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Jóżef Stalin-wypróbowany przyjaciel narodu polskiego
Prezydent

RP

Do

na uroczysłei akademii

w l eatrze .Polskim w Warszawie
WARSZAWA (PAP). - W 72 rocznicę urodzin Józefa Stalina _
21 grudnia br. odbyła się w Teatrze Polsldm w Warszawie uroczysta akademia, zorganiz<>wana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko - RadziecMej.

Józefa Stalina

Przedstawiciele społeczeństwa polskiego, zebrani w Warszawie
na uroczystości poświęconej 72 rocznicy T~oich ur~in, śl~ Ci -:
Wieliki nasz Nauczycielu i Przyjacielu, naJgorętsze zyczema długich lat życia i pracy dla dobra całej ludzkości.
.
Pozdrawiamy Cię, niezłomny Wodzu światowego obozu pokoJU
i wolności narodów, obozu, którego zorganizowana l wciąż ro~nąca
potęga zdolna jest pokrzyżować awanturnicze plany amerykanskobitlerowskich imperialistów i zbrodniarzy wojennych.
.
Twoje słowa i Twoje dzieło są źródłem niegasnącej nadziei
i pewności prostych ludzi na całym świecie, że zwycięst~o w walce o udaremnienie nowej agresji. imperialistyczn-ej będzie po stronie pokoju, wolności i postępu.
Pozdrawiamy Ciebie, Wodza klasy robotniczej, który poprowadził narody Zwięku Radzieckiego szlakiem Lenina przez burze
dziejowe i bohaterskie zmagania d? triumfu s~cja~zmu, do ep?~i
gigantycznego budowni<:twa komuruzmu, zapoWladaiącego szczęshwą przyszłość wszystkim narodom.
.
.
Dic:>ga przebyta przez narody Z:8RR ~~ Tw01m pr.ze"".ode.m .Jest
dla nas skarbnicą bez.cennych doświadczen 1 nauk w w1elk1~ 1 t~u~
nym wysiłku naszego narodu, wznoszącegq gmach Polski socialistycznej.
.
Pozdrawiamy Cię, n:iefllomny Pnz.yijacielu naTOdu p~lsk~ego! któ7
remu zawdzięczamy wyzwolenie spod. i.a~zma straszh?Je.J mewo?
faszystowskiej i pomoc ojcowską w c1ęzk1ch latach dzw1gama się
z ruin wojennych i dfliś, w okresie wiellviej · rozbudowy sił wytwórczych naszego kraju, gdy radzieckie maszyny, .r~dzieckie sur?wc~?
radziecka technika stały się potężnym sojusznikiem w reahzac31
Planu 6-letniego. Dzięki Twojej i państwa radzieckiego wszeehstron-:
nej pomocy, potrafimy przezwyciężać najpoważniejsze . trudnoś~1
na drodze naszego budownictwa i zakładać fundamenty siły Polski.
ugruntować pomyślny rozwój je.i niepodległego bytu. ·
'Pozdraiwiamy Cię, nasz Wielki Nauczycielu,_ któ;y ~bogacasz
nieustannie genialną naukę Marksa, Engelsa i Leruna gigantyczną
pracą Twojej głębokiej, dalekowzrocznej myśli, oświe~lając
drogi
walki klasy r-0botniczej i mas pracujących - wszędz1.e, ~a .całym
świecie i tam gdzie tworzą one nowy ład 1 nowe zyc1e, 1 tam,
gdzie toczy się jeszcu.e cię2lki bój ci niell.udzkim, kaipitalistycznym wyzyskiem i ucisk.iem.
Twoje imię stało się światowym sztandarem wszystkich bojowrultów walczących o wyzwolenie człowieka pracy, o wolność narodów, o prawdę i pokój.
Dziś, w 72 rocznicę Twych urodzin, 2lapewniamy Cię, że ~aród
nasz nieustannie utwierdza przyjaźń i sojusz z narodami Związku
Radzieckiego widząc w tym sojuszu najpewniejszą gwarancję naszej niepodl~głości i dalszego postępu budownictwa socjalistycznego
w Polsce.
,
Zbrojni w naukę I:.enina - Stalina będziemy wzmacniać panstwo demokracji ludowej li bronić je przed knowaniami wszelkich
wro&ów i agentów imperialistycznych.
Będziemy niestrudzenie pracować nad rozbudową naszej gospodarki narodowej, nad wzrostem oświaty i :kultury, nad spotęgowaniem sił Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ·
·
Natchnieni Twoim ;imieniem, będziemy w .•wy.tężi)nej, · twórczej,
pokojowej pracy zwiększać nasz wkład do ązieła, o które wal1:2y
cały obóz -pokoju i wolności n'<lrodów, który' pod .TW'O'lm przewodem

Na akademię pmybyl Prezydent
RP - Bolesław Bierut.
Owacyjnie witany przez zebranych, Prezydent RF zajął miejsce w
loży honorowej wraz z premierem
Józefem Cyrankiewiczem, wic-:!premierauni Aleksandrem Zawadzkim i
Hilarym Chełchowskim, Marszał
kiem Polski, ministrem Obrony Narodowej, Kons1antym Rokossowskim i szefem kancelairi~ cywilnej,
min. Rybicl{im.
W akademij wzięli udział człon
kowie Biura Politycznego KC PZPR,
członkow<le Rady Państwa z marszałkiem Sejmu, Władysławem Kowalskim, na czele, członkowie rrządu
RP, członkowie KC PZ'PR, przedstawiciele
stronnictw politycznych,
Wojska Polskiego. organizacji społecznych,
przedstawiciele świata
na;ukoweg9 i kulturalnego oraz pmodownky pracy,

Iipraedstawic1ele
d 'af1aires z.SRR,

B. I. Zaikin, arat
dyplomatyczni

państw zaprzyjaźnionych.

Po odegraniu hymnów narodowych Polski i ZSRR Prezydenta
RP i zebranych powitał wrderznie.
w imieniu Towanz.ystwa Przyjaźni
Polsko - Radzieckiej przewodnic7.ą- cy Zarządu Głównego TPP-R. se-1
kretarz KC PZPR, Edward O<;hab. :
kt;óry wyg1łosił następnie pr.zemó- ~
wienie o historycznej roU J ózefa =
stalina w światowej walce o postęp
i pokój.
(Skrót przemówienia podajemy na
~n

~

Sel;:retarz
Zarządu
Głównego
E
TPP-R, pas. Juszkiewicz, odczytuje
I
następnie
tekst listu do Józefa
i
Stalina, który zebrani przyjmuj
ją
przez aklamację.
Wstając
z
m1e.isc wszyscy zgromadzeni
u!"'.z.ądzają
wielką
owację
na cześć
teoretyka i praktyNa akademii obecni byli: charge genialnego
;
ka Rewolucji Socjalistycznej, wod!Za
.
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Prezydent
Rzeczypospolitej
Odznaczenie zostało nadane w:Chorązego
! obozu-- p~oju _
Józefa Stalina. ~Polskiej nadał l\'linistrowi Obro- związku z 55 rocznicą urodzin~
(Tekst ]jstu podajemy obok).
~ny Narodowej, Marszałkowi Marszałka K. Rokossowskiegoi
~Polski, Konstantemu Rokossow- za wybitne zasługi w walce o~
OZ
Orkiestra
gra
„Międzynarodów•
P
- kę".
~ skiemu najwyższe
odznaczenie wyzwolenie Polski Ludowej i W§
w części koncertowej akademii ; państwowe Order „Budow- pracy
nad umocnieniem sif.§
:
WARSZA w.A (PA.Pl: _
w ~ :,~set.ąpiły czołowe flesipoły artysty- ~ niczych Polski Ludowej",
Wojska Polskiego.
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MOSKWA (PAP). _ W dniiwh 18_ 20 grudnia. b. r„ odbyło
się w Moskwie pod przewodnictwem członka. Akademii Nauk
ZSRR, D. Skobielcyna, posiedzenie Koonitetu Międzynarodowych
Naigród Stalinowsldch „za ul.rwała.nie pokoju między narodami",

~ Pół wieku walki w służbie kia- i
, ~ sy robotniczej, pół wieku wa.J ki ~
, ~ prrz.eciw drapieżnemu impedaliz- ~
~ mowi, ipiętnaśc·ie lat pracy trybu- ;
•
· •
~ na posła z ramienia Komum- ~
~ stycznej Par.tii w Izbie Gm:illl, oto i W iposiedzeniach Komitetu Mię- I Międrzynrurodowych Nagxód Stalizwycięży.
~ wspaniały Wasz wkład w dzieło ~ dzynarodowych Nagród Sta1inow- nowskich fla rok bieżący i ;powziął
CHWAŁA Wl!EILKmMU s:l'AL'LNOWI-. GHORĄŻEMU $WIA~ w.alkil o wyzwolenie ludu pracu- S skich wrzięli udział oprócz pmewod- odpawiednie decyzje.
TOWEGO OBOZU POKOJU, PRZYJAOIEWW\l !POLSKI, WODZO~ jącego Wase.ego kraju rz. ja<rzma; niczącego Skobielcyna: wicepmewod- K<~mitet ogłosił następujący koWI CAŁEJ POSTĘPOWIID.J LUDZKOSCI.
~ kapitału, o niepodległość W.aszej ~ .
.
.
mumkat:
i ojazyzny.
6 raczący, p1saim Lou1s Aragon (Fran·~
Przyjmijcie więc, TowaTzymu ~ cja) i członkowie komitetu: profesor
- Za wybitne zasługi w walce o
wykonał
~· Gallacher, na&ze gorące życzenia~ Uniwersytetu Londyńskiego John utrzymanie i utrwalanie pokoju pozdrowia i długicti lat życia i o- ~ Berna] (Anglia), poeta Pablo Neruda stanowJono pmyznać Międzynaro~ wocnej pracy dla dobra międrz.y- ~ (Chtile), profesor Uniwersytetu Łóde.- dowe
Nagrody . Stalinowskie „'lA
~ narodowej ~asy robotniczej, dla ~ kiego Jan Dembowski (Polska), czło- utrwalanie pokoju między narndai sprawy !Pokoju światowego.
~ nek Akademii Miichał Sadoveanu mi" naistępującym 1Pmedstaw!icielom
WARSZAWA (P.A!P.). - W. dniu 21 \KA"1 ZA'RIZ.ĄiD RSS - ŁóDZ - ZA- j
KOMITET CENTRALNY
~ (Rumu1:łi':1) o~az pisarrze radzieccy demokraitycrz.nych sił. różnych kragrudnia br., a więc na łO dni przed CHÓD oratL ZAKŁADY PRZEIMY- !~
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ ~,A. FadieJeW ~ 1· Erenburg.
ljów świata.:
terminem, p.rozemysł lekki wykonał SŁU DZIEWIA.RSK!ItEGO IM. MA- ~
PARTII ROBOTNICZEJ
; Komitet rozpatrzył wnioski, 'jakie
iPrezesowJ · Chińskiej
Akademii
n"·
"
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przemvsł
?OCZny

toścl.
Akumułaoja roama na drz!ień
21 grudnia wykonana została w 103
proc„ prrz;y pełnym wykonaniu 718dań w rLakres;ie obntiżenia kosztów

własnych.

Planowana roczna wyprzez
prrzemysł lekki jlli w dniu 111 grudnia br.

dajność osiągnięta oostała

o przedterminowym wykonaniu
rocrz.nego planll pnzemysłu lekkiego
zadecydowall:y osiągnlięcia 1I1astępujących przemysłów: &kórrzamego, który wykonał plan roczny 30 listoipada, s'lkla•rskiego
(27 list~ada),
drzewnego (1 grudnia), ceramiki
sZlachetnej (8 grudnia), wełnianego
(11 grudniai) i odzieżowego (1 grudnia).
Mimo nieoS>iągnięcia pmez przemysl bawełniany !Planu według waxtości w cenach nierz.miennych, prrz:emysł ten da ponad plan do końca
br. około 3 milionów metrów tkanin barwełnia•nych.
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dziesięć dni przed terminem,
-iałoga MIEJSKIEGO
PRZEDSIĘ

Na

BIORSTWA KOMUN[KACYJNiEGO
wykonała roczny plan.
O wykona1I1iu ro~ego planu produkcji zameldowały także: ZAKŁA
DY KARTONIARSKIE NR 2, WYTWÓRNIA TLENU NR 11, DRUGI
I TRZECI ODDZIAŁ ŁÓDZKICH
ZAKŁADÓW MEBLARSKlCH, BAZA REMONTOWO - PRZEMYSŁO
WA ARTYKUŁÓW
I TKA.."l'IN
TECHNICZNYCH, SPÓŁDZIELNIA
PRACY • POŃCZOSZNIKÓW, ZAKŁADY LITOGRAFICZNE, REJONOWE ZAKŁADY GRAFICZNE,
CENTRALNE BIURO TECHNICZNE, CENTRALA SPOŻYWCÓW HURTOWNIA ŁóDZ - WSCHÓD,
SPÓŁDZIELNIA PRACY „GRAFI-
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Stalingrad„. przez 195 dni miliony ludzi na świecie z zapartym
tchem nadsłuchiwały komunikatów
ze stalingradzkiego frontu, miliony
ludzi powtarzały z ufnością imię
wielkiego Polaka, ucznia i realizatora stalinowskiej strategii· zwycięstwa, Konstantego Rokossowskiego, pod którego dowództwem
bohaterski żołnierz radziecki szedł
do rozstrzygającej bitwy z wrogiem
ludzkości - z hitlerowskim faszyzmem.
Od pamiętnych dni, gdy obrońcy
Stalingradu
zadali
decydujący,
miażdżący cios butnym armiom
hitlerowskim, nazwisko Konstantege Rokossowskiego kojarzyło się
zawsze z pojęciem zwycięstwa. Syn
narodu polskiego, syn polskiej klasy robotniczej, walczą_c w szeregach
Armii Radzieckiej, armii. wyzwolicielki, wpisywał złotymi zgłoskami swe imię do księgi najpiękniej·
szych bojowych, rewolucyjnych
tradycji Polski. Bohater rozstrzygających bojów, jeden z najbardziej utalentowanych dowódców,
wychowanek stalinówskiej szkoły,
zmusza faszystów do odwrotu pod
Kurskiem, przepędza brunatnyQh
najeźdźców z północnej
Ukrainy,
z honorem wypełnia rozkazy Generalissimusa Stalina, który po wierza Jego dowództwu najtrudnieJsze odcinki frontu walki z faszyzmem. Konstanty Rokossowski
wyzwala Białoru.~, dociera do Prypeci, idzie w letniej ofensywie 1944
roku na Bug. Konstanty Rokossow- _
ski, warszawski kamieniarz, idzie
wyzwalać Polskę, ojczystą

ziemię,

prowad.ząc do boju o wolność na-

rodów żołnierzy radzieckich 1 żoł nierzy I Armii Wojska Polskiego,

w
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utwomonej na ziiemi radzieckiej.
„Z dumą - także z dumą narodową - odnotowywaliśmy lrnżde
nowe zwycięstwo Konstantego Rokossowskiego - wspomina jeden z
żołnierzy I Armii-kiedy nasza I
Armia poszła pod dowództwo operacyjne Konstantego Rokossowskiego . było to dla niej otuchą
i wyróżnieniem".
Zycie Konstantego Rokossowskiego - to stała, konsekwentna
walka o szczęście człowieka, o
wyzwolenie ojczyzny. Za tę sprawę walczył pod sztandarem Października, oddając swe talenty w
służbę rewolucyjnego proletariatu.
z walki takich jak On, rewolucjonistów-patriotów, którzy zawsze
łączyli niepodległość ojczyzny z jej
wyzwoleniem społecznym narodziła się Polska Ludowa, wolna, niepodległa, nierozerwalnym związana
sojuszem ze Związkiem Radzieckim.
Gdy na wyzwolonych ziemiach
polskich masy pracujące, polska
klasa robotnicza brały władzę w
swe ręce, niestrudzony stalinowski
dowódca ogniem WYPalał ostatnie
bastiony hitlerowskiego faszyzmu,
otwierał Ludowej Ojczyźnie drog'ę
do polskiego morza, do Bałtyku,
przywracał Polsce jej dawne ziemie nadodrzańskie, uwalniał z rąk
faszystów piastowski Szczecin.
Naród polski dumny jest z wielkiego Syna. Jego szlak bojowy znany jest każdemu Polakowi, znany
jest każdemu żołnierzowi Odro dzonego Wojska Polskiego, na czele
którego stanął. W okresie, kiedy

imperialiści ameryka1'lscy wraz z
hitlerowskimi odwetowcami przy-

gotowują nową wojnę,

jesteśmy

dumni, że to On, bohater wam:
z faszyzmem, wychowanek stalinowskiej szkoły strategii, czuwa
dziś nad bezpieczeństwem i obronnością granic Rzeczypospolitej, stoi
na straży pokojowego budownictwa.
Marszałek Konstanty Rokossowski jest dla nas wzorem płomiennego patrioty, jest wzoren;i cnót
żołnierza socjalizmu, ucieleśnia w
sobie najwspanialsze tradycje solidarności polsko - radzieckiej, bohaterstwa i niezłomności w walce,
wysokiego kunsztu wojskowego,
głębokiej łączności z masą żołnierską.

St&jąc na czele
Odrodzonego
Wojska Polskiego, znając sposób
myślenia żołnierzy, czując ich potrzeby, Marszałek Rokossowski wychowuje ich w miłości do ojczyzny,
do ludu, z którego pochodzą i którego praw strzegą, uczy ich nieprzejednanej nienawiści do wrogów, czyhających na całość naszej
ojczyzny, czujności wobec :ich rzakusów, uczy szacunku do innych narodów i miłości do pierwszegd Kraju Socjalizmu - Związku Radzieckiego i jego wodza, Generalissimusa Stalina.
W pierwszym rozkazie Minister
Obrony Narodowej, Marszałek Rokossowski, mówił: „Szeregowcom i
oficerom Wojska Polskiego rozka-

zuję:

Wzorem bohaterów spod Lenino,
Wanzawy, Gdańska, Budziszyna,

...

