i,
Sędziował ob . Szumlak - słabo.

(Poznań)-,,Włókniarz''

towarzyskie. Wczorajszy p1·zeciw.
nik łodzian
poznański „Kole.
jarz", w obecnym sezonie obok b'1rdzo dobrych spotkań miał słabe
mecze. Nie ulega jednak wątpliwo
ści.
że goście są lepie.i zaawansowani technicznie niż „Włókniarz".
Najlepsze punkty drużyny to: CzaoW Ośrodku Szkoteniowyrn WKKF na Bystrem w Zakopanem, została
czyk, Tarka, Anioła i Gogolewski.
u~uchomion.a 3-tetnia szkola dla najmłodszych narciarzy. Do szkoly tej,
Były zawodnik łódzkie.eo „Koleiawzorowane1 na szkolach w ZSRR, uczęszczają najtepsi uczniowie porza", Deska, naszym zdaniem nic
btiskich szkól podstawowych z okolic Zakopanego.
nie zyskał w drużynie poznańskiej.
W KOLACH SPORTOWYCH
Na zdjęciu: grnpa uczniów w czasie teoretyczr,r;go wykladu o skokach
Łodzianie a:rali wczoraj przecietZS
„WLóKNIARZ"
nwrciar skich.
•
nie. Tym razem w ataku rei wo(Cl!\F - fot. St. Wdowiński)
Na szczęście takich kół w todzi diił Bożek. który wYPadł o klasę
mamy mało. Koła sportowe ZS lepiej niż ubiegłe.i niedzieli. Byłbv
„Włókniarz" do akcji wyborczej są
już na ogół przygotowane. W ZPDz.
W dniu wczorajszym w hali spor- lekko-półśredniej: Tomaszewski u. im. Buczka sprawa wyborów do ratowej „Widzewa" w zawodach pię legł na punkt;? Panowczyńskiemu dy koła sportowego omówiona została na posiedzeniu egzekutywy. Do
W zawodach o mistrzostwo II Ligi
ściarskich o puchar WKKF na szcze- (obaj Widzew),
·
wyborów nie przygotowało się nato- , bokserskiej padły następujące wyni·
blu powiatowym, gospodarze ulegli
W ringu walki prowadził ob. Wi· miast
koło w ZPDz. im. Rychlińskie· ki:
„Unia" - „Budowlani" 8:12,
Włólmiarzowi z Rudy Pabianickiej niarski.
go, wskutek czego termin zebrania „Spójnia" - „Górnik" 14:6, „Gwar8:10.
musiał być
przesunięty na okre' dia" II „Włókniarz" 12:8, „Stal" IT
Techniczne wyniki walk:
późniejszy.
- „Kolejarz" II 11:9.
misłrz9stwa
waga p,apierowa Jasiński I (Ruda)
Bardzo starannie przygotowuje .11.ię
v1
ti
.•
•
•
wygrał na punkty
ze Staniaszczy.
do zebrania wyborczego koło w Pre·
W towarzyskim meczu pilkankim
klem;
Kraków pokonał drużynę Sląska 4·0
W ciągu soboty i nie.dzieli odbywaga musza: Pakuła przegrał z Ja('3:0). Bramki zdobyli Gracz 3 i Janwały się w sali „Ogniwa" centralne
sińskim II (Ruda) na punkty;
w
kowski 1.
•
wagą kogucia: Matusiak (Widzew) mistrzostwa zrzeszenia sportowego
W dniu wczorajszyi t w sali Mło
około
wygrał z Mogilskim w pierwszym „Kolejarz". Ogółem stoczono
Leader tabeli ligi
koszykowej
starciu przez poddanie się przeciw· 130 walk, -przy udziale 28 szermie- dzieżowego Domu Kultury rozegrane
rzy,
zostały zawody koszykówki na szcze. „Gwardia" (Kraków) doznała pierw·
ni':a;
szej porażki w zawodach z gdańsk~
We florecie kobiet pierwsze miej- blu wojewódzkim i powiatowym.
waga piórkowa: Stetner (Widzew)
W konkurencji kobiecej „Włók - „Spójnią" 36:39. Drugą niespodzianką
sce zdobyła Richard z Katowic
uległ Hofmanowi na punkty;
niarz"
odniósł
zwycięstwo
nad było zwycięstwo „Kolejarza" Warwaga lekka: Ośniewski (Widzew) przed Cieślarczyk z Łodzi.
szawa nad „Kolejarzem" w Pozna·
pokonał Krawczyka przez techniczne
Floret męski wygrał Dajwłowski, „SpóJnią" 52:25, kwalifikując slę do niu
52:48.
przez Rybickim (obaj z Łodzi) i Ry. rozgrywek grnpowych o mistrzostwo
k. o. w pierwszym ~arciu;
„Spójnia" łódzka odniosła wysokoPolski. Drugą drużyną, która weźmie
waga lekko-pół~dnia: Sobula baszem z Katowic.
(Widzew) zwyciężył przez dyskwa.
Walki na bagnety zakończyły się udział w tych spotkaniach będzie cyfrowe zwycięstwo nad „Koleia·
rzem" (Ostrów) 65:43.
lifikację w pierwszym
starciu Ha· zwycięstwem Oktawca z Łodzi przed „Ogniwo". Unia zrezygnowała z wy.
W stolicy CWKS ule~ł „Ogniwu"
jazdu
na
grupowe
zawody.
warę; w półśredniej:
Chrzanowski Jerzym z Katowic i Myszkowskim z
(Kraków) 46:47, a AZS wygrał z
(Widzew) uległ Wasiakowi w pierw- Wrocławia.
W konkurencji męskiej na szczeblu „Włókniarzem"
(Łódź) 40:38.
szym starciu pr.!ez k. o.;
W szabli pierwszy był Bachman wojewódzkim uzyskano następujące
•
*
*
waga pćłśrednia: Panowczyński przed Dajwłowskim (obaj z Łodzi) wyniki: AZS - „Unia" 42:31, „Spój.
W
zawodach
zapaśniczych
turnie(Widzew) wobec braku przeciwni- i Pleniewskim z Wrocławia.
nia" - ,.Kolejarz" 45:55, „Ogniwo"
ju miast Kraków uległ Warszawie
Pierwsze miejsce zdobyła Łódź - „Włókniarz" 66:58.
ka otrzymał punkty walkowerem;
waga średnia: Budzyński (Ruda) przed Katowicami i Wrocławiem.
Na szczeblu powiatowym odbyły 3:5.
•
•
•
wobec braku przeciwnika otrzymał Zwycięzcy wczorajszych mistrzostw się spotkania: GWKS - „Budowla.
„Kolejarza" wezmą udział w mi- ni" 50:29, „Stal"
pun~ty walkowerem.
Głuchoniemi
W Poznaniu pięściarze FSGT przeW towarzyskiej walce w wadze strzostwach Polski we Wrocławiu.
60:21.
grali z tamtejszym „Kolejarzem" 3 =13·
·--------------------------·----------