,
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depi:towanemu
p'łrlamentu
PIETRO do
NENNI;
~ep1:1towanemu do parlamen~u japonsk1ego, prof. IKUO OJAMA;
angielskiej działaczce społecznej
MONICE FELTON;
ANNIE S""'
pisarce niemieckiej
..,,.
GHERS;
pisai-zowi brarzylijskiemu JORGE
AIMA'DO.
•
*
W rz.wiązku rz przyznaniem Mi~„
dzy.naTodowych Nagród Stalinowskicll za rok 1951, prrzewodniczący
Komitetu Mi.ędeynaTodowych Na•
gród Stailinowskich, członek Akademii Skobieicyn-oświ.adczył m. in.:
Od chwili przyznania pierwszych
Międzyna;rodov,rycll Nagród Stalinowskich, ruch w obronlie pokoj\1
osiągnął nowe sukcesy. Do ruchu
tego preystąpiły tysiące nowych bojowtników we wszystkich krajach i
obecnie stanowi on iPOtężną siłę w
życiu międeyna;rodowym. Setki :mtilionów podpi~ów ;pod Apelem SwJa·
towej Rady Pokoju, wrzywającym do
zawarreia Paktu Pokoju międrzy pię·
ci.oma moe<WStwami, stały się groźnym ostmeżeniean a.la podżegaczy
wojennych.
KOilll!itet Międe.ynairodowych Nagród Stalinowskich jest przekonany, że i tym razem wyrezi uce.ucia
milionów ludzi wszystkich krajów,
którzy popierają uporCllYWą i bezinteresowną działalność wymienionych w postanowieniu Komi•t etu Bojowników o pokój, ich Slllaclletną
pracę, pmyczypiającą si~ do rz.wycięstwa idei pokoju i przyjaźni między narodami.
włoskiego

·s ;k I•

'

*

Berlina, stać wiernie na straży Polski Ludowej, jej niepodległości i
nienaruszalności
jej granic na
Odrze, Nysie i Bałtyku, zacieśniać
węzły braterstwa z potężną ATmią
Radziecką i armiami krajów demokra<') ludowej".
Rozkaz ten w codziennej pracy
jest wypełniany przez Wojsko
Polskie, które w oparciu o przebogate doświadczenia bojowe Armii Radzieckiej podnosi nieustannie poziom swego wyszkolenia bojowego i politycznego, które ozuwa
ińS
nad tym, aby masy pracujące miast
i wsi mogły w pokoju budować sopierwsza w Polsce
cjalistyczną przyszłość Polski.
Nazwisko Marszałka · Rokossowsltiego budzi lęk wśród wro-1 zakończyła realizacją
gów narodu polskiego, · .vśród
6-letnie90
amerykańskich podżegaczy wojennych, wśród ich neohitlerowsltich
KATOWICE (PAP). - Plan 6-letpachołk.>w, którzy wyciągają dra- ni w ciągu 2 lat oto wspa;'liały
pieżne szpony po nasze Ziemie Za- sukces rdzeniarki pracującej w od._:10dnie. Nazwisko Marszałka Ro- lewni staoli huty „Zygmunt" - Ire~
kossowskiego, wielkiego Syna nara- ny Dziklińskiej, która 21 ~rudn_ia o
du polskiego, bohatera walk z faszy- godz. 13.45 wykonała zadania szostezmem, wychowanka stalinowskiej go roku Planu 6-letniego.
szkoły strategii, budzi miłość i ufZwycięskiej brygade..istce
złożyli
ność w naszym narodzie, który wie- serdeczne gratulacje
i
życze nia
rzy, iż z takim samym mistrzo- przedstawiciele rady flakładoW'ej,
stwem, jakie rozwinął na polu bo- qyrekc)!ji, podstawowej organiu.acji
jów z hitlerowskim faszyzmem, PZPR i całej załogi, dumnej z prawykona zadanie dalszego rozwoju covvnicy, która pie··wsza w p ._1Jsce
naszego
wojska i umocnienia zameldowała o wykonaniu zadań
obronności Rzeczypospolitej.
Planu 6-letniego.
W 55 rocznicę urodzin MarszałI sekretar.z ~M PZPR w Bytomiu,
ka Rokossowskiego, któremu w ob. Ratajczak, wręczył Dziklińskiej
tym dniu Prezydent R. P. nadal legitymac:·ę partyjną, oświadcz::ijąc,
najwyższe
odznaczenie państwo- że Komitet prriychylił się do jej
we - Order „Budowniczych Pol- prośby o skrócenie okresu kandyski Ludowej", naród polski skła- dack!iego i przyjęcie w szeregi Polda Mu serdeczne powinszowania sk:ej Zjednoczonej Partii Robotni·
i życzenia długich lat życia dla czej w r,r;vJtiązku z pięknyma sukceojczyzny, dla socjalizmu.
sami orodukcyjnymi.
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StalinoWskie Nagrody
dla budowniczyc·h pokoju

•
Słowa I nauki TowarzysZa .Stalina .
nałchriieniem w walce . o pokói i socialiŻrn

W dniu, w którym masy ludowe całego świata ~lały gorące żyeze..
Irla swemu wodzowi, Towarzyszowi Józefowi Stalinowi z okazji rocznicy jego urodzin, w Moskwie pl'ZY2)Dano Międzynarodowe Nagrocb
Stalinowskie „za utrwalanie pokoju między narodami" za rok 1951.
W roku bieżącym nagroqy te uzyskało sześciu wybitnych bojowników sprawy pokoju, niestrudJOnych budowniczych przyjaźni między
narodami, pn;ywódców milionowYch rzesz obroilców pokoju w róż
nych krajach śwbtta. Są. nimi: profesor Kuo Mo-żo - prezydent Chiń
skiej Akademii Nauk, Płetro Nenni dei;llltowany jlo parlamentu
włoskiego, prot. Ikuo Oja.ma deputoWlliDY do pa.da.mentu ja.poń
skiego, Monika Felton - angielska działaczka społeczna, Anna. Seghers - pisarka niemiecka I Jorge Amado - pisarz braZYlljskl.
Laul'ea.ci tegorocznych Nagród StaIJnowsklcb - to ludzie, którey całe
swe życie i wszystkie siły poświęcili S)łra.wJe walki przeciw siłom wojny, to niezmordowani bojownicy o le~ze Jutro ludzkości.
I choó działają w różnych krajach, pochodz~ z różnych środowisk,
walczą różnymi środkami. łączy ich Jedna. wielka idea, Jeden cel jest nim umiłowanie ludzkości, pragnienie uwolnienia narodów od nowych tz~i i 'Zniszczeń, Jakie przygotowują ludzko~ol imperla.Jistycini
podżegane wojenni. Są oni symbolem niezłomnej woli polmju,
oży
wia,Jące;f Judy ws.,,ystklch kontynentów i ras, są wzorem ofiarnych żoł
nierzy w tej najszlachetniej szej walce ludzkości, wzorem nie tylko dla
swych narodów, ale dla wszystkich ludów świata.
Fakt, ie nagrody „iia utrwalenie pokoju między na.rodami" otrzymują najwybitniejsi Ri':crmlerze pokoju z rąk przedsta.wlclelstwa. na~
rodów radzieckich, które tę nagrodę ufundowa.ly, ma swą głęJ>oką

Z przemówienia

wYmowę,

Ludzie radzieccy, budowniczowie szczęścia ludzkiego, ustroju sprawiedliwości społecznej, budownicwwie komunizmu, nie2łomni szermierze poko.ju, wyrażają w ten sposób uzna.nie dla. wysiłl<ów I za.sług bojowników poko.iu.
Związek lladzleclrj kierownicza siła. w pałce na.rod6w o pokój - Jesi główną. jego o!'ltoją,, Jest najkonsckweniniejs:zym bojownikiem
• powszechne rozbrojenie, o wyzwolcrde ludzkości z widma. atomowych
lata.str1•t. Ludzie ra.dzieccy, wcielający w czyn zasady wolności l rów~
noupra.wnicnia na.rodów, pral{nąpy utrwa.Uó współpracę i przyjaźń mio/
łlzy ws~ystkiml łurlami ś"'iata, są przodu,łącym oddziałem wielkiej armii pokoju, są wiorem ha.rtu i ofja.mości w wa.lee przeciw siłom reakcji
światowej, która chce cały świat przekształcić w pogorzeliGka l{orei.
Na.µody Pokoju, prl:vznawane l'Okroc:znie w Moskwie orędowni
kom pokoju, noszą dumne miano „Sta.liuowsklch", imię Stalina. bowiem \ll'fplsane Jest na sztandarach wielldej, setki milionów obejmują
cej armii pokoju, imi ę Stalina jest drogowskazem ludzkości w jej pochodzie do wolności i szczęścia. Stalin - wódz światowego obozu pokoju, nie'ZłomnY s:i:ermierz sprawiedliwości społeczne.1, genialny organizator socJallst:vcznego państwa, które stanowi nicpl'Zebytą zaporę dla
wichrzycieli pokoju - jest natchnieniem dla wszystkich ludzi dobrej
woli w Ich wa.IJ:c u jasne jutro, w ich dążeniu do zniszczenia w zarodku
potwornych planów podżegaczy wojennych.
Dzień przyznania MifldZYnarodoWYcb Nagród Stalinowskich, nagród
pok0 Ju, jest wiclkłm, podwójnym świętem wszystkich pokój miłują
cych ludzi na całym świt'cie. .Test to bowiem dzień urodzin uli:ocbanego
Ich wodza, ;!est to równocześnie dzień uznania zasług położonych przez
najlepszych przedstawicieli ró:!:nych narodów w ich dziele budowY
gmachu pokoju światowego. Jest to dzień, w którym narody wszystkich
konłYnentów jeszcze raz uświadamiają sobie jasno, że gdy monopoliści
am,rykańscy miliona.mi dolarów J>remiują agentów dywersji, szpiegostwa, 1&.botażn i miliardy dolarów rzucają na. przygotowanie wojny, na.rody radzieckie budują potęgę w obronie pokoju i Stalinowskimi Nagr-0d1tmi wyróżniają najbardziej 'l:a.Służonych dla. sprawy pokoju.
Na.rody uświadamiają. sobie jasno, że w walce o pokój zrobiły
ogromny krok naprzód, że należy jeszcze bardziej wytężyć siły, by
ofensywa o Pakt Pokoju za.kończyła. się zwycięstwem. Uświadamiają sobie też, że aby osiągnąć ło zwycięstwo, należy klerowii.ó się naukami
Stalina. który wskazał drogę do zachowania i utrwalenia pokoju. „Pokój będzie za.chowany i utrwalony, jeżeli narody ujmą, w swe ręce sprawę zachowania pokoju i będą broniły jej do końca".

przewodniczącego

Zarz.

Gł.

TPP-R, sekretarza KC PZPR - low. E. Ochaba

W dniu dzisiejszym, w dniu urodzin Towarzysza Józefa Stalina,
najgłębsze uciucia i najserdeczniejsze myśli setek milionów ludzi pracy we wszystkich krajach,
we
wszystkich zakątkach globu ziemskiego zwracają się ku ukochanej
postaci Wielkiego Wodza i Nauczyciela klasy robotniczej i mas ludowych, Wodza, wyzwolonych naro1
dów i całej postępowej ludzkości.
55 ląt tytanicznej pracy i bohaterskiej walki Stalina w szeregach
ruchu robotniczego i na czele sławnej partii bolszewickiej, najbardziej
rewolucyjnej partii jaką znają dzieje ludzkości, 55 lat służby pod
sztandarem komunizmu, to nief-'.
zrównany wzór hartu i męstwa, leninowskiej
czujności i
dalekowzroczności,
genialnej głębokości
analizy teoretycznej i jej najściślejszego związku ze zwycięską, rewo-

Pomoc i dalekowzroczna myśl
Stalina i WKP (b) były natchnieniem polskich robotników i chłopów
w walce z agenturami imperiallstycznymi o przepędzenie obsząrni
ków i kapitalistów, w zwycięskiej
walce o ustrój demokracji ludowej.
ustrój wyzwalający nowe, ogromne siły twórcze naszego utalentowanego, miłującego pokój i wolność
narodu.
Stalinowi i rządoWi radzieckiemu
zawdzięcza
naród polski ogromną,
bezinteresowną pomoc w odbudowie naszej gospodarki narodowej,
potwornie zniszczonej przez najeź
dźców hltlerowskicb, braterską pomoc, która uratowała nasz kraj
przed głodem i epidemiami, przed
bezrobociem i nędzą, przed kajda~
nami imperializmu amerykańskie
go, czyhającego na naszą niezależ

Świadomość, że na czele miłujących wolność narodów, na czele obozu pokoju stoi największy, obok
Lenina, strateg i wódz wszystkich
czasów, podnosi energię mas robotniczo - ch'łopskich i ich niewzruszoną pewność w ostateczne zwycięstwo wielkiej sprawy pokoju i
wolności, postępu i socjalizmu · na
całym świecie.
Śwjadomość ta jest doniosłym
czynnikiem ogromnego wzrostu aktywności polskich
mas ludowych,
które szczególnie wiele mają do
zawdzięczenia geni:oilnemu Wodzowi
narodów radzieckich.
Kierowane myślą i wolą Stalina
bohaterskie armie radzieckie wyzwaliły
Polskę z barbarzyńskiego
.iarzma okupacji hitlerowskiei i uratowały naród polski przed fizyczną zagłada w faszystowskich komorach gazowych 1 obozach koncentracyjnych.
Przyjazna Polsce polityka rządu
radzieckiego na czele z Towarzyszem Stalinem pozwoliła narodowi
naszemu, wbrew machinacjom imoerializmu amerykańskiego, po wielu wiekach rozbicia znowu zjednoczyć z macierzą wszystkich ·ślązaków 1 Kaszubów i Mazurów w iednol !tym państwie narodowym z
piastowskimi granicami na Odrze,
Nysie i Bałtyku.

zwycięsko rz;realizowały Plan 3-letni
i
wykonały podstawowe zadania
pierwszych dwóch lat wielkiego
Pldnu 6-letniego.
Dzięki tej pomocy zdołaliśmy pokrzyżować organizowane przez imperi a listów amerykańskich próby
blokady gospodarczej i osiągnęliś
my poziom produkcii przemysłowej
niemal czterokrotnie vivższy od poziomu przedwoiennego w przeliczeniU na głowę ludności.

ność gospodarczą l polityczną.
lucyjną
praktyką
przeobrażającą
Fomoc Stalina i narodów radziecświat,
zmieniającą bieg historii kich
pomnożyła owoce twórczej
ludzkości.
'
pracy rolskich mas ludowych. które

I

Genialna polityka pokojowa Stalina i rządu radizieckiego krzy?uje
zbrodnicze plany wojenne imperialistów z USA i podkarmianych
przez Wall-Street niedobitków z SS
i SA. wskazuje narodom świata droge proy~radzą~ą. do uxa~owani~e i
utrwaleru'.ł poKo:t~, umacma .w s , re.gach _setek ~i.honó"". ludzi pracy
:v1arę, z~ „po~o! .l;>ędzie zach.owany
i umocniony, Jesll narody _uJmą :.
~w~ ręce spra~ę z.:a~howam~ ~k
JU i będą broniły JeJ d~ konc~ ..
Pomny gorzkich dośw1adczen medawnej przeszłości naród nasz wie,
ż~ ir:iperialiści tylkc_> z realną si~ą
się liczą, dlatego tez polRCY obroncy pokoju, podob~ie jak c_>brońcy pokoju we wszystkich kraJach, z głę~
baką radością przyjęli słowa Stalina
o posiadaniu również prze& Związek
Radziecki broni atomowej, „aby

I

I

<USA
•
•
szpiegostwa i dywersji
o organ1zo-wan1e
Przemówienie min. S.

Wierbłowskiego

w Komisji Politycznej ONZ

PARYZ (PAP) - W Pala.Is Cha1lłoł 20 P11dnia w nmacb cle·
baty Komisji PoliłyC2lllej Zgromadzenia na.d kwestl~ a.gresywnych
aktów Stan6w Zjednoczonych przeciwko Związkowi lla.dzieeklemu,
Polsce i bmym krajom demokracji ludowej, nef delegacji polskiej
wiceminister Wierblowskl. wygłosił przemówienie. w którym stwlerclzil m. in.:

KomiS;ja Polityczna rozpatruje obeskargę ZSRR na Stany Zjednacz.one, skargę na agresywne działa
nia i mieszanie się Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne spr,awy
innych państw, wyrażające się w
asygnowaniu 100 milionów dolarów na finansowanie werbunku osób
1 organizowanie zbrojnych grup w
Związku Radzieckim, Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Albanii i niektórych
innych demokratyezhych krajach i
ix>za terytorium tych krajów.
Ręka, która podpisała ten dokument jednocześnie przekreśliła podpis amerykański na Karcie Naro-!dów Zjednoczonych.
Przyjrzyjmy się bliżej treści usta!Wy. Pierwszym istotnym elementem
ustawy jest tworzenie sil zbrojnych,
złożonych z osób, pochodzących ze
Związku Radzieckiego, Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Buł
garii i Albanii. Te siły zbrojne mają udzielić poparcia organizacji paktu atlantyckiego. Ustawa ma zatem na celu, aby osoby, które opuśc.ily Związek Radziecki, Polskę i inne kraje Europy Wschodniej zostały zwerbowane do oddziałów zbrojnych.
Ustawa ma zamiar wykorzystać
łch wrogi stosunek do własnej ojczyzny po to, by pod dowództwem
generałów ..północno-atlantyckich poprowadzić je do wojny bratobójczej.
Drugi element ustawy, to finansowanie - cytuje - „osób specjalnie dobranych" w Związku Radzieckim, Polsce i w innych krajach
Europy Wschodniej. Pomoc ta wy-

enie

tych zbrodniarzy. Chciano obalić
przy pomocy płatnych zbirów ustrój
ludowy nowej Polski, aby przywrócić władzę tych, którzy oddali kraj
na pastwę hitleryzmu i których
przepędzi! własny naród.

rwszelkie znamiona ataku
na niepodi

Hitlerowscy zbrodniarze
cieszą się poparciem
władz USA

ległość, niezawisłość
suwerenność
państw,
członków ONZ.
Możemy
stwierdzić
zupełnie
wytfłźnie,
że

ustawa o „wzajemnej pomocy" stanowi naruszenie naj elementarniejszej l najkopkretniejszej za.sady
Również i poza granicami Polski
prawa międzynarodowego, jaką jest rząd amerykański organizował i na:
zasada niepodległośc:I. i niezawisło dal organizuje ośrodki dywersyjne,
ści państw.
skierowane przeciwko narodowi polPan Mansfield usiłował nam wczo- skiemu. Działalność tę rząd ameryraj udowadniać, źe ustawa nr 165 kański rozwija szczególnie na tereistnieje tylko na papierze i że żad nie Niemiec Zachodnich, gdzie zanych konkretnych kroków w wyni...- częła się ona już w roku 1945.
Amerykańskie władze okupacyjne
niku jej uchwalenia dotychczas nie
w Niemczech prowadziły i prowadzą,
podjęto. Czyż p. Mansfield usiłował
nas przekonać, że Kongres Stanów wbrew swoim międzynarodowym zoZjednoczonych uchwalając ustawę bowiązaniom, świadomą zorganizoczyni to po to, aby jej nigdy nie waną politykę utrudniania repatriacji Polaków, którzy w wyniku dziawprowadzić w życie?
łań wojennych znaleźli się poza graJest rzeczą bowiem niewdzięczną nicami swojej ojczyzny.
i z ~ór~ skazaną ..na niepcw~zenie,
llllnym rodzajem antywls;ldej akbrorueme pozyc31 ~tano~ ~Jedno- cji amerykańskiej jest wcielanie
czonych w spra~e, ktore~ prze;: przebywających
w
Niemczech
stępozy char~kter Jest tak Jasny 1 OP-i.sów do annii amerykańskiej.
p:zejrzysty, Ja)F sprawa ~sy~owaDla celów wrogiej, podziemnej rom~ rui:duszów n3; dywers3ę 1 sabo- boty, rząd Stanów Zjednocwnych
taz w innych kraJach.
nie wahał się użyć hitlerowskich
zbrodniarzy wojennych znanych z
Za amerykańskie dolary okrucieństw popełnionych na ludności pclskiej.

I

skrytobójcy mordowali
działaczy demokratycznych

Powstanie ludowo - demqkratycznych państw w Europie Wschodniej
na gruzach rozgromionego przez Armię Radziecką hitleryzmu uniemoż
liwiło raz na zawsze eksploatację
tych państw przez amerykańskich
rażać się ma:
monopolistów. Z tym faktem rząd
po pierwsze, w tworzeniu z tych
osób oddziałów zbrojnych, popiera- Stanów Zjednoczonych nie chciał i
jących organizacje paktu północno nie chce się pogodzić.
atlantyckiego, po drugie - w pomoRząd Stanów
Zjednoczonych od
cy dla „innych celów".
pierwszej chwili nie szczędził ani
wysiłków, ,a ni pieniędzy, by stwaBrutalne podeptanie
rzać wszelkiego rodzaju przeszkody
prawa międzynarodowego na drodze naszej odbudowy i rozwoju. Za amerykańskie dolary w
Sformułowanie tej części ustawy
nie nasuwa żadnej wątpliwości od- Polsce działały bandy dywersantów,
nośnie celów jej autorów. Ustawa sabotażystów i szpiegów. Za ameprzewiduje zatem wyraźnie tworze- rykańskie dolary skrytobójcy mor'nie oddziałów zbrojnych, finanso- dowali przedstawicieli władzy odrowanych przez Stany Zjednoczone, dzonego państwa i działaczy demokratycznych.
Uzbrojono wczorajna terenie tych krajów.
finansowanie takiej akcji .n osi szych pachołków Gestapo i pospoli-

mają mkłócić nasze życie gospodarcze. Oskarżamy Stany Zjednoczone

o finansowanie morderstw i napaś
ci. Oskarżamy rząd Stanów Zjednoczonych o finansowanie zdrady i
szpiegostwa. Oskarżamy o to, że nie
licząc się z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego, z zobowiązaniami wynikającymi
z umów, które dobrowolnie
zawarli,
rząd USA prowadzi akcję
wrogą
przeciwko szeregowi państw ,akcję,
która polega na mieszaniu się w
wewnętrzne sprawy tych
państw,
na próbach przeprowadzenia siłą i
terrorem, strachem i przekupstwem,
takich zmian ustrojowych, jakie odpowiadają
strategicznym,
ekonomicznym i politycznym interesom
Stanów Zjednoczonych. Tym oskarżeniom
nikt nie może zaprzeczyć
Nasze dowody są nie do obalenia.
Komisja nasza nie powinna milczeć, powinna
przemówić
silny:n
głosem w obronie zasad, które Stany Zjednoczone brutalnie naruszają, musi potępić uchwałę Kongresu i żądać jej odwołania.
Tego żąda od nas Karta NZ, tego
żądają od nas Judy, które wypowledziały się za pokojem i współpracą,
przeciwko wojnie i nienawiści.

OsiQgnięcia nauczycieli
z województwa łódzkiego

wpracy społeczno-polityczne;

Wczoraj w Prezydium Wojewódzkiej Rady NarodQwej odbyło się rz;ebranńe aktywu nauczycielskiego z
terenu woj. łódzkiego.
W nara~ie udlliał W!tlęli przedstawiciele KW PZPR, Prerz.ydium
W()lj. RN,
Zarządu
Okręgowego
ZZNP oraz około 400 rui.ucrzycieli
wJejskich.
Obradom przewodniczył ob. Grochalsloi - przewodniczący Prezydium Woj. RN. Pods,u mowan.ia osiągnięć nauczycieli rz obszaru naseego wojew~twa w akcii społecz
no - politycznej dokohał przewodnicrzący Zarządu Okręgowego ZZNP
tow. Ożogowski.
Szkoły:
w Szynczycach w pow
łódzkim, Niechcicach w pow. piotrkowsktlm, Liceum Rolnicze w BliZbrodnicza ustawa
chu i srz.koła budowlana w pow
musi być potępiona
skierniewickim, wyróżnione za wydatny udrział w akc.ji społe07.no - poOskarżamy Stany Zjednoczone o litycznej, otrrz.ymały
nagrody piefinansowanie akcji, zmierzającej do niężne po 1000 zł.
wojny i agresji, oskarżamy Stany
Zjednoczone o przygotowywanie w
Nagr-Odrzono również WYI'óinlają
naszych krajaclł sabotaż.v. które cych sie w tej iakcj nauczycieli
Podobną

była

amerykańskiego

działalncść rządu

przeciwko
tym
wszystkim krajom,
które obok
ZSRR i Polski, wymienione zostały
w bezprzykładnej ustawie Kongresu amerykańskiego, będącej przedmiotem naszej dyskusji.
W świetle powyźszych okoliczn<>~
ci i faktów jasne jest, że rząd
Stanów Zjednoczonych prowadzi od
dłuższego
czasu akcję dywersyjną
na terenie Związku Radzieckiego,
Polski i szeregu państw - członków
ONZ, że ustawa Kongresu stanowi
jaskraWY akt interwencji w wewnętrzne sprawy innych krajów ' i
zgodnie z przyjętą definicją stanowi akt agresj1.

uzbro-1

Bolesław Bierut
przyjął delegację górników
WARSZAWA fPAP). - Prezyde11'ł R. P., B-Olesła.w Bierut.
dnia 20 bm. delegację górników s Rybnickiego Zjednocze-

przyjął

nia

Fa~kty oskarżają rząd

pełnym

w

Prezydent

,.
J'

spotkać

Pray}aźń polsko • radziecka jest
nie tylko niezbędnym wS!I"Unkiem
„Oczywiście agresorzy chcą, aby budo'l.V-n:ictwa socj.aJ.istycznego w PolZwiązek Radziecki, w wypadkU ich sce, ale również warunkiem n'ieponapaści
na niego, był bezbronny. dległości i samego istnienia Polski,
Ale Związek Radziecki z tym się nie która be2 pomocy związku Radrliecgodzi i uważa, że agresora należy kiego rmowu stalaby się łupem imspotkać w pełnym uzbrojeniu".
perializmu, nie ukrywającego nawet
Słowa i nauki towarzysza Stali:i~ swych rz;brodnic.zych, odwetowych,
uczą po=awać
prawdę,
rozunuec rewirz.jonistycznych
antypolskich
dzień dzisiejszy i trafnie przewidzieć I planów wojennych.
rozwój w dniu jutrzejszym, 5 ~ d~o-:
Na ziemi naszej przebywał Lenin
gowskazem dla klasy robotruczeJ 1 i Stalin kierując ruchem rewolucyjmas. lu~owyc~, dla wyzw<:>lonych na- nym .;_ Rosji carskiej, pomagając
rodow i całeJ postępoweJ ludzkości. .
. .
ki
· · t
··
Dzieła towarzysza Stalina są nie- rowrue~ P?1s. m rewo1UCJOrus om w
zastąpionym orężem i instrumen- zrozurruemu ich za~ań, we wspólnej
tern dla budowniczych socjalizmu, a ":alce, przygotow:i:i3ąc przyszł~ zwy-:
·
·
Paźdz1ermkoweJ,
więc
ma3ą
wy jątkowe z· naczeru·e c1ęstw~ „ Rewoluc31
·
•
1 ·
·
również dla polskiego narodu, który rtewllco1uRCJl „ ruolsąc~) YJ-:(Zpwol em~ me
pod kierownictwem swej sławnej Y. o os31, .a e rowmez o sce 1 capartii robotnicz~j pod przewodem to- łeJ ludzkości.
warzysza Bieruta, najwierniejszego
Na wyzwolonej 'Ziemi naszej od
ucznia Wielkiego Stalina, w opar- Karpat p0 Bałtyk, od Bugu po Odrę
ciu 0 pomoc i przykład Związku wre wytężona, twórcza praca mas
Radzieckiego nieugięcie buduje i robotniczo-chłopskich, które nie tylniewątpliwie zbuduje ustrój socjali- ko zaleczają rany zadane nam przez
styczny.
wojnę, nie tylko likwidują przeklęCieszymy się z całego &erca, że w tą spuściznę kapitalizmu, ale wznoprzeddzień 72 rocznicy urodzin to- szą już słoneczny gmach socjalizwarzysza Stalina wyszły trzy ostat- mu, urzeczywistniają wielką ideę
nie
tomy
polskiego
przekładu wyzwoleńczą Marksa i Engelsa, Lewszystkich 13 dotychczas opubliko- nina i Stalina.
wanych tomów rosyjskiego wydania
Imię wielkiego geniusza rewoludzieł zbiorowych Wielkiego Nauczy- cji, Towarzys-za Stalina, jego słowa
ciela i Wodza międzynarodowej kla- i nauki są natchnieniem rów11ież dla
sy robotniczej.
polskich mas ludowych, które radoProletariat polslci, rzibrojny w sny dzień urodzin wodza postępo
ewycięski oręż nauki Lenina-Stalina, wej ludzkości czczą wytężoną prawierny sławnym tradycjom Dą- cą i walką o pokój, postęp i socjab~wskiego i Waryń~kiego, Kasprza- lizm, łącząc się z setkami milionów
ka i Okra.ei, Róży Luksemburg i ludzi pracy w okrzyku rozbrzmieMaxchlewskiego,
D?Jierżyńskiego, wającym
dziś
poprzez wszystkie
Buczka i Nowotki, wierny swej oj- kontynenty:
czyźnie ludowej i rzasadom internaNJech żyje długie, długie łata Tocjonalizrnu, pokieruje losami naro- warzysz Stalin, geniusz myśli, pło
du, zapewniając mu wolność !. si.tę, mienne serce i stalowa wola Rewopokój r s.zczęście w braite:rst~e i locji proleta.rlackieJ.
wieczystym, niewzruilzonym so3usru
Niech ._żyje i zwycięzii. wielka idea
z naTO<lami potężnego Związku Ra- wyzwolenia ludzlrnści, idea pokoju l
d12:ieckiego i krajów demokracjd lu- socjalizmu, idea, której u06obienlem
dowej.
jest Stalin.

agresorów
jeniu".

Przemysłu Węglowego.

Delegacja złożyła Prezydentowi - - - - - - - meldunek o WYkonaniu w dniu 17

Prof. Jolial-Curie i Yves Farge
u

bm. Tocznego planu wydobycia ora.,: o zobowiązaniu załóg kopalń

rybnickich, w którym postanowiły
one do końca rb. wydobyć dodatkowo 290 tysięcy ton węgla. Gómicy
Zjednoczenia Rybnickiego również
jako pierwsi w całym przemyśle
węglowym
wykonali
uprzednio
przedtenninowo plan 3-letni oraz
pl~y z lat 1949 i 1950.

priewodniciącego

Zgromadzenia ONZ

w dniu 20 bm.
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nervo, pmyjął w Pała
cu Chatllot przewodniczącego Swiatowej Rady Pokoju, prof. Fryderyka Joliot-Curie orarz; crzłonka światowej Rady Pokoju, Yves Farge.
PARYŻ CPAl'). -

przewodniczący

I

VII I plenum Cenfralnei Rady Zw. Zaw.
zakończyło

obrady

WARSZAWA (PAP). - W drugim dniu obrad VIIl rozszerronego plenum Centraln&J Bady Związków Zawodowych omawiano
szeroko rolę i ~a.nia związków za.wodoWYch w masowej pracy
polityczno - wychowawczej. W obradach wziął udział członek
Prezydium CRZZ. min. transportu drogowego i lotniczego Jan
Rostecki.
Referat podstawowy o pracy wy- wodniczącego CRZZ jako wytycz...
chowawczej związków zawodowych ne pracy i zadań związków zawowygłosił wiceprzewodniczący CRZZ dowych w roku 1952.
- Tadeusz ćwik.
Na sali zrywa się potężna fala
gdy
przewodniczący
Dwudniową
dyskusję podsumo- entuzjazmu,
wał przewodniczący CRZZ Wik- CRZZ czyta tekst listu plenum do
genialnego wodza mas pracujących
tor Kłosiewicz.
świata Generalissimusa
Uczestnicy plenum jednomyślnie całego
postanowili przyjąć referat . prze- Stalina.
----------

~!2i.2...!!:l!!.'!!!:1.!-P.!!nio!.ą zas.~~ną karę

Wyrok w procesie kie1•ownictwa
zbrodniczej organizacji ,„Start"
21 bm. podległośctowych dzl;ałaczy lewicoWARSZAWA (PAP). Wojewó<hk·i dla m. st. Warsza- WYch.
wy ogłQs.ił wyrok w procesie pmeSąd skp.t...ał oskarżonych: Witolda
ciwko rzdrarjcom narodu polskiego, Pajora, Zygmunta Ojrzyńskiego i
kierownikOlffi utworzonej przez dele- Stani-stawa Nienałtowsldego na ka.gatur~
trzw. „rządu ' londyńskiego rę śrmerci, rzaś Andrzeja CzystowzbrodniC!l.ej organ:i2acjf p . n. „Eks- skiego na Jcarę 15 lat więzienia.
p<l(Lytura Urzędu śledczego" (E'US)
Oskarżonemu Czystowskiemu Sąd
-· krypton!Il). „Start", która współ- zaili.crz;ył n.a pocrz;et wymienzonej kary
pracując a: Gestapo mordowała nie- okres a;resztu w śledztwie.
----------------------------Sąd

Już

wykonało roczny plan skupu zboża
Który powiat będzie następny?

6 powiatów
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W DNIU WCZORAJSZYM POWIAT ŁÓDZKI, JAKO SZOS.TY
W WOJEWÓDZTWIE, ZREALIZOWAŁ W PEŁNI ROCZJ.il!Y
PLAN SKUPU ZBOŻA. RÓWNOCZE$NIE POWIAT KUTNOWSKI, KTÓRY OD DŁUŻSZEGO CZASU ZAJMOWAŁ OSTATNIE MIEJSCE, PRZEKROCZYŁ 90 PROCENT PLANU, WYPRZEDZIŁ PC?_WI~i'AiiE~wic~b~~~~~IONY ZOSTAŁ OD
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Prawda hiStorii
23 wrześnie. 1944 roku, 6wca.esny
premier W. Brytanii, Winston Chur-

chill,

ztożył

uroczystą

pmys;~gę:

„.„P:m:ysięgam
dział wów<:Jlias

na Boga - powieChurchill - że wojnę tę wygramy. A gdy ją wygramy,
wypalimy do cna militaryzm hitlerowski. Uczynimy to tak dokła<lnie,
że Niemcom raz na uwsrz.e odechce
się rz.abawy w wojnę. Ze n.a widok
karabinu J..."I'zyczeć będą re strachu.
Ze gdyby znalazł się nawet obłąka
niec, wariat, co chciałby ich uzbroić,
będą uciekali przed nim jak przed
zararz:ą:
I to wam pmysięgam na
Boga".

dla rzdrajców swYch ojmyzn co naj-

Jerzy Andr.iejewski
~brodni w takim zasięgu, na jaki ostatnich lat dziesięciu. Corae domogło sobie pozwolić w podbitych kładniej możemy
ocenić
&łębię
krajach Gestapo.
mroczne.j pnzepaści, w którą chcieli