Pięściarze

CTB (Moniuszki 4a) zastępca przewodniczącego rady zakładowej, Kubasiewicz. absolutnie nie interesuje
się, a przynajmniej
nie interesował
się do niedawna wyborami w kole.
Cały ciężar pracy
przygotowawczej
do wyborów spÓczywa tu na barkach
mgr. Leśniewskiej, która pracuje
właściwie za wszystkich.
W kole sportowym DOKP (Więc·
kowskiego 20) o akcji wyborczej nie
myśli się zbyt poważnie, gdyż przygotowania do tej akcji nie są tu zadowalające.
Poważne obawy budzą
tu zalel!łości w sprawozdawczości.
Koła sportowe ZS „Ogniwo" w
Miejskim Przedsiębiorstwie
Budowlanym (Piotrkowska 17) i w Banku
Rolnym do wyborów są już przygotowane.
O przebiegu przy~lowaó w innych kołach
napiszemy następnym razem.
Z. KR.

ziemnie

partią komunistyczną

zysku.
Gdy w roku 1940 obalona została
na Litwie dyktatura faszyzmu, Cvirka staje w pierwszych szeregach bo•
jowników o umocnienie władzy ludowej. Wstępuje do partii komunistycznej, rozwija - jako jej aktywista - żywą działalność pisarską
i polityczno-społeczną. Najazd hitlerowski zmusił Cvirkę do opuszcze.
nia kraju, lecz natychmiast po wypędzeniu hitlerowców powraca
on
na Litwę i z jeszcze większyrł zapałem podejmuje przerwaną w ro•
ku 1941 działalność. Przedwczesna
śmierć położyła, niestety, kres tej
wielostronnej i owocnej pracy, prowadzonej w imię wolności i szczęścia
ludu litewskiego, w imię zwycięstw'!
demokracji i socjalizmu, których
ostoją i obrońcą jest Wielki
Zwią
zek Radziecki.
Opowiadania Cvirki, wydane obec•
nie w przekładzie polskim, powstały w latach 1930-1947. Ich
treść
związana głównie z życiem biedneg~
chłop!'twa i proletariatu wiejskiegg,
oraz doskonaląca się forma artystyczna stanowią odbicie ewolucji twórczej i wewnętrznego dojrzewania au•
tora. Lini::: ta biegnie od pierwszych odruchów społecznego protestu i buntu poprzez narastanie samo,.viedzy klasowej, aż do bojowej
post~wy światopoglądowej, do
cał•
kow1tej jasności i krystalizacji ideo.
logicznej. Akcenty pesymizmu ! rezygnacji, widoczne w pierwszych
opowJedaniach Cvirki, stopniowo giną, ~ępuj:,c miejsca innym
mo•
tywom i zawołaniom, w którycłi
brzmi stanowczo wola świadomej
walki. pewrość zwycięstwa i radość
z jego osiągnięcia.
Cvirka. jest doskonałym znawc~
realiów bytu wiejskiego oraz utalentowanym malarzem piękna litew11kiego krajobrazu. Głebokie umiło
wanie ziemi ojczystej i prawdziwie
humanistyczny stosunek do losów
człowieka, połączony z aktywną 'troską o wyzwolenie istoty ludzkiej z
kajdan złycr, odWiecznych zależnoś·
ci - oto zasadnicze elementy twórczości Cvirki,
zapewniające
mu
trwałą pamięć i uznanie nie tylko
w kraju rodzinnym, lecz i daieko
poza jego granicami, wszędzie, gdzie
- na różnych etapach - iści · się
praca i walka o godność i szczęście
woii;i;go człowieka, o wielką przyszłosc narodów socjalistycznych.
BOLESLAW DUDZ{ŃSKI

:·> :f:iler<ilma nat·odów Związku Radz.1eck1ego. Pet•tas Cvir~t\. Opowiailaui.i.
Przełożył z języka rosyjskiego Jan Hu.
.szc11i, Warszawa, „Ksią:7!:-d i Wiedza"
1951 r. str. 248.
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podróż do Związku Radzieckiego, Utwierdziły Cvirlcę
w przekonaniu
o słuszności i konieczności walki,
podjętej z ustrojem krzywdy i wy.