Na procesie „Startu" ujawniono nas strącić opłacani pme:z faszyzm
dokumenty, których treść do sa- ang1o - ameryk a ńs l{i Laszy
~
ści w ł'"""
...,„
mego dna obnaża rozmlary owego
bagna zdrady, jakim była strojąca ni. Coraz jawruei odsłaniają si~
się w patriotyczne pióra „delegatu- pmed nami korzenie zdrady, a jera". Oto instrukcja PKB. dotycząca dnocz~śnie im
lepiej dostrzegamy
sporządzania wykazów d.ziałacrz:y le- nędzę faszystQwsktch planów, tym
wicowych, którzy po wojnie mieli ostrzej zarysowuje się nam słuSllbyć osadzeni w obooach konceQtra- ność idei, która popmez podZi.emną
cyjnych, stwierdza, że PKB ma na- walkę lewicy, Manifest PKWN i
tychmiast po wojnie objąć „Zarząd Kongres Zjednoczeniowy kształtuje
Od tej deklaracji - przysięgi utworzonych przee wład!Ze okupa· d em 1· t NY miesi
· ące. cyjne obO!lów koncentracyjnych w pnz:emiany naszego narodu.
up1ynęło 1a t SJe
Po sześcioletniej praerwJe Churchill Oświęcimiu, Majdanku, Treblince,
Nie miejmy Jednak łatwych złudoszedł do władzy i właśnie dopiero Bełżcu oraz wszystkich pozostałych dzeń.
Uniknęliśmy
wprawdzie
co z polecenia prez. Tntmana, (któ- mniejszych oborzów„. Za utrzymanie Oświęcimia ,j M,ajdanka, w których
ry swoją działalnością gorliwie oza- urządzeń tych oborzów w stanie nie- funkcje gestaipowców objęliby Pajoświadetla, że jednak znalazł się zmienionym odpowiedzialne są wła- rowie rz ławy oskarżonych, uległa u
„obłąkaniec"),
rzłożył
premierowi ściwe władze". Inny rz.nów 'nar.agraf
f'
nas rozgromieniu gomułkowszczyrz,engielskiemu ._przyjacielską wizytę tej instrukcji głosi: „Dla utrzymania
dr. Konrę.d Adenauer. Ten spadko- porządku i dyscypliny wśród osób na, lecz ani trusty i banki Zachodu
bierca Hitlera bynajmniej na widok zatrzymanych należy posługiw;ić się nie zrezygnowały z dalszej walki,
karabinu „nie krzyczący 2e strachu" terrorem. w naStLym WYPadku czyn- anl nie wszyscy prowokatoTTZY i
oraz niepomny niedawnych ostnze- nikami terroru będzie: krzyk, krzyk sz.pied~y, oszuści i kandyda~i. ~a
żeń przed kim powinien uciekać z biciem, bicie, poo;bawienie życia". polskich gestapowców rznalezb się
„jak przed zarazą", w wywiadzie
Oto co groeiło naszemu narodowi! już pod kluczem. Ze stu milionów
Udzielonym w Londynie otwarcie I jakkolwiek dzięki zwycięstwom dolarów trumanowskiej zapomogi
rz.ażądał dla neofaszystowskich Nie- Związku Radzieckiego historia pomiec Szczecina i Wrocławia.
toczyła Sie dla nas12:ego narodu nie
żywa historia Jest najlepszym de- tą drogą, którą chcieli nam zgotomaskatorern kłamstw
i ·fałszów wać Lechowicze i Pajorowie, choprzeszłości. WS(l.elkiego rodzaju fal- ciaż Polskę kończącą w tych dniach
szerze „przysięgający na Boga", lub drugi rok Planu 6-letnlego drziel1 od
na inne świętości, prędzej cz.y póź- obozów śmierci niezmierrz.ony ogrom
25 grudnia 1901 roku urodził się
niej muszą pod naciskiem sił pnstę- Iprzemian trudno nie doznać
powych !Zdzierać ze swycll twarzy wstrząsu czytając tę „rrzeC'lową" in- Aleksander Fadiejew, jeden z czomaski obłudy.
Gdy !UiŚ 2wlekają strukcję. Trudno również nie od- łowych i najbardziej popularnych
z tym - lud dłońmi swych najlep- czuć: najboleśn:iejszego ścisku serca, pisarzy radzieckich. Nie ma czytelszych synów sam zdziera rz wrogów gdy się pomyśli, na ja.kie wstmąsy nika w Związku Radzieckim który
maski i odsłania ich prawdziwe narażony byłby _llaS:Z naród i na ja- b
.
ł k i . k F d" '
Al
oblicze.
kie manowce zdfady postępu i wol- j Y me zna
s ąze
a 1e1ewa.
e
.
ności moglibyśmy zostać zepchnięci, i poza granicami Związku, wszędzie
~ś J?ołowi~ grud~ ro:z.począł_slki~ gdyby w swoim czasie partie nasza tam, gdzie dzieło pisarza wspiera
w a me w
arszawie nowy wie 1 n:ie
rozszyfrowała
politycznego
lk
.
kój
t · ·
proces rz.drady narodow-ej. Oskarie·
.
•
wa ę o postęp 1 po
, czy a1ą i
.
.
.
.
„ sensu gomułkowszczyzny l spycha!- k
h
·
Mł
d
di
"
F
m kierowali
w . czaSie
okupac11
. w ro dzaj u Kireh - . oc a1ą „ o ą gwar ę •
a d'ie.
.
,
8'1:czyrz.ny, a 1u d zie
.
Ilb rodmczą orgamrzaC\]ą, ktora pod mayera, Lechowi.c za
nie zostali w 1ew pokazał
piękne
charaktery
nazw~ „Ekspoz~ura uir;:ędu Sled- porę rz.demaskowani.
młodzieży radzieckiej, ujawnił wy.
czego kryptomm „Start
powołaCoraiz jaśnie-j widzimy drogę, ja- sokie wartości moralne, patriotyzm
na .został~ p.rrzez t.dz':;. drtelde~atuk_rę ką naród nasz przebył w ciągu i bohaterstwo, powstałe w warunem1gracymego „rrzą u 1o yns iego w celu denuncjowania i mordowania d'Ziałaaz;y niepodległościowe- Jan Koprowski
I
go ruchu lewicowego. Zeznania 06karżonych
ujawniają nowe fakty,
świadcrz.ące
rarz jeszcze o ścisłej
współpracy naszej reakcj!l. z hitlerowskim okupantem. Zrumiast „paDla innych Łódz: najbrzydsze miasto,
triotycznej'l maski, w kt6r~ stroiła
Ilię
t. rzw. delegatura, widzimy
kominów smutek, dymów gorye1.
ścieżki biegnące od t. ~. Państwo
A w sercu moim Łódź wyrasta
wego
Korpusu
BezpieC2eństwa
wprwt do Gestapo. Powiększa się
nad ranki sielskie, nad wieczory.
ilość nazwisk działaCl!'LY lewicowych,
któmy zostali zamordowani przez
Dla innych Łódź: koniecznośE przykra,
~drajców, lub wydani władzom hitlerowskim. Perz.a atrrz.afami, pod któulice-kiszki, szare domy.
rymi padali najleps:i polscy patrioA
w sercu moim Łódź fabryczna
ci, widzimy nie tylko dłonie faszystowskich okupantów, lecz również
wznieca miłości jasny płomyk.
dłonie faszystów własnych.

mniej kilka milionów pr.zeznaCllone
jest na nasz kra•J. Niejeden rlaś rz:
tych, którzy mieli służyć terrorowi
w myśl imtrukcji; „Krzyk, krzyk
z biciem, bicie, p~bawienie życia",
nie mogąc ·podjąć hitlerowskiego
spadku - pNymadł się i swoją ntl.enawiść i podłość swojej skarlałej
duszy karmi . z braku krwi ludzkiej
brudnymi
odpadkami,
plotką,
tchórrzliwym demoralizowaniem mło
dzieży, jeśli się ,da - sabotażem.
Kształtując Polskę N<>wej Huty i
„Ko$ciuszki", coraz wszechstronniej
i dokładniej pmnaJerny prawdziwą
hi'stor 1·ę lat minionych. Prawda dnia
dzisiejszego służy prawdrz:ie o dniu
wczorajszym. Potrafimy już odczytać

które

rzeczywistą

treść

niegdyś przysięgami

„przysiąg",

mogty

się

wydawać. Dopracowaliśmy się wiedzy, ltt 6ra spo d masek „patr"10t yoz.ć

nych" pozw,ala nam wydobywa na
światło drz:ienne wstrętne twarze
zbrodniarzy, Lec:z jaki rz. tego wniosek? oa:ej i codzi~nnie uczmy się w dnłu 19 bm. odbyla. rię uroczysta§" wręczenia. dyplomów ł o~Ft
zdZierama z wrogow oblu~~ch i laureatom Nagr6d Państwowych w dziale literatury i sztuki. na r. 19.51.
fałszywych masek. Corarz: lepieJ odNa. zdjęciu: minister S. Dybowskł 'dekoruje K. Bra:n.dysa.
,
czytujmy historię dnia drz.isiejszego.
(CAF - fot. J. Baranowsldt
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kach ustroju socjalistycznego. Szlachetny to wzór do naśladowania i
skarbnica
cennych
przykładów,
które pozwalają kształtować mło
dzież. Szczególnie w obecnej chwili u nas w Polsce, w warunkach
naporu wroga klasowego ha mło
dzież,
„Młoda
gwarc;iia" stanowi
dzieło o olbrzymiej doniosłości wy.
chowawczej.

Wyznanie dla lodzi

Jeszcze raz w całej swej brutalnej
sile ujawnie się prawda, że w obliczu ruchów wolnościowych i wobec
sił postępu ideologia fa8'1:ystowska
skupia w ewych szeregach wsrz.ystkich faSl'lystów bez WTZględu na ich
przynależność narodową. Naród polski został poddany przez faszyzm
hi.tleroWSkl cierpieniom nieznanym
dotąd w nasrzej historii. Leoz. w owe
najcięższe i najtragiooniejsze godriiny faszyści polscy również nie s~
dzili narodowi cierpień, co więcej,
zbrodniarze i prowokatorzy 11: PKB
i ze „Startu" pmygotowywali Się na
wypadek dojścia do władzy do

. Uświadomienie

Dziś

miasta mego twarde płuca
poszerza plac i skwer i zieleń.
Ekskaw~tory ciężkie mruczą
Książki kształtują

na przedmieściach. Roboty wiele.

Dla mnie to miasto najpiękniejsze
poezja pracy w nim i trudu.
I może kiedyś w moim wierszu
tę miłość się wyrazić uda,

fycie. Ale miajedynie wartość papieru i oprawy, gdyby same z tego życia nie
powstawały.
Najpiękniejsze,
najbardziej wychowawcze dzieła rodzą
się w ścisłym obcowaniu z ludźmi,
łyby

I

stanowią artystyczną

dokumentację

życia

„Pejzaże polskie", który
wkrótce nakładem „Czytelnika".

Z tomu wierszy pt.
ukaże

•

I

się

narodu. Pisarz czuły, wrażli1wy na przeżycia zbiorowości, notuje je z dokładnością sejsmografu,

patriotyzm zrodziły zwycięstwo

jednocześnie

potrafi uniknąć
codziennej kroniki. Wypadki życia służą mu za materiał
do ukazania typowego, typowe zaś
przemawia przez postacie bohaterów i porywa za sobą czytelnika
prowadząc go naprzód. Ukazanie
perspektywy,
cech
jutrzejs:i:ego
dnia, stanowiąc zasadę realizmu
socjalistycznego, powoduje to cenne zjawisko, że książka jest najbliższa czytelnikowi, a zarazem jest
jak gdyby przed czytelnikiem,. wYbiega naprzód i prowadzi od starego do nowego właśnie przez zdolność ukazania rozwoju 1 perspektywy jutra.
Tę cechę Fadiejewa podkreśla
prasa radziecka w związku s 150
rocmicą urodzin znakomitego pisarza. Obraz Lewinsona w powieści
„Klęska" kształtował w pierwszym
okresie bohaterów wojny domowej,
ukazywał, jakim ma być wzorowy
komunista. Wzór bolszewika przedstawiony został wnikliwie, eiepło
i serdecznie.
Fadiejew odmalował w boh"terze
powieści „Klęska" te wysokie wartości moralne członka partu bolszewickiej, które sprawiły, że ostatecznie klasa robotnicza Rosji pokonała
h1terwencję
czternastu
państw kapitalistycznych i zdławila hydrę kontrrewolucji. Jakie to
są wartości, któryćh nosicielem był
Lewinson, a które kształtowały
partyjne i bezpartyjne masy, pozwalając im dorastać do roli obrońców i budowniczych pierwszego na
świecie państwa socjalistycznego?
To krystaliczna ideowość, zdolność
poświęcenia każdej osobistej sprawy dla idei komunizmu, a w tym
i zdolność podporządkowania siebie
zasadzie naczelnej, partyjnej. To
wierność idei komunizmu, wiaxa w

a

oschłości

1921 bierze udział w partyzantce
bolszewickiej na Syberii, walczy w
szeregach Armii Cze11Vfnej. Prze..
życia tego okresu
stanowią wątek
tematyczny twórczości Fadiejewa
przed Wielką Wojną Ojczyźnian,.
W latach 1922-1923 powstaje powieść „Wylew". W r. 1924 powieś6
„Pod prąd". W r. 1927 ukazuje slę
„Klęska", która przynosi pisarzowi
szeroką poczytność oraz popular•
ność i stawia go w pierwszym sze-o
regu literatury radzieckiej. W okrtł4!
sie 1930-1936 pisarz zaczyna two.i
rzyć powieś"ć
„Ostatni z Udege",
powieść obszerną, zakrojona szer~
ko 1 dlatego jeszcze nie ukończoną.
W 1943 r. ukazała się najgłośniej•
su powieść Fadiejewa „Mloda
gwardia". Odznaczona nagrodą stalinowską powieść ta uzyskała niebywałą popularność tak w Związku
RadzleCkim, jąk 1 wśród postęp0oi
wego ruchu za granicą.
Życie 1 śmierć komsomolców
Krasnodonu ŚVlriadczą o tym ile
bohaterstwa 1 patriotyzmu, Ue gotowości walki w obronie ludzkości
tkwi w młodym pokoleniu socjalistycznym. Ten zapał i bohaterstwo
były rękojmią zwycięstwa, a dziś
stanowią groźną przestrogę dla
agresorów.··
Za swą pracę literacką Fadiejew
został odznaczony orderem Lenina,
wybrany prezesem Związku Pisarzy
Radzieckich i wchodzi do Rady
Najwyższej

•
I

I

„

pisarza w walce o pokój i komunizm.
Na zjazdach międzynarodowych,
na kongresach pokoju, w ruchu
obrońców pokoju ZSRR, na łamach

• * "'

• ·* •

Związku Radzieckie~o.

Będąc członkiem KC WKP(b)
i jednocześnie
przewodniczącym
Związku Pisarzy, Fadiejew umiejętnie kieruje ŻY~iem literatury radzieckiej i spełnia zaszczytną rol•

zwycięstwo tej idei, mimo wszystkich przeszkód 1 wrogiej akcji im- gazet i na wiecach, wszędzie, gdzie
sprawa bezpieczeństwa świata woperializmu.
Fadiejew umiejętnie odsłonił bo- ła o pomocne pióro artysty, Aleksauder Fadiejew zabiera głos.
gate wewnętrzne życie osobiste bolautor „Młodej gwardii" uczestszewika, a zarazem pokazał, jak to niczył w Kongresie Pokoju w Warżycie podporządkowane jest jedne- szawie. Gorąco, serdecznie witany
mu uczuciu, jednej myśli: z.wyclę- przez społeczeństwo polskie przekastwu. Dlatego Lewinson umie kle- zał nam braterskie pozdrowienie
milionów bojowników pokoju w
rować ludźmi i mobilizować ich do Związku Radzieckim i wołał 0
walk!.
wzmożenie
WYSiłków,
zmierzająStw
·
t k ż
lttdzki' cych do uratowania zagrożonego
arzaiąc
a
ywy,
przez imperia
· 1·izm b ezp1eczens
·
' t wa
obraz ideowego bolszewika, Fadie- świata.
jew potrafił oddziałać wychowawFa~iejew powiedział między inczo na masy czytelnicze. Książka nymi:
o wojnie domowej „Klęska", podob- . „.„Dążenie do pokoju stało się
Jednym z najbardziej niezwycięża
nie jak powieść Ostrowskiego „Jak nych ruchów współczesności. Dohartowała się stal", nauczyła ko- w~dzi ~ego niebywały sukces akcji
chać
i
naśladować bohaterów zbierania podpisów pod Apelem
WKP(b). Na tym polega jej wielkie Sztok~olmsklm o zakaz broni ato•
znaczenie.
~ 0"".~J. P~zez cały czas swego ist.
.
. .
mema świat nie widział podobneOczywiście, dzieło FadieJewa nie g? marszu .iedne.f i teJ samej pety.
miałoby tak pełnej, ideowej wymo- CJ~ po przeszło 70 krajach, poprzez
wy, gdyby nie osobisty bardzo bli- miliony serc ludzi wszystkich na•
.
.
'
rodowości".
sk1 stosunek pisarza 'd o opisywaNowa wo·
· t
•
. .
"
Jna św1a
owa d o b"
11a
nych wydarzen. Fad1e1ew doskona- si~ już do drzwi. Bezcelowe byłoby
le znał teren wypadków, sam brał zaJmować ~ię wróżbami czy bliski
udział w wojnie domowej _ i tyl- czy. dale~ jest termin, kiedy wreko z tego osobistego zaangażowania stzcieb woJna wyważy <lrzwl. Po.
.
rze ne są środki by wojnie zapos1~ twórcy po stronie rewolucjJ ma- biec".
'
gło powstać dzieło tak wYSokiej . T;mu w~a~nie celowi - zapobiewartości.
zemu WOJme, utwierdzeniu wiel.• t
kiego dzieła pokoju, służy wspania
DzieCJns
wo i lata .chłopięce spę- ły . talent Aleksand
' ·
ra F a d teJewa.
dzi_ł pisarz na Dalekim Wschodzie. M1st;z sztuki, .plomienny,
bojowy
Wieś, położona w głębokiej tajdze, publicysta, nies trudzony działacz i
120 kilometrów od kolei stanowiła ś~etny mówca - Aleksander Fa.
'
w każdeJ'
· ·
k ·
teren pierwszych obserwacji
ludzi dd1ejew
1 na
az.
!m. kroku żyje i sprawie
walczy dla zwyI przyrody. W r. 1918 FadieJew c1ęstw:-.. socializmu i nokoju.
----------.wstępuje
partii. W l&tach 1919GRZEGORZ TIMOFIEJEW

sobie serdecznie dłonie, gratulowarlo wzajemnie cinku obniżki kosztów zakłady mogą się poszczyodniesioneg<YSukcesu. Z setek twarzy biła zagłu cić poważnymi osiągnięciami. W cii\!!u 10 mieżona duma.
sięcy
koszty własne zostały zmniejszone o
Prządce Marii Olejnik, jednej z najstarszych w 5,3 proc,
szczególnie od chwili podjęcia zobowiązań dla
Tę wysoką obniżkę uzyskano przede wszystkim
uczczenia 34 rocznicv Rewolucji Patdziernikowej. zakładach, przodownicy pracy osiągającej zawsze
Wyścig z czasem o dodatkowe, kilogramy przędzy ponad 120 proc. wvkonania bazy, jakoś dziwnie dzięki stałemu wzrostowi wydajności pracy, zwięk
szaniu wielowarsztatowości, zmniejszeniu zużycia
I metry tkanin przlbierał na „sile.
surowca i ilości odpadków przy równoczesnym
*
wzroście jalwści produko\vanych artykułów.
Na
W poniedziałek, 17 grudnia,
do gabinetu dyrekprzykład w I kwartale bieżącego roku uzyskano
tora naczelnego, tow. Spałka, przyszedł kierownik
72,2 proc. towarów pierwszego gatunku, w
planowania, ob. Służewski. W jednym ręku trzyII kwartale 78,6 proc„ w III kwartale - 85,7 proc.
mał stos luźnych kartek i formularzy, w drugim
llośe braków, która w I kwartale wynosiła jeszcze
wielką płachtę wykresu produkcyjnego.
6,2 proc„ w II kwartale została zmniejszona do
- Dyrektorze - oświadczył - wykonaliśmy
5 proc., a w III - do 3,3 proc. Wydajność pracy
plan rocznyl
w porównaniu z rokiem 1950 wzrosła (w grupie
Ostateczna akceptacja z Wydziału Planowania
CZPB przyszła już po godzinie 16. Można było
pracowników produkcyjnvch) prawie o 14 proc,
radosną wieścią podzielić się ze wszystkimi praNa VI Plenum KC PZPR tow. Bierut powie·
cownikami.
W zakładowej rozgłośni radiowej, właśnie przed
dział
Plan 6-letni wzmacnia siły Polski i
11Jdlku dniami uruchomionej, zebtało się całe kie·
wzmacnia jej niezależność, a wraz z tym wzmacnia
rownictwo. Naczelny dyrektor, główny intynier,
wkład Polski do ogólnoludzkiego dzieła pokoju.
przewodniczący rady zakładowej,
I sekretarz
Aktywność w walce o pokój oznacza więc copo\'.etawowej organizacji partyjnej.
dzienną pracę każdego z nas nad umacnianiem sił
- Towarzysze! Załoga nasza jako pierwsza w
Polski Ludowej, nad umacnianiem jej bazy ekoprzemyśle bawełnianym wykonała na wszystkich Prządka Marta Ote;nik pomimo swych 65 lat nomicznej, nad umacnianiem jak ' najszybszego
osiąga 121 proc. wykonania bazy.
oddziałach plan roczny głos tow, Spałka powzrostu jej sił wytwórczych, to znaczy jej przemywtarzany przez dziesiątki głośników brzmiał wy·
słu, transportu, żeglugi, jej rolnictwa, a wraz z tym
ratnie. - I tak - tkalnia w dniu 7 !!rudnia, od- zwilgotniały oczy. To z radości, jak„ daje poczu· wszystkim jej kultury, która iust niewątpliwie
dział „Kaliko" - 8 grudnia, przędzalnia odpadko- cie dobrze spełnionego obowiązku.
ważnym czvnnikiem siły narodu",
wa i wykończalnia - 12 grudnia, przędzalnia śre
Pracująca na czterech krosnach ZMP-ówka Jo·
Załoga ZPB im. Dzierżyńskiego przedterminodnioprz11dna - 15 grudnia. W pracy naszej by· lanta Zełga z powagą przyjmuje wiadomość o wy- wo realizując zadania drugiego roku Sześcio
wały różne okre-;y, słabsze i lepsze, ale wszyst- konaniu planu.
Jest przecież w· tym osiągnięciu latki dała najlepszy dowód swej wysokiej świa
kich nas łączyła jedna wspólna ;nyśl, a by przez i jej własny poważny wkład. Nie na p:tótno wyra· domości i patriątyzmu, dowód niezłomnej walki
nieustanne zwiększanie wydajno§ci pracy dać do· bia ponad 110 pro.c. normy, a swój plan roczny o pokój. Wytężona praca pozwalała jej na uzywód proletariackiego patriotyzmu, dowód miłości zrealizowała już 4 grudnia,
sMwanie coraz to nowvch sukcesów - pierwI tak jest wszędzie. Gdzie spojrzeć - uśmiechnięte szego miejsca w miedzyzakładowym współzawod
do ludowej ojczyzny, wzmóc naszą walkę o po·
kój. I to zadecydowało o naszym ostatecznym twarze majstrów, salowych, prządek i tkaczy.
nictwie, zdobycie sztandaru przechodniego CRZZ
zwycięstwie.
Do końca roku pozostało jr 1tcze
i tytułu przodującego zakładu w przemyśle włó
kilkanaście dni,
Wszystkie one muszą zostać w
Co mówi najlepiej o całokształcie osiągnięć pro- kienniczym. ZPB im. Dzierżyńskiego, ich załoga,
pełni wykorzystane dla jeszcze intensywniejszej dukcyjnych każdego zakładu pracy?
Niewątpli· organizacja -partyjna, organizacja związkowa i kiepracy, dla dalszego wzmożenia wysiłków w walec wie ilość i wartość ponadplanowej produkcji oraz rownictwo techniczn_ powinny służyć za wzór
o przedterminowe wykonanie zwiększonych zadań wysokość uzyskanej w ciągu roku obniżki kosz· innym, za wzór tego jak należy walczyć, pokooczekujących nas w roku przyszłym.
tów własnych. Przedterminowa realizacja planu nywać trudności i zwyciężać, jak należy p!'zyspieW halach produkcyjnych dokoła głośników gro- roczne~o pozwala załodze ZPB im. Dzierżyńskiego szać realizację Planu 6-letnlego i budowę aocia·
madziły się grupy robotnic i robotników. W mil- na dodatkowe wy~onanie wielu tysięcy kilogic1t· !izmu w naszym kraju,
J. KRYGIER
czeniu. aby nie uronić ani jednego słowa , ściskano mów przędzy i metrów tkanin. Również i na od·
Napięcie walki załogi ZPB im. Dzierżyńskiego o
przedtermillOwą realizację zadań produkcyjnych
drugiego roku Sześciolatki nieustannie wzrastało,

FadieieW
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U łódzkich literatów i artystów

schematyzmie w literaturze

Dnia 17 grudnia 1951 r. w Warszawie na warsztatowym zebraniu
sekcji prozy Związku Literatów
Polskich odbyła się dyskusja na te..
mat schematyzmu w literaturze.
Zagadnienie to było również poruszone na warszawskiej naradzie
poświęconej twórczości artystycznej
w przemówieniach tow. Pawła Hoffmana i Grzegorza Lasoty. Jeżeli
dodamy, że na temat schematyzmu
w literaturze ukazują się artykuły
w prasie radzieckiej i prowadzone
są dyskusje w innych krajach demokracji ludowej, czytelnik z;rozumie, że zagadnienie to jest obecnie
aktualne nie tylko w odniesieniu
do naszych pisarzy.
Cóż to jest schematyzm w literaturze? Schematyzmem w literaturze
nazywa się upraszczanie, wulgaryzowanie, fałszowanie faktów przez
pisarza przy odtwarzaniu ŻY.Cia,
w wyniku czego zamiast wieloskomplikowanej, żywej
stronµej,
powstaje sztuczny
rzeczywistości
twór, blady schemat. którym autor
na próżno usiłuje zastąpić swoją
nieznajomość lub złą znajomość ży
cia. Tak np. ukazując człowieka
pracy, schemat literacki zapomina o jego prywatnym życiu, podpatrzoną raz sytuację wykorzystuje
w wielu różnych wypadkach, nietypowy konflikt usiłuje uogólnić
jako typowy - oto są najbardziej
charal{terystyczne przykłady schematyzmu w literaturze. W ten sposób powstają sytuacje, typy bohaterów, intrygi akcji. literackiej powtarzające się w różnych utworach,
a oparte na jednej i tej samej,
stworzonej przez autora, oderwanej
od życia koncepcji. Postępując:y w
ten sposób pisarz dąży do tego, aby
cień owego schematu, nie maj ącego
Pokrycia w życiu i nie popartego
obserwacjami czerpanymi z rzeczywistości. „ożywić" za pomocą techniki pisarskiej, ale martwy schemat
nie potrafi zasugerować czytelnika;
czuiąc fałsz czytelnik nie uwierzy
w prawdziwość nie tylko ukazywanych mu sytuacji, lecz i samej koncepcji. która ie zrodziła.

Leon Gomolicki
niektórych pisarzy błędne schematy
i sztampę literacką".
Tow. Paweł Hoffman w przemówieniu wygłoszonym na warszawskiej naradzie, poświęconej twórczości artystycznej, sięgnął do źró
deł wewnętrznego konfliktu pisarza,
którego świadomość jest całkowicie
po stronie nowego życia, lecz który emocjonalnie tkwi jeszcze w starym. Może być zresztą i odwrotna
sytuacja, kiedy pisarz emocjonalnie
solidaryzuje się z klasą robotni.czą
i jej walką, lecz w świadomo;3ci
swej nie dojrzał jeszcze dostatecznie do współpracy z twórcami noWyhikiem i jednej i
wego życia.
drugiej postawy pisarza będzie w
dziele sztuki martwy schematy7,m
i martwa deklaratywność. Jest to
dowodem. że istnieją wewnętrzne
motory, które prieszkadzają pis:;irzowi dotrzeć do sedn"a życia · lub
zdobyte w
właściwie potraktować
kontakcie z życiem wrażenia. A więc
musimy tu uwzglQdnić dwa warunki poprzedzające prawdziwą twórczość, warunki konieczne dia zwalczania schematyzmu w sztuce: to
jest doświadczenie plus uświado
mienie ideologiczne.

nie wątpi, że tą prawdziwą sztuką
jest właśnie sztuka realizmu socjalistycinego, która stanowi dla nas
ideal współczesnej twórczości.
Dla niektórych spośród naszych
pisarzy może jeszcze jedynie stanowić zagadnienie sprawa jak najbliż
szego kontaktu z życiem, z rzeczywi~ością. Zorganizowana w tym celu w swoim czasie akcja wyjazdów
pisarzy w teren dała już plony,
lecz na
choć może niedostateczne,
Pisarze opuszczali
ogół dodatnie.
miejs'c e stałego zamieszkani.a, aby
w ciągu trzech miesięcy poznać bliżej jakiś odcinek życia przem:vsło.
wego lub wiejskiego. Ta styczno~ć
z rzeczywistością dala w wyniku
pewną sumę wraże11, w literaturze
pojawiły się nowe tematy, poruswjące aktualne zagadnienia. Mankamentem było tu jednak to, że pisarz, nawet przy maksimum z jego
strony uczciwości, wnikliwości i spostrzegawczości, nie mó1"(ł „wżyć" się
dostatecznie w rzeczywistość, z kt0rą obcował w charakterze chwilowego obserwatora.
Odwołam się i-tu również do słów
Erenburga, który w artykule .,Pisarz a życie" powiedział :

• *

„Oczywiście,

podróże

dużo dają

jak dają dużo każdemu
Naturalnym
człowiekowi w ogóle.
,zjawiskiem jest to, że pisarz, który przygotowuje lub nisze powieść,
może udać się do oddalonego mi3sta lub na budowę, albo na· wieś,
żeby poznać te lub owe właściwo
tło odtwarzaści życia, szczegóły,
ne.i przez siebie akcji. Lecz byłoby
nai'Wrlością liczyć . na to, że powi~ść
sama nawinie się pod rękę, że Ftutor znajdzie gdzieś na drodze i podniesie z ziemi ideę książki. Można
p6jść do lasu oo grzyby, lecz trudno wyobrazić sobie 'vycieczkę, które.i zadaniem byłoby zbieranie naludzkic:h. Aby znale7.ć
miętności
bohatera, nie wystarczy z nim się
spotkać. trzeba oosiadać właściwość
pełnowartościowych.
która
ułatwiającą zrozumienie go,
„Prawdziwa sztuka nie odzwier- iest związana z biografią pisarza".
Niedawno w „Prawdzie" ukazał ciedla życia, lecz współuczestniczy Inaczej mówiąc,
jak formułuje
powiedział Erenburg w innym miejscu
się artykuł' W. Ozierowa pt. „Prze- w życiu i zmienia je"
tegoż
ciwko schematom literackim". Ozie- Ilia Erenbul'g. Ni'kt., z nas obecnie artykułu: „Powieść niesposób po
row zacytowawszy przykładowo kil~
ka schematycznych i niesłusznych
.
I .
z punktu widzenia ideologicznego
Film francuski walczy z zalewem szmiry amerykańskiej
sytuacji, którymi posłużyli się w
swoich powieściach niektórzy pisarze mówi: „W życiu istnieją realne
sprzeczności, i te sprzeczności, . scysje między ludźmi o niejednakowym
poziomie świadomości, mogą i po- .
winny =leźć swoje odzwierciedlenie w literaturze.- Pisarze; ktÓl'zy
tego, że należy
nie rozumieją
czytelnikowi nie tylpokazywać
ko przodujących, lecz i p,osiadają
cych wady robotników, czynią ży
cie uboższym. niż jest w rzeczywiLecz niemniejszy błąd postości.
którzy bezpełniają i ci pisarze,
trosko stosują ciągle te same scheskomplikowane
maty, zastępując
i wielorakie stosunki panujące mię
dzy żywymi ludźmi naszego społe
szablonem sy tuacji liczeństwa t.e:ra~kiej zabijającej prawdę... Prawdziwy artysta czerpie swe tematy
i obr.azy z samego życia, wnikliwie
zagłębia się w istotę rozwoju spobadając typowe sprzeczłecznego,
ności istniejące w życiu, popierając
namiętnie wszystko, co w nim jest
•
I
postępowe, i demaskując wszystko,
Amerykańscy okupanci zalewają • Francję fiLmami gangstersl;cimi, studia
co stare, przeżyte. N a drodze pozaś filmow"' francus~ie są kolej?t~ ljkwidowane,
do~
i rozwijania tego
głębiania
Na zdjęciu: pracownicy studia Joinume, któremu grozi zamknięcie, napowinno się całkowi
świadczenia
lepili plakat z napisem „Film francuski chce - żyć".
cie przezwvciężyć stosowane przez
CAF)
(Fot .
'
.
pisarzowi,

Z tych wypowiedzi należy wyciągnąć praktyczne wnioski. Droga
wiodąca do wypracowania przez
autora dzieła zamierzonego i tworzonego w metodzie realizmu socjalistycznego jest jasna. Dopóki pisarz nie opanuje zasad socjalizmu
naukowego p17,ez stałe pogłębianie
wielkiej nauki Lenina
znajomości
i Stalina, póki dokładnie nie pozna
zachodzących w społeczeństwie przemian, nie przyjrzy się bliżej pracy
mas pracujących, które pod kierownictwem partii tworzą nową rzeczydopóty nie tylko nie
wistość zwalczy w swojej twórczości schematyzmu, lecz w ogóle nie będzie
zdolny do produkowania utworów

--------~~~--------------------------------------

Od polowy XIX wieku wjemy, że ,.
kaidy żywy twór składa się rz;_ bryłeczek plazmy, zwanych komórkami.
dziekan Wydz:iału Farmaceutycznego Akademii •Medycznej w Łodzi
tworzy żyv..>y
Już jedna komórka
staje się słabszy, gdy lej„ ~e w plazmie można wyJ;:cyć ospirytusowej;
Każdy
twór, rz;wany pierwotniakiem.
pierwotnirak żyje pełnią życia: odży- listki oziębiamy. Podobnie dzieje becność ' tlus:zczów (3. proc.) i dlatewi.a się, rośnie, jest wrażliwy, mno- się, gdy listki mocno n.aświetlarrry go właśnie plazma, choci.aż zawienie rorzży się. życie jest tam, gdzie wystę- lub gdy je przenosimy do ciemn9ści. ra tyle ·wody, w. wodrzie
pu.je plazma. Bez plarz;my nie ma zja- Ruch plarzmy jest więc wynikiem puszcza się '. Wykryto też, że w plazwrażliwości. jej na czynniki drażn·ią 7 mie znajdują się białka (12 proc.),
wisk życiowych.
orarz inne jeszcze zwiąrzki. chemiczCóż to jest owa plazma? W po-· ce, na bodźce.
Gdy ogrrzejemy listki powyżej 60' ne, ale tych jest tam niewiele. Dl-aprzednim Mtykule ~pt. „Zasadnicza
jednostka składowa ciała tworów stopni C., ruch ustaje i nie powra- tego mówimy, że woda, białko. tłu
Podobnie dzieje się, szcze - są to ,główne chemiczne
żywych" - „Głos Robotnioz.y" z gru- ca już nigdy.
dnia, dn. 1-2 1951 r.) ustaliliśmy, że gdy na listki podziałamy alkoholem, cizęści składowe plarzmy.
jest to płyn berLbarwny, przezroczy- jakimś kwasem lub trucizną; plazma · Jak można stwierdzić istnienie w
sty, leplti. i kurczliwy. że jest to prrzestaje żyć, zamiera; twardnieje plazmie białka? Najlepszym d{.•wodem obecnośCi białek w plarzmie jest
istotnie płyn świ.adoz.y o tym fakt, przy tym, ścina się.
Widzimy tedy, że plazma . jest fakt ści1;1ania . się plazmy pod działa
iii; plarzima wyciśnięta z błony, okrysię na swoistym płynem. którego wła'sno- niem alkoholu, kwasu, ogrrzania powającej komórkę, roopada
krople. Tylko płyny tworzą krople: ści zmieniadą się gdy pnz:estaje ona wyżej •60 · stopni C.
Nie ma plarz:my bez białka, tak jak
Plarlma nie ma ba!l'WY, ani zapa- żyć, Martwej, zabitej plazmie nie
chu, ani smaku. Plazma jest żywa, można prrzywródć tych własności, nie ma plazriiy , bea: wody. Nie ma
gdyż pOTUsrza się czynnie na skutek które posiadała gdy była żywą: .gdy życia bez plazmy. I nie ma życia
wrazUwości. Jeśli drobnoustrój ja- poruszała się, była wrażliwa i od- tam, gd~ie nie· ma białek. „życie jest
napisał Fryderyk
sprawą białek" obłonriOIJly crzy nie obłoniony, powiadała, reagowała na bodźce.
loiś,
Engels .w swej -książce :p. t. „Anty*
1:
dotkniemy końcem ostrej srzpilki,
osiemdziesięciu
priz.€d
Cóż to jest pla=ia ri punktu wi- Dti'łming"
kua:cey się i odsuwa się natychmiast.
Poru~ się plaroma również w ko- dzenia chemicznego? Cey jest pier- mniej więcej laty, chotjaż znajomórkach okirytych grubszą błoną, w:iastkiem? Nie. Możn-a w niej wy- mość p~azmy i 'białek w jego criapier- 's ach była ba·r dzo jesrzcrz:e niedostawchodrzących w skład żywyoh two- kryć obecność rozmaitych
rów wielokomórkowych, np. w ko- wiastk~w: węgla, azotu, wodoru, tle- teczna.
I roz..tmiemy teraz doskonale, dlamórkach delikatnych listków ro- nu, siarki, fosforu„. Ozy jest ~wiąZNie. Badania czego musimy pobierać. w pożywie
ślinki bytującej w wodzie słodkiej- !ciem chemicznym?
moc.zarki kanady,jskiej (earnstającej chemicrzne stwierdzają, że w pokar- niu białko. Podobnie jak bez wody,
rozm~e 'Zbiorniki wód, sta·w ki i ro- m ie znajdują się liame u.wiązki che- t;:ik i bez białek żyć ruie możemy.
wy). Oglądaijąc ta'k i listek prrzez mi- miczne. Np. z badań wybitnego PJ.azma, · myli żywa materJa, jest
kroskop. wickjmy, że w każdej ko- UCZO'll.ego radzieckiego Łepe~na Więc mieseaniną wody, białek, tłu
mórce plazma kołuje - porusza się wiemy, że na 100 crz. wagowych ży- srz.czów i • rocz;ma.it~·ch innych rz\Niąrz
w jednym kierunku, tuż pod błoną wej plarzany przypadają aż 82 części 'ków or,gan:icznych (węglowych) i
Czy jednak można
p·lyną WQdy! Właśn~e wody, wody ~kłej, mineralnych.
komórkową, a razem z nią
najrozmaitsze więksrze 1ub mniejsze którą każdy żywy twór musi crz;er- otl'Zy:mać plruzmę, jeśli do szklanki
rziarenka w niej znajdujące się i ku- pać rz otocrzenia, a1b y żyć, Woda jest nalejemy wudy, dodamy do niej bialiste ciałko występujące w żywej ntlezibędnym składnilti.em pla7lffiy i łek, tłuszczów orarŁ innycli związ
komórce - jądro. Ruch stalje S'.ię dlatego berz. wody nie ma p~y, ków w niej wyJ:rytych w stosunku
poznanym przez łiepeszkina i tę
coraz srzybS'ZY, gdy listki ogrzewamy nie ma życia.
Badania chemiczne wykazały da- mieszaninę skłócimy?
płomieniiem • lampki
ostrożnie nad

Prof. Adam Czartkowski -
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Pisać tak, jak ~ył Maksym Gork~ by głównym bohaterem naszych

praca nie znaczy prze- pisać wyłącznie o technologii pracv i o niczym innym. Jakież
to teraz wydaje się proste i jasne.
po przebyciu wielu etapów drogi do
realizmu socjalistycznego, po wielu błędach, po wielu książkach, które nazwaliśmy książkami produkcyjnymi, a którym zarzucaliśmy
przerost technologiczny. Warszawska narada rozjaśniła nasze wątpli·
woki, które jeszcze do niedawna
się odczuć zarówno w trak·
dały
cie pisania jak i w trakcie narad
na sekcjach twórczych. Podczas
narady warszawskiej padły głosy,
mogące być drogowskazem na najbliższą przyszłość, a także pozwapozycji spojrzeć
lające z nowych
wstecz i ~cenić naszą dotychcza~o
„o pracy twórczej
wą twórczość.
artysty decyduje znajomość życia,
rozumienie życia, cały zasób doświadczenia życiowego artysty, pasja docierania do prawdy, postawa
ideowa artysty i jego talent" - mówił na naradzie warszawskiej min.
Berman. Jakże zmobilizować w so-.
bie te nieodzowne elementy, jakie·
go bodźca potrzeba, żeby ie nalę·
żyć aż do granic, od których zaczyna się prawdziwa twórczość?
cież

tu na własne doMieszkam w Łodzi.
Kiedy rozpaczęla się akcja wYjazdów w teren, dziwił mnie ten pęd
za wszelką cenę tam, gdzie nas nie
ma. Pisarze mieszkający w Łodzi
udawali się na Mazury, na Dolny
lub Górnv Sląsk i odwrotnie. stali
mieszkańcy Warszawy lub Katowic
przyjeżdżali do Łodzi dla poznania
tutejszego terenu. Uważając Łódź
za j<>den z najwspanialszych terenów. na którym rozgrywa się od lat
walka o nową rzeczywistość, postanowiłem uczynić ten teren tłem mojej pracy. Ale kiedy złożyłem podanie do Łódzkiego Oddziału ZLP
z prośbą o włączenie mnie do akcji. dowiedziałem się, że Łódź nie
może być dla mnie terenem, ponieważ tam mieszkam. Dopiero dzięki
który miał
Zarządowi Głównemu,
na ten temat inne zdanie, zostałem
umieszczony na liście literatów pr:icujących w terenie.
Otóż potraktowanie pracy terenowej pisarza jako krótko lub długo
trwałej wycieczki, a zarazem i cały
styl dotychczasowej metody zapoznawania pisarzy z terenem należy
poważne
jeżeli mamy
przełamać,
powstałych
zwalczenia
zamiary
skutkiem tej metody cech schematyzmu, który zaciążył na naszej
współczesnej literaturze.
Na zakończenie chcę wskazać na
jeden ze środków ściślejszego zwiqz&nia sie pisarza z rzeczywistością.
pracując w terenie
Mianowicie Powołam się

świadczenie.

zacieśnienia

nisarza z

ściślejsze.i

współpracy

prasą codzienną.

Powieść ta nie jest jeszcze ukoń
czona. 1'.o dobrze, Bo teraz, po naradzie warszawskiej, po przemyśle
niu wielu spraw, po okrzepnięciu
podstaw teoretycznych, widzę już
błędy, które mogłabym popełnić,
Mam więc ochotę wziąć to wszystko co napisałam dotąd i jak rzeź
od nowa.
biarską glinę formować
Bo już wiem, do czego dążę.
opowiadanie,
Powieść, a nawet
to utwory wymagające dłuższej pracy, podczas gdy życie narzuca cią
gle migawkowe skrawki rzeczywi·
stości, godne uchwycenia i utrwalenia w momencie ich najwyższej aktualności. Artykuł dziennikarski nie
jest bynajmniej wystarczający dla
pełnego ~rzedstawienia fragmentów
liczne konżycia obfitującego w
flildy. Propagowana przez N. Sokołową forma szkicu literackiego
wydaje mi się niezwykle trafna dla
uchwycenia tych najcenniejszych
fragmentów życia, których nie wolno żadną miarą pominąć, pozwalając im przejść w zapomnienie,

Czytam ostatnio ~literaturze radzieckiej utwór prozą pt.; „Honor'"
i widzę - dopiero teraz, od niedawna, stało się to dla mnie tak
zrozumiałe i jasne - czym różni się
literatura radziecka dnia dzisiejsze~o od naszej literatury najnowszej,
Na Powołżu wre praca. Wykonują
ją ludzie - nie monolity granitowe,
nie ukute z brązu postacie, które
zeszły z pomników i nie karykatury
wyrwane z czasopism satyrycznych
- lecz ludzie prości, mający wszelkie cechy ludzkie. Ludziom tym nie
obca jest miłość i chęć zabawy, ludzie ci błądzą, ludzie ci mają bogate życie psychiczne, które - rzecz
kieruje ich czynami. Ci
jasna zwykli ludzie, obdarzeni przez autora wszystkimi ludzkimi cechami,
są bohaterami pozytywnymi, bo bmie·
ją podporządkować głównej sprawie -pracy, wszelkie sprawy uboczne i całe bogactwo swojej indywi-

ści.

Zamierzam, obok pracy nad po·
pisać, w miarę aktualnej
potrzeby, ta.kie właśnie szkice.
Jest to wedle mnie jedyny sposób
pogodzenia pracy dalekodystansowej z udziałem w najnowszych i najważniejszych wydarzeniach. .Jest to
odpowiedź na słowa ministra Bermana, któcy apelował w czasie warszawskiej narady: „Nie gardźcie piórem i słowem propagandysty".
wieścią,

dualnośd,

I

Wygłoszony

Łodzi.

„Twórca współczesny powinien
przekonanie i głęboko wierzyć
w to. że bez jego książki, bez jego
dzieła socjalizm nie będzie zbudowany w naszym kraju" - mówił
Leon Kruczkowski, cytując bardzc
mocne sformułowanie Stefana Żół
kiewskiego. Kolektywne, wspólne
poczucie odpowiedzialności za kierunki kształtowania się przyszłości
w naszym kraju, ot9 bodziec -pozwalający i pomagający nam pisać
tak, a nie inaczej.

szkołę

Jest to jeszcze jeden aktualny argi1ment przemawiający na korzyść

napisałabym inacząj.

przeze mnie w radfo cykl reportaży
o rozbudowie Łodzi, za mało zajmował się człowiekiem, ukazywał tylko powstające obiekty lub za.plano·
wane na czas najbliższy budowle.
podobny cykl,
Dziś, zaczynając
podeszłabym do niego z zupełnie In·
uej strony. Reportaże o przebudowie Lodzi dały mi dużo materiału,
pozwoliły mi poznać walkę klas, jaka się tu toczyła w czasach, gdy
budowano pałace, obsadzone maggnoliami, obok ruder otoczonych
błotem rynsztoków.
Materiały te uzupełnione relacjami na temat wody dla Łodzi, doprowadzanej z Pilicy, postanowiłam
wykorzystać w powieści współczes·
nej, której przedmiotem będzie pra·
ca hutników i szlifierty kryształu
w Piotrkowie i w Sobieszowie, oraz
praca inżynierów i budowlarzy w

mieć

dla pisarza badajacego życie współ
czesne i pragnącego .iak najbliźsze
go z tym życiem kontaktu stanowi
prasa codzienna. Prasa, która trzymając rękę na pulsie życia, może
w każdej chwili skierować pisarza
współpracującego z nią na najbardziej aktualny w danej chwili odcinek, pokazać mu i skomentować
każdy najciekawszy dla jego obserwacji obiekt. Z tej kopalni obserwacji i faktów oowstaje bQgaty maktóry odpowiednio opracot.eriał,
wany i ujety może się stać źródłem
nad rzeczywinoważnych studiów
stością. ooz-1valaj ących w przyszło
ści uniknąć niebezpieczeństwa sche„
mafy'zrńu i martwej deklaratywno-

g~ ~d~ ~~o~cl·~L=yc~,

arszawskiej na·
zdobytych dzięki
radzie, patrzę na s ój miniony rok
pracy, widzę, że w,ele rzeczy dzU

książek była

wystarczające.

zrozumiałem jaką wspaniałą

I

Nad czym

należy
prostu napisać, powieść
przede wszystkim przeżyć" .
A więc chodziłoby tu o współ
pracę z terenem obliczoną na dal0 związanie się z badaszą metę,
nym odcinkiem życia na dłuższy
czas, słowem, o „zmianę adresu".
To, co zadowalało nas na samym
organizowanej w terenie
początku
akcji, dziś stało się wyraźnie nie

Dziś otwiera się przed nami nowy
etap twórczy, Etap trudniejszy, bo
więcej stawiać sobie musimy wyma-

SEWERYNA SZMAGLEWSKA

O pracy naszych świetlic

Brak kolektywnego
Corai: głośniej i szerzej mow1 się,
praca kulturalno - oświatowa w
ZPB im. J. Marchlewskiego nie rozwija się na miarę wielkości zakła
dów. Nie ma dotąd grup artystyczno - propagandowych, gazetki zakładowej, a dotychczasowa, od pól
roku trwająca, praca komisji kulturalno - oświatowej ograniczyła
się do jednego zebrania.
że
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N iestety, dotychczas jeszcze nikt
plazmy w srzklc rz jej składni
ków nie otrzymał. Żywa plazma n·ie
jest tedy zwykłą mieszaniną; widocznie jest mieszaniną posiadającą
żywej

jakąś określoną organizację: cząstki
wody, białek. tłuszczów oraz innych

związków
żywej
są

chemicznych, widocznie
plazmie w jakiś określo
ny sposób ułcżone, a tego ukła
du jeszC'Ze nie znamy dostatecznie,
chociaż badacze już coś niecoś \V
tym kierunku wykryli i powoli rzarysowuje _się obraz tego układu.
Wiemy, że nauka wciąż postępuje
naprzód i to co w danym czasie nie
jest z.nane po pewnym czasje porznajemy doskonale.
W czasach, gdy słynna nasza rodaczka Maria Skłodowska - Curie,
pmed pięćdziesięciu kilku laty, rozchem~ia
poceynała swoje badania,
srześćdziesiąit kilka
znała zaledwie
;pierwiastków. Skłodowska wykryła
nowe dwa: pol<>n i rad, a obecnie
chemia zna już 100 p:ierw.ia.stków!
Przed sześćde.:iesięciu kilku laity dla
chemików i f:irzyków atom był
czymś, czego roobić nie można. Był
pewną nierozk:łada.lną ilością materii. Obecnie crz.ytamy o roobijaniu
atomów. Anglosasi rozb:iljaiją atomy
w celu mordu i gwałtu, w Związku
Radzieckim stosu·ją ten rŁabieg dła
celów wyższych, dla w;'twarzani:a
warunków lepsrzego bytowania ludrzkości. 'Kroczymy wcią± w nieznane,
rzdobywa,jąc nowe fakty. I jesteśmy
przekonani, że chociaż nie rmamy
plazmy obecnie pod każdym wzglę
dem, prrz.yjdzie czas, gdy tę żywą
materię pozna.my i będrz.iemy mogli
Jest to kwes·t ia
ją otmymywać,
czasu.
,,Istnieje nieznane jeszcze, ale nie
ma niepoznawalnego".

w

pracy
Jak wygląda organizacja
kulturalno - oświatowej w naszych
zakładach? Organizatorzy kulturalno - oświatowi w grupach nie pranie
cują w ogóle, a bardzo często
powiedzą. na czym ich rola ma
legać. Tymczasem odeEuwamy brak
uczestników kół Wszechnicy Ra diowej w sekcjach artystycznych, a
ci, którzy są, jak słusznie zauważono w aa:tykule „Głosu Robotniczego" z dnia 24 października br. pt.
„$wietlica - kopciuszek rady zaz zewsą to ludzie
kładowej" nątrz, nie związani z życiem nasze,
go zakładu. A przecież zadaniem
organizatorów kulturalno - oświato
wych w grupach jest, między innymi, zasilanie sekcji artystycznych i
Już
oświatowych .. owymi ludźmi.
w tym miejscu można by powiedzieć, że stan i poziom pracy kulturalno - oświatowej jest wynikiem
braku oparcia się o grupy związko
we.
Rada zakładowa zupełnie niesłu
sznie powiedziała sobie, że praca
kulturalno - oświatowa ogranicza
się do świetlicy i w niej się zamyka. Sekcje artystyczne koła Wszechnicy Radiowej, wieczorki prasowe,
kółka dobrego czytania, to najważ niejsze, choć nie jedyne, formy pracy świetlicowej. Przy pomocy tych
form świetlica powinna promieniować, choć nie może objąć wszystkich
pracowników zakładu.
Jakie więc inne formy pracy oterenie
światowej sto~uje się na
naszych zakładów? Są kursy ideologiczne, ZMP prowadzi szkolenie
swoich członków, od czasu do czasu
wygłaszany jest referat polityczny.
Wszystko to obejmuje pewną część
w zestawieniu z
załogi, niewielką
liczbą pracowników.
Co robi komisja kulturalno-oświa
towa, żeby ten stan rzec'fy zmieRozpoczęła i zakończyła swonić?
ją pracę j.e dynym zebraniem, które
wrz~śniu br. Swietliodbyło się w
ca, w porozumieniu z radą zakłado
na
wą, zwołała następne zebranie,
które, poza członkami sekcji i .przedstawicielem Związku Zawodowego
nie przyszedł nikt.
Włókniarzy,
Czyżby tlla rady zakładowej, · ZMP
i dyrekcji zebranie komisji kulturalno - oświatowej było mało ważne?
Czy możliwe jest, żeby akcja oświa
towa ogarnęł< szerokie rzesze pracowników, jeżeli aktyw fabryczny

•

nie

wysiłku
widzi w pracy

kulturalno -

oświatowej poważnego czynnika aktywizacji załogi do wykonywania
tak
Jeżeli
zadań produkcyjnych?

jest, to dlaczego kierownicze ogniwa organizacji masowych nie biją
na alarm, nie czują odpowiedzialności za ten odcinek pracy?
Oprócz braku pełnego zrozumienia znaczenia działalności kulturalno - 'oświatowej jest także brak
kolektywnych wysiłków nad przezwyciężeniem słabości tego odcinka.
Jaskrawym dowodem braku kolektywnej pracy są nasze, świąte
cznie nadęte gazetki. Ukazują się
one od uroczystości do uroczystości,
w
są bogate w kolory, a ubogie
żywego,
treść. Nie ma w nich nic
nic aktualnego, typoweg<J9dla życia
naszych zakładów. Gazetki te wydają rady kobiece, ZMP, każdy z osóbna. Jaka rola tych gazetek? Niewielka. r>::to je czyta? Bardzo nieliczni.
Jak wygląda praca samej świe
tlicy? Pracuje pięć sekcji: dramatyczna, recytatorska, dwie taneczne i
chóralna. Nadto mamy dwa koła dobrego czytania i cztery koła Wszechnicy Radiowej. Samorządy sekcji
pracują zadowalająco, przyjmują nowych ludzi, dbają o frekwencję, a
ostatnio prowadzą pięciominutowe
prasówki.
Co niepokói w życiu, sekcji, to praca na efekt. Instruktorom mniej zabyleby
leży na masowości sekcji,
zespół był m . poziomie. Gwiazdorstwo, dążenie do zajęcia pierwszego
uzyskanie
miejsca w festiwalach,
dyplomu uznania, oto niebezpieczne
10bjawy. Dochodzi czasami do takich
absurdów, jak odbieranie sobie wzajemnie zdolniejszych ludzi, byleby
pozioutrzymać zespół własny na
mie. Ta~ stosunek do pracy jest nieuczciwy„ wypacza całkowicie rolę
zespołów, amatorskich i trzeba z nim
walczyć.I

Ogóln· sytuacja w pracy kulturalno - oświatowej naszych zakła
dów ni jest tragiczna, jest jednak
bardzo poważna. Trzeba jak najna ogniwie
prędzej oprzeć pracę
poc':sta'i owym, na grupie związko
ić działalność komisji kulwej, oż
turalno oświatowej i zarządu świe
tlicy i, o najwaźniejsze, pracować
zespoło o.
z. CZERWI1'lSKA
kierowniczka świetlicy ZPB
im. J, Marchlewskiego
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niedzielę

Z X sesii Rady Narodowei m. Łodzi

wszystkie sklepy

Akcja sprawozdawczo -wyborcza

Odpadki surowco~e Illuszą być
racjonalnie wykorzystane

Dzisiaj sklepy czynne są normalbie. W niedzielę, 23 grudnia, wszystkie sklepy detaliczne i zakłady
zbiorowego żywienia czynne :;ą tak
jak w dni powszednie.
Również zakłady fryzjei;skie Spół
odpadków
dzielni Pracy „Zjednoczenie" otwarsurowCQwych
Na otwartkowej sesji Rady Naro- stania
te będą w niedzielę bez przerwy od dowej m. Łodzi szeroko oma wiano przez drobny przemy~ł i rzemiosło.
godz. 8 do 19.
I zagadnienie racjonalnego wykorzy- W mieście nasrzym poszczególne
z;wiąrzki branżowe spółdzielni pracy
jeszc:z.e w zbyt małym stopniu wykorzystu.ją odpadki
użytkowe, stanowiące
w ich produkcji cenną
.
/
Mimo że przymrozki już coraz kanalizację. Przed 1939 rokiem tyl- barzę suro,vcovvą.
Radny tow. Duniak, omawiając to
częściej
ścinają
ziemię,
Miejskie ko „wyprani" mogli korzystać . ze
Przedsiębiorstwo
Robót Kanaliza- skanaliwwanych mieszkań., nato- rz.agadnien.ie, wską~ał na kilka spół
cyjno - Wodociągowych nie przery- miast tysiące rodrzin robotniczych d7!elni pracy w Łodz:i, które wiele
użytku
wa swych prac.
pozostawały
w strasrznych warun- arty)rnłów powsrz.echnego
Szczególnie wytężone są roboty ka<:h sanitarnych. Przy k.anaJizowa- produkują wyłącznie rz. odpadków.
kanalizacyjne w północnej części niu jestem zatrudniony już od prze- I tak np. Spółdzielnia Wyrobów
Łodzi
na Starym Mieście. Tu, srzło 20 lat - opowilada dalej Stegliń Skórzanych i Filcowych im. gen.
gdzie w szybkim tempie WYrastają Ski - ale takiego rozmachu robót, Świerczewskiego wyprodukowała z
nowe domy-blokl. ich mieszkańcy jak obecnie, nigdy jeszcze nie wi~ 6.611 kg. skrawków skórzanych
nie powinni narzekać na 'brak wy- działem.
estetycr.me i praktyczne torby, teczgód, .a zwłaszcza na brak kanaliza- Dziś, to nawet warto się pr;!y ki, portm-0netki itp. Spółdzielnie włó
cji.
pracy potrudzić - dodaje Szczepan kienniC?.e w bieżącym roku ponad
Załoga
5 odcinka Miejskiego Lewandowski. - Przecież wszyscy połowę różnego rodrzaiju tkanin wyPrzedsiębiorstwa
Wodoc.-Kanal!za- wiemy, że nasza częstokroć ciężka produkowały cz. odpadków użytlrn
cyjnego zajęta
jest skanallzovva- praca idzie dla robotników. w więk wycb.
niem Bałut. Chociaż warunki tu są szości zamieszkujących nowow:ybuO ile w dość dużym procencie
szczególnie ciężkie. gdyż trzeba ko- dowane bloki. Kiedy znajduję się drobna wytwórczość potra!ila wypać w glinie,
roboty posuwają się głęboko pod ziemią, przy wykopie, korzystać do swej produkcji odpadszyblro i jeszcze ·w tym roku część to myślę o tym, że czynię to dla ki z przemysłu kluczowego i z hanz nich zostanie ukończona. Na ulicy siebie, bo przecież i ja może już dlu, to na terenie Łodu;i całkowicie
Lutomierskiej, na odcinku od ul. niedługo
będę
posiadał
takie zaniedbano sprawę rz.biórki i wykoZachodnie.i do Zgierskiej, prace do- mieszkanie, zaopatrzone we wszyst- rzystania odpadków rz. gospodarstw
biegają iuż końca.
kie wygądy.
domowych. W tej akcji nie wrz.ięły
- Ciężką tu mieliśmy robotę Brygada ob. Stegl!ńskiego, skła pełnego udziału szkoły łódzk.ie. Ani
mówi brygadzista, Franciszek Ste- dąjąca się z 5 ludzi, jest jedną z Centrala Odpadków Użytkowych,
gliński ale ,jakoś dąliśmy sobie przodujących na terenie 5 odci'nka. ani kierownictwo szkół nie zatroradę. Najgorzej bylo p~y rozkopyaby w jak najbaTdrziej
SzybĘo i sprawnie, a jednocześnie 1;2czyło się,
waniu ziemi, bo w glinie trudno z zapałem pracują robotnicy tej
kopać. W chwilach odpoczynku roz- brygady pod okiem
tak ,v.ytrawnP.mawialiśmy o tym,
dla kogo to
go fachowca jak ob. Stegliński. Nie
przed wojną przeprowadzało się ustępuje jej również brygada ob.
Nie tak dawno ogród, przylegają
Jana żabki, która także wysuwa się
cy do przedszkola ZPO im. Więc
pomarańcze na czoło.
Dzięki wydajnej pracy takich Ju- kowskiego, e-0 dzleń pełen był gwaru i srebrzystego, dziecięcego śmie
ukażą się
sprzedaży l dr.i, · jak członkovvie brygad Ste- chu.
Dziś, w rzimny, chmurny dzień,
~Jińskiego i Żabki oraz wielu inW Centrali Spożywczej awizowa- nych, możliwe jest Przedterminowe pociechy nai;ze rozgościły się w obny jest tr;:insport cytry11 i poma- ukończenie zaplanowanych robót, n szernej, dobrze ogrzanej sali.
Jak
rańC!l,
kt(>re prawdopodobnie ~uż tym samym przeprowadzanie prac zwykle gwarzą wesoło, śpiewają,
jutro nadejdą do Łodzi. W tych )rnnalizącyjnych w szerszym zakre- bawią się.
dniach wszystkie sklepy zaopatrzo- sie. O rozmachu robót kanalizacyjDanuta Twardowska uczy dzieci
ne zostaną w pomarańcze, które bę nych na terenie nasze_go miasta nowej piosenki o koniku. Wolno
dziemy mogli nabywać w cenie 40 może świadczyć fakt, że w bieżą wypowiada każde słowo. Tadzio zazłotvch za kilogram.
cym roku Miejskie Przedsiębior słuchany podparł się piąstkami.
W końcu przyszłego tygodnia u- stwo Kanalizacyjno - Wodociągowe „Czy o koniku będziemy śpiewać
każą się w sprzedaży cytryny w ce- ułożyło w Łodzi 12 km TUT kannli- przy choince? zapytuje jak zawnie 50 zł za kiloRram.
zacY.in.vch.
z. G. sze ciek:awy Jerzyk Kornacki. Będziemy śpiewać i tę piosenkę, i
wiele innych - zapewnia kierowumysłowe 48)
niC2ka.
Przechodzimy z wesołą gromadką
do pokoju gimna stycmego. Dzieci
nazwa dzlennlków 1 cusoplFm, 22) część ćwiczą mazura.
Barwny korowód
przedstaw1enla teatralnego, 23) Pomle~z· prowadzi Jerzy Jędrzejewski. Maczenla, w któt·ych są wyświetlane filmy
(Wspak), 24) Krzywa zamlcnlęta o ksztal· łe nóżki żwawo pn;ytupują }lołup
cle Jajowatym,
ce. Okrągłe buzie są 7.arumienione.
Plono"'o' - 1J Miasto w Polsce, (Sk"la·
dowa część wozu), 2) Miara powlerzchn1, 3) Rodzaj głosu, 4) Osoba niekomWiele energii i zapału wkłada
petentna w danei sprawie, 8) Okres cz1i.
przedszkola,
su, 7) Najszybszy bieg końsl<l 1 8) W od· kierowniczka
ob.
dalen!u, 10) Ogród owocowy, 12) Rzeka w Twardowska, w przygotowanie noZSRR, 15) SltrtYnka do składania kartek worocznej „choinki". Wydatnie poprzy glosowaniu, 16> Kwiat, 18) Odmia.
moga jej w tym komitet rodzicielna żelaza, 20) S)(orupU1k, 21) Liczebnik.
Wśród osób, które nadeślą prawldłowe ski.
rozwiązanie krzytówki, zostaną rozloso- Mamy w programie tańce dziewane wartq~towe nagrody kslątkowe.
Rozwiązania prosimy kierować do na- ci pod nazwą „murzynek", „pająszej redalcc'i w terminie do dnia 5 sty- czek", oraz góralski mazur - opocznia 1952 r. z dopisklem na kopertach: wiada pogodna, jak zawsze, opie„Dział Rozrywek Umnłowycb".
kunka naszych pociech - a poza
tym wiele recytacji i piosenek.
Do kratek krzy~ówk1 wpisa(! .28 wYT•Ro11wl11zante udania Nr H,
zów według podanych niżej określeń.
Włodalmlera MaJakOWlki „Poeta ro. „Moje" dzieciaki już nie mogą doczekać się tej uroczystości.
Litery w kratkach, oznaczonych kwadra.- botnik".
_, ,
elkami, czytane kolejno w klerunlcach
Nagrody kelątkowe za prawidłowe rozDzień noworoC'lnej choink!i, dwen
poziomych, dadzą nazwisko słynnej ra- wlązanle zadania Nr u wylosowały na· święta naszych dzieci budzi odlcdzieckiej przodownicy pracy, która ;<<l- stępujące osoby: ·
łe wspomnienia dawnych
czasów,
poędczątko wala ruch kompleksowego oszJ) Józef Dzłerźyfiskt. Ł6dt, ul. żerom. g
•
cz zan1 a.
gdy _Łódź- „złe miasto" -:-st'.'-inoWlsklego !5, m. u.
.
2) TereH Radzikowska, tkaczka ZPB Ja osrodek
wyzy~ku kap1tallstyczOkre§lerua wyrazów!
Jrn, Szymańsldego, zam, Łódź, ul. Gra·
nego i nędzy:.
Nte dość było na
Poziomo: - l) zewnętrzna częS~ drze- nitowa 11.
wa. 3) Nazwa farby, 5) Płynący na ne-l 3) Krystyna Wasiak, Kutno, ut. Be· chleb, a cóż 'dopiero na choinkę, na
ce kawai lodu, 7) Drobna. moneta, 9) ma 12.
•
upominek dla dzieci. Z trwog;t w
Owad, 11) Kryta stocznia do · bude>wy
•> Jerz;v Rozentryłt, Lódz, ul, Popu· sercu pozostavviały matki swe ma-:
okrętów, 13) Rodzaj głosu, 14) Zbiornik !arna 16, n:t 1.
•
·
· · b' b
· d ·
na benzynę, 15) Nazwa części nogi, 1'1) 5/ LueJ:in' Sosnowski, Piotrków Trybu· Ienstwa w rz1mneJ lZ 1e ez za neJ
Zadrzewiony obszar ziemi, 19) Ogólna na ski, ul. Rolnicza 66, m. 1.
opieki.

Zima nie przerywa robót kanalizacyjnych

dostępny

sposób

rozpowszecłmd.ć

wśród młodzieży
niosłości tej ;ikcji.

rzroa.urroenie do-

Nielepiej dzieje sję w komitetach domowych i blokowych. Człon
kowie komitetów nie zada:ją soblie
trudu, aby uśvviadomić mieszkań
ców, a w srt.ezególności kobiety, jak
wielką vvartość prrzedstąwia dla naszego przemysłu makulatura, szmaty lub rŁłom.
Winę rz:a ten stan rieczy w znacznym stopniu ponosi Centrala Odpadków Użytkowych, która n!ie potrafiła

należycie

spopulaTyu,ować
użytkowych
wśrild miesrzk11ńców Łodzi.
W dalszym ciągu cz.dama.ją się vyypadki, że

zbierania

odp!J.dków

mimo meldunków o zebraniu pewnej :ilości odpadków, COU nie kwapi się rz ich odbiorem.
Radni zabierający głos w dy>Skusji
wskazywali na konle,ozność usprawnienia pracy S'Pókl'Zieln:i, za1mują
cych się zbiórką odpadków, oraiz
ich racjonalnego wykoizystania. Zobowiąrz.ano również
Wydział Przemysłu Prezydium Rady Na-rodowej
do opracovvania systemu premiowania tych pracownikóvv spółdzielni
pracy różnych branż, których pomysły racjonalizatorskie prizyczynią
się do pełniejszego
wykorzystania
w produkcji odpadkóvv.
BIE.

Przygotowania do noworocznej choinki

Cytryny i

.w

Rozrywki

(
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Te ponure dni minęły bezpo:wrotnie. Rząd ludowy, troskliwy opiekun i wychowawca małych obywateli, zapewnił im radosne dzieciń
stwo.
W pięknych przedszkolach,
wy,posażonych w niezbędne sl)rzę
ty, urządzenia higieniczne,
mali
mieszkańcy mają smaczne
wyży
vvienie, troskliwą opiekę wychowaw<:!Lyń i lekarzy.
Naszym codziennym wysiłkiem
produkcyjnym musimy bezustannie
umacniać zdobycze socjalne Polski
socjalistycznej, crz.uini na ukusy
wroga, który chce nam je wydrzeć
I odebrać naszym dzieciom radość
oraz szczęście.
M, CHODA
ZPO im. w;ęcl<0v,rskingo

Kursy
M-

Podobnie przebiegało głosowaJ:lie w Innych
wypadkach. Np. za rezolucją polską w sprawie
utworzenia przy Radzie Bezpieczeństwa komisji broni atomowej i typu klasycznpgo oraz w
&prawie przekazania powyższej komisji projektu ameryka1'1skiego i radzieckich poprawek do
tego projektu,
W kuluarach ONZ podkreśla się, że kit'!rownicy anglo - amerykańskiego bloku . musieli
UŻ)•ć wszelkich
środków z groźh-1mi
i szantażem włącznie,
by zmusić swych satelitów do
Posłusznego głosowania za
pseudorozbrojeniowym wnioskiem mocarstw zachodnich.
Dyskusja nad sprawą niemiecką przysparza
nie mniej kłopotów amerykańskim impe:"1allstom, którzy dokłada·, wszelkich wysiłków, by
utrwal:ić rozbicie Niemiec. a co za tym i·izie.
kontynuować w Niemczech Zachodnich politykę
remili-taryv.acji i wskrzeszania Wehrmachtu.

* •

W Piotrkowie

odbyło

się dotąd

14 zebrań wyborczych. Dyskusje
na nich nacechowane były atmosferą krytyki w stosunku do dotychczasowej pracy organizacyjnej. .Tednoi;ześnie tHl zebraniach wyborczych młodzież szeroko dyskutowała nad możliwością zwiększenia
wkładu organizacji ZMP-owskiej do
realizacji planów produkcyjnych.
Na zebrauiu koła Nr. 3 w hucie
„Feniks" młodzież podjęła dodatkowe zobowiązania produkcyjne.
Na zebraniu tym postanowiono wystąpić do organizacji partyjnej
o
przyjęcie
w poczet kandydatów
przodujących ZMP-owców:
Józefa
Mrota, Stefana Rybaka, Władysła
wa Krę!!la i innych.

ZMP-owskie zadanie
Na zebraniu wyborczym III rO"
ku humanistyki Uniwersytetu Łódz
kiego zebrani szeroko dyskutowali
nad
referatem sprawozdawczym
ustępującego zarządu. W wyniku
dyskusji postanowiono zrealiz:owa~
hasło „Każdemu
ZMP-owcowi
ZMP-owskie zadanie", postanowio·
no wzmocnić pracę grup ZMP-ow·
skich wśród mł<Xlzie-ży niezor•
ganizowanej. Zebranie dało wytyczne nowemu zarządowi w epra•
wie przygotowań do zimowej sesji
egzaminacyjnej. W skład nowego
zarządu koła weszli między innymi:
kol. Zbigniew Szczygielski, z sekcji
nauk społecznych - wzorCYWY stil•
dent i aktywista organizacji, oraz
kol. Luc;yna Banachowska, z sekcji
polonistyki - aktywny członek ko·
ła naukowego.

Więcej troski

o sz;kolenie ideologiczne
Na ~ebraniu wyborczym koła izo·
spodarczego przy Zakładach nn.
Dzierżyńskieg<>

młodzież poruszyła

w dyskusji szereg bolączek, I tak
np. wskazano, że na słaby przebieg
szkolenia ideologicznego wpływa
brak stałego pomieszczenia dla przeprnwadzania zaięć szkoleniowych.
Nowy zarząd powinien zająć iię
szczególnie stworzeniem właściwych
warunków dla pracy. ~polu e.zkoleniowego ZMP.

E. NOWAKOWSKA

Wypoczynek na śniegu w czasie wycieczki górskief

•

Ośrodek Szkolenia Młodszych Pie-

w dniu" 4 stycznia 1952 r. dwa kursy

młodszych pielęgniarek d>ziecięcych.

Po wykonaniu 1'ocznych -zadań produkcyjnych pracownicy liczn11ch za.

Jeden l!! nich, z internatem, jest prze- klad6w pracy masowo wujeżdżają na zaslużony wypoczynek świątecz.
znlczony dla kandydatek spoza te- ny, z którego poW?'ócc+ z nowym zapasem si! do oczekujących ich zadań
3 roku. Planu. Sześciol.etniego.
renu Łodzi, drugi natomiast, bez inFot. CĄF
terna tu, dla mieszkanek naszego miasta.
Każdy z nich trwać będzie p6ł Toku. Na obu kursach nauka i wy't.ywienie są bezpłatne. Zajęcia trwają
od godziny 8 do 18,
Kandydatki, pratJnące wziąć udział
WBCZOR AUTORSKI W KLUBIE
ZMIANA SIEDZIBY ZARZĄDU DZIELw kursie, powinny złożyć w kancela·
PRASY
NICOWEGO LP2 ŁODZ-SRODMIESCII:
rii Ośr-Odka
świadectwo szkolne
Dclś o godz. 19 w Klubie MlędzynaroZarząd Dzielnicowy LPż Łódź ~ Sródukończenia
przynajmniej 7 klas doweJ Prasy i Książl•l. ul. Piotrkowska mle§cie,
-obejmujący dzielnice Sródmleś
szkoły podstawowej,
metrykę uro- n~, odbęctzk się wieczór autorski, na cie I Sródmleście-Lewa, z dnlem rn gi:udzenia (wyma"any wiek 17 - 40 hl! k.órym Jftn _Hu~zcza cz_:ytać będ7.le wla- clnia został NZenteslony do lokalu przy
• .
s
.
.
•
' sne wiersze l humoreski. Wstęp bezp!at- UL Piotrkow<Jdej 78, prawa o!!<iyna, ll p.
swiadectw~ , lekars~1e,. st~1erd~a111~e- ny.
·
1
1
stan zd~ow1a, podanie, zyc1orys 1 d•.v1e WRĘCZENIE SZTANDARU PRZECHODDYŻURY APTEK
fotoiirafte.
NIEGO ZAŁODZE KINA
POLONIA"
ua dzień 22 grudnia (sobota)
Komisja
kwalifikacyjna
będzie
w niedzielę 23 grudnia ~r. 0 godz. Dzl~lejszeJ nocy dyżurują na~tępu111oe
przyjmowała kandydatki w dniu 2 i 10,30 w kinie :.Po1'inla", ul. Piotrkowska apteki: Obr. Stalingradu 15, Pab\an eka
3 stycznia 1952 r.; 4 stycznia ma n'l· 67, odbędz.le się m-oczyste wręczenie 218, Jaracza 32, Stalin.a 50, Wróblewslde" o t warcie
· k ursu i· rozpoczęcie
· sztandaru
załoaze kina go 54, Kopern1ka
26. Piotrkowska '7,
s t ~ptc
„Polonia", przechodniego
zdobytego we wspólzawod'lllcPlac Kościelny 8, Al. KościuS7k1 41.
za}ęć.
t\V'ie w okl'esie festiwalu filmów radzieckich. Po części oficjalnej zostanie wyua clzlllfl 23 grudni~ (niedziela)
świetlony film.
Pabianicka 56, Piotrkowska 127, Przejazd 59, Zielona 28, Wschodnia Sł, J.imanowsklego 37, Al. Kościw;zki łl.

I

Co usłyszymy przez radio

.PROGRAM NA

Trzeba przyznać, te trafnie ujął sytuację czło
nek amerykańskiej senackiej koniisji kredytowej, Milton Young, oświadczając w Waszyngtonie, że „prdgram atlantycki państw europejskich grozi bankructwem, a to wskutek całko
witego. braku 2'J8interesowania dla tych spraw
ze sti·ony narodów Anglli, Fr.ancji i Włoc_h". ,

O żebraczym kiju

„

•

W czasie trwania zebrań siprawozdawczo-wyborczych w powiecie łę
czyckim do organizacji ZMP-owskiej
zgłosiło się 317 chłopców i dziewcząt,
którzy oświadczyli, że do wstąpie
nia w szeregi ZMP skłoniły ich
osiągnięcia organizacji i chęć jeszcze skuteczniejszej walki o pokój.
W wielu gminacJi tego powiatu pow.
stają także nowe organizacje gro·
madzkie ZMP. Do chwili obecnzi
w powiecie łęczyckiQl powstało
10 nowych kół.

Każdemu ZMP-owcowi

lęgciarek w-Łódzl, przy ul. Przędza}
nianej 'I~ (telefon 228-42), uruchamia

z każdym dniem przybiera coraz poważniej
sze rozmiary katastrofa gospodarC?.a lirajów
atlantyckich. Odbiciem jej jest również wyjazd
Churchilla do Waszyngtonu. Podróż tę prąsa
Tro.chę matematyki
niemal jednogłośnie określa mianem „żebra
czej". Lew brytyjski ma bowiem skomleć u stóp
Komisja Polityczna Zgromadzenia O gólnego
swego amerykańskiego pana o surowce i dolary,
ONZ mechaniczną większością bloku anglo - abez których W. Brytanii grozi całkowity krach
merykańskiego
przyjęła
pseudorożbrojeniowe
gospodarczy.
_
propozycje trzech mocarstw zachodnich. FakAmecykań!}CY politycy i amerykańska prasa
tem jest, że przeciwko tej rezolucji głosowało
dokładają wszelkich starań,
by rozwiać churMiecz Damoklesa
5 państw, a 10 wstrzymało się od głosowania.
cbillowskie złudzenia. I tak np. Amerykańska
Wstrzymały się od
głosowania niemal wszystNiepowodzeniom imperialistów amerykań Agencja Prasowa „United Press" pisze wyraź
kie kraje Bliskiego Wschudu i Azji. Co więc
nie, że ministrowie amerykańscy „będą dysposkich
na forum ONZ towarzvszą inne przykrokryje się za amerykańską „większością"? Lud- .
nować oarom:i
kart:-ic:z::imi do wystrzclen; a w
~ci. Znalazły one wyraz na obradach tzw. ra:iy
ność krajów, które
sprzeciwiły się amerykań
Churchilla, kiedy przybędzie na rozmowy z
skiej rezolucji, stwarzającej parawan dla dal- mędrców, która powołana została do zycia na Trumanem".
szych zbrojeń i dla pl'Zygotowania WQjny ato- konferencji państw paktu atlantyckiego w OtChurcl1ill - zimny prysznic czeka
tawie we wrześniu br. Owymi „mędrcami" są go „Biedny"
mowej, liczy 238 milionów.
Ludność krajó·.v,
w Waszyngtonie, a przecież tyle dał już z
przedstawiciele
USA,
Anirlii
i
Francji.
Pytanie
które nie poparły rezolucji amerykańskiej, liczy
siebi~. bv wvkazać SW<I lo«•'no~Ć'
wćbec ameponad 450 milionów. Ludność Chin - kra,lu, „kto zapłaci za zbrojenia" niczym miecz D:imo, rykańskich okupantów Anglii. Ale jeszcze nie
który nie mógł się wypowiedzieć przeciwko re- klesa wisi nad członkami pai.I u atiantyckicgo. dość.
Reakcyjna prasa angielska nie ukrywa.
Pod przewodnictwem b. latającego ambasa- ż·e wynikiem churchillowskiej podróży będrzie
zolucji, ponieważ jego reprezentacja, nie jest
dora
planu
Marshalla, Harrimana, obrado-,vali dalsza amerykanizacja Anglii, będą nowe, dradopuszczona do ONZ, liczy blisko 500 milionów. W sum!e więc kraje liczące ponad 1 mi- „mędrcy" nad zwiększeniem budżetów zbroje- końskie os:zczl'dności. w ce1u spełnienia zbrojeW posiedze~ niowych zada11 Waszyngtonu.
liard 100 tysięcy mieszkańców dały wyraz swe- niowych poszczególnych pa11stw.
mu negatywnemu ustosunkowaniu się do ame- ni&ch bral udział Eisenhower, by, jak doniosła
Sprzeczności szarpiące obozem
atlantyckim
agencja AFP, wywrzeć nacisk na państwa ·eu- S<l wyraizem wciąż r •_•sn;lr~i sła·bości organizatorykańskiej rezolucji.
ropejskie.
To jeszcze nie wszystko. Rzecz jasna, że np.
rów trzeciej wojny światowej.
dele,eat filipiński , popierając amerykańską reOkazało się, że góra urodziła mysz. Z rapor.Nie są w stanie vu<1dziĆ' ternu :mi „medrcy"
zolucję nie wyraża przekonań swego
narodu, tu Harrimana wynika jasno, że spotkał on się atlantyccy, ani nawet pogróżki Waszyngtonu.
walczącego o obalenie władzy
ameryk;;i1\skich w czasie konferencji z silną opozycją ze strony Narody są przeciwko ·wojnie, narody są prreprzedstawicieli
innych krajów atlantyckich. ciwko amerykańskiej okuoacji i izbrojenlom.
marionetek w svvym kraju.
Bezpieczeństwa".

Nowe · koła gromadzkie

W powiecie tomaszowskim odby•
18 zebrań sprawozdawcro"
wyborczych, w których udział W2!ię
ło 500 członków organizacji.
W
Zduńskiej W<>li udział w zebraniach
wzięło dotychczas 660 młodych robotników i uczniów:
"
ło się

młodszych piel~gniarek
~ dzieci41cych

PR .Z·E G L · Ąo· ·w vDARZ -Ef\J
Korespondent reakcyjnego dziennika amerykańskiego „Nevv :."ork Times" w Paryżu, nazywa ostatni tydzień paryskich obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ „tygodniem porażek
USA". „Nie tylko USA stały się przedmiotem
gwałtownych ataków państw arabskich i azjatyckich - pisze „New York Times" - nie tylko ONZ odmówila obcięcia składek USA na
cele organizacji, lecz także propozycje USA w
sprawie Niemiec zostały ,,ll1I'ewidowane" nie do
poznania, a Grecja nie zdobyła dotąd, mimo
r<XLpaczliwych wysiłków USA, miejsca w Radzie

Zebrania spraw9zdawczo-wyborcze ZMP na terenie Uidzi i województwa stają się poważnym czynnikiem mobilizującym młodzież do
wykQnania planów produkcyjnych i
wzmożenia walki o jak najlepsze
wyniki w nauce. COTaz więcej mło
dzie:ty niezorganizowanej wstępuje
do szeregów organizacji młodzieżo
wej, powstają także nowe koła
ZMP-o"Mrkie.

ZMP

•

•

s1~:io:,Ę,

;i2

GRUDNIA

11,45 „Głos mają kobiety". 12,04 Dziennik. 13,30 Audycja szkolna. 14,15 Pleśni
w wyk. Zespołu Pleśni i T;i!lca Ai•mll
Radzieckiej im. Aleksandrowa, H.36 Audycja dla wychowawczyń przedszkoll.
rn.oo Młodzi muzycy przed mikrofonem,
l5.1n „Łódź feudalna". 15,30 Aud~cja dla
śwh~tlic dziecięcych.
16,00 „Wszechnlca
Radl<;>wa" 1-· 16,20 „z mikrOfoncm przez
miasto i wleś". 16.35 Koncert. 17,00 Wiadomości
popołudniowe.
17,15 'Audycja
TPPR. 17,30 „z twórczokl Puccin \'ego„
17,45 Radiowy kurs języka rosyjskiego
dla zaawansowanych. 18,00 •.Na muzycznej tall''. 18,30 „\Vszechnica Radiowa" U.
10,50 „\Vlelki Obywatel"'. 19.15 Felieton
tygodniowy. 19,30 Muzyka l aktualności.
20,00 ,.Przy sobocie po robocie". 21,00
Dziennik. 21,30 E. Grieg. 21,50 Audycja literacka, 22,20 Koncert. 23,0D Muzyka taneczna, 23,50 Ostatnie wiadomości,

PROGRAM NA NIEDZIBLI!;,
23 GRUDNIA 1951 r.
6 .00 Wiadomości poranne. 6.05 Muzyka,
7.00 Wiadomości poranne, 7,05 Utwory
francuskie Suppe'go, 7,20 Mozaika muzyczna. 8,00 Dziennik. 8,20 .,Od melodll
do meloclll". 8,30 „wązechnlca Radiowa"
n 8,50 Audycjo SKRK. 9.oo Koncert.
9.30 Audycja
dla dzieci w wl<'.' ku
przcdnkolnym, 9,45
„Wieś
tańczy
1
śpiewa" .
10,05 Skrzynka ogólna.
10,20 „Poezja I muzyka". 10,50 „Robotnicze Zespoly Swietllcowe przed mikrofonem". 11,10 Muzyka opet'etkown. 11,40
Skrzynka \Vszechnlcy Rlldiowej. 12 .0ł
Przegl;id czasopism. l2,l5 Poranek symfoniczny. 13,15 „Wysokie cBnlenla". 13.25
Koncert. 14.-00 „Nie ma dziedzica, jest
śwletllca". 14,Zo Audycja poetycka. 14.3~
Koncert. lf>.00 Piosenki w· v;yJc, Chóru
„4 Asy". 15,15 „Brzydkie kaczątko" słuch . LG co „Cement" z cyklu: „Plan
6-letnl" 16,20 „Od naszyc·h korespondentów" . lG,30 Konc. życ;zl'.'ń. 17,00 Dziennik.
17,20 Koncert 18,00 „Na fali humoru \
satyry'". 18 30 Koncert Cho1•1nowskl, 19.0D
Melodie taneczne.
19,30 „Niespokojna
starość'". słuchowisko.
21.00 Dziennik.
21,30 „Wieczorna serenada". 22.IX! Wla qomoścl sportowe. 22,40
„Koncerty na
lnstrumenty solowe I ork i estrę". 23.16
Muzyka na dobranoc. 23,50 Ostatnie wiadomości.

IE ATR y I• KINA

PAl'WSTWOWY TEATB POWSZEORN"I' 22 I 23 bm, - godz. l i i 19 - „GrJ;HJi•
nicy bez winy'".
PAŃ~TWOW'll' TEATB WO,llKA
POLo
SKJEGO - 22 t %3 bm. - COdl. 19 „Siura dwóch panów".
PAJiiS'l'WOWY TEATR NOWY - ZZ 1 l i
bm. - godz, 15 - „Poemat pedarocJcany" - godz, 18.30 - „Honztyi1kl".
TEATR MALY - 22 1 ZS bm. - rod.1.
19,30 - „Papscy".
TEATR MUZYCZNY - 22 I 23 bm,
godz. 19,15 - „Orfeusz w piekle'".
TF.ATR PINOKIO - 23 bm - codt. l!
I 17 „Pieśń Sarmllto". •
FU.HARMONIA ŁODZKA - 23 bm .
go~z. 12 V I VI Symfonia CzajkO'lf•
wlucgo, pod dyrekcją Górzyńsklere.
BAJKA - „KopcluszeJ[", godz, u, !O.
BALTYK - „BaJlca o rybaku l rybce''
- program składany, godz. Ul, 11, 20.
GDYNIA - „Program Naukowo-Odwla-.
towy" Nr 45-51 - godz ,17, 18, 19, 20, 31
Program dla najmłodszych godz. 13, l i
MŁODA
GWARDIA (dla młodzlety) „Romans z kontrabasem" - progr1u11
skl::.dany - godz. 16, 18, 20
MUZ.~ - „Grzesznicy bez wh1,y" - god1.
18, 20
•.Poddany•• -

POLONII\ -

godz. 16.30, ,8,30, 20.30.
PR?;f.'l)WTO'lNIE - „Bitwa o szyny" A'Odz, 18, 20,
!fOdZ, 18. 20.

REl~ORD

„za

ROROTNHC -

,,Czerwony rumak",

godz, 17, 19.

ROMA godz. 18,

SO,TU8Z -

„Dziewczyna u

w.

tr6dła'"

(

-

„Dom na pustkowiu", g"Od1.

18.30.
STYi.OWY - „Gdzieś
i:odz. n, 20.

SWJT -

tycia",

cenę

w

Europie" -

„Hrabia Monte Christo"

ser.

J

!f0d7. 18, 20.
„l\lalźei!stwo
fl'Od!!:, 16, 18, 20,

Katarzyny" -

~kan(laJ
ll'Oclz, 16, 18, 20.

w CloebPmerle"

TA TRY

wo• .NOS("

WTSLA 18, 20

,,w dni pokoju" - rodz

•

tł

'

tvlóKNJARZ - Nleczynnt z powodu 19-montu.
ZACHĘTA - '„Wędrówki czaro.Ulell".
godz. 18, 20,

str. 6

.!2 grudni

GLOS ROBO'l'NI~

/

Mieczysław Karłowicz
Przed 75 laty, 11 grudnia 1876 roku w cichej wiosce Wiszniew na
Wileńszczyźnie przyszedł na świat
Mieqys!aw Karłowicz. Wzrastał on
w atmosferze postępowej, której
telh w rodzinnym domu nadawał
ojciec Mieczysklwa, naukowiec i artysta, Jan Karłowicz. Tradycje wolnomyślności i walki
z przesądami
były w tej rodzinie czymś,
co budziło podziw
wśród światlejszych,
a zgorszenie wśród zacofanych rodzin ziemiaństwa
Wileńszczyzny:
ze zgrozą opowiadano sobie o „dziwactwach"
pradziada
Mieczysła
wa, Ludwika Karłowicza, przyjaciela ludu wiejskiego, który - gdy
umierał w roku 1862 „rozkazał
pogrzebać swe ciało
wśród mogił

muzycznych (np. literacko pojętej
akcji
dramatycznej, „malarstwa"
dźwiękowego etc.). Był to zwrot
jak powiedzielibyśmy dziś
w
stronę muzyki realistycznej.
Pierwszy utwór tego typu, to napisany w latach 1903-4 poemat

włościańskich" .

źródło całej twórczości Karłowi

cza, jego tęsknot, jego więzi z krajem ojczystym leżało w tym, c::o
wyniósł on ze swej rodzinnej wioski: w umiłowaniu ludu, którego
pieśni
pozostały
mu w pamięci
przez całe życie. Pieśń też stała się
dominującą formą pierwszego, najwcześniejszego
okresu
twórczości
Karłowicza.
Ona też najwcześniej
zbliżyła go do ludu.
Dorobek pieśniarski Karłowicza,
choć
stanowi tylko stosunkowo
skromny wycinek iego twórczości,
jest niezwykle cenną pozyĆją w
skarbcu naszej kultury narodowej.
Dzfś nie ma już chyba zakątka w
kraju, dokąd nie dotarłyby jego
przepiękne oieśni:
.,Pamiętam ciche, jasne, złote dni", „Skąd p'.erwsze gwiazdy".
..Na
spokojnym,
ciemnym morzu" czy choćby do
urzekającego prostotą swego pięk
na tekstu ludowego napisana .,Czegóż. ty dziewczyno
pod jaworem
~taisz ...".
Jednakże najwłaściwsze swe oblicze twórcze odnalazł Karłowicz w
kompozycjach symfonicznych. Po
starannych stu41iach u Zygmunta
Noskowskiego w Warszawie. a potem Heirrricha Urbana w Berlinie,
zainteresowania twórcze Karłowi
cza już trwale skoncentrowały się
na wielkich formach muzyki symfonicznej. Cykl jego utworów orkiestrowych rozpoczęła ..Serenada"
na orkiestrę smyczkową, napisana
w roku 1897, a więc jeszcze w okresie berliiiskich studiów. Mimo wielu rysów krystalizującej się już indywidualności, jej liryka.
a nawet
forma zdaje sie na,viązywać do
pięknej
.,Serenady" Piotra Czajkowskiego, którego Karłowicz był
szczerym wielbicielem. W ogóle muz~·lrn rosyjska
interesowała go ZYwo, znał ją świetnie i przedkładał
- zwłaszcza iej klasyków - ponad
szturmujących już wówczas estrady- zachodnich impresjonistów.
Lata 1903-1907 przynoszą zdecydowany zwrot Karłowicza od form
klasycznych do muzyki programo:.
we-j, to jest posiadającej (najczę
ściej literacki)
podkład znaczeniowy, polegający na odmalowywaniu
jczykiem muzycznym zjawisk poza-

Sztuka na bruku
Mijają lata, zmiema1ą się rządy na
Downing-Street, raz po raz wygbszają angielscy
ministrowie wielkoduszne mowy o „wolności człowie
ka", o „zachodniej demokracji" i o
innych zaletach zachodniego świata,
ale siedemdzie~ięcioletni Mac Ernan,
siw-0włosy
staruszek - artysta wciąż klęczy na trotuarze londyń
skiej ulicy i wciąż tworzy swoje arcydzieła. Przystają obok niego dzieci, zapominając o swych zaba~kad1
i patrzą na arcydzieła, rysowane kredą na trotuarze.

Mieczysław Karłowicz

symfoniC2lllY „Powracające Fale".
Jego podkład programowy, choć
tylko w ogólnych zarysach nakreś
lony przez kompozytora, zdradza
wpływy R. Straussa („Śmierć i Wy.
zwalenie''), choć nastrój samego
utworu jest .ięśzcze bardziej przygaszony, pesymistyczny.

Następne lata
przynoszą
dalsze
poematy symfoniczne: „Odwieczne

Pieśni",
„Rapsodię
Litewską"
i
„Stanisława i Annę
Oświęcimów".
Nuta pesymizmu, przewijająca się
przez większość dzieł Karłowicza,

jedynie w „Rapsodii Litewskiej" nie
przybiera znaczniejszego nasilenia.
„Rapsodia" jest wyrazem tęsknoty
kompozytora za wsią rodzinną, jest
uwiecznieniem tych wszystkich cudownych melodyj ludu białoruskie
go, które brzmiały Karłowiczowi w
dzieciństwie: W melodiach „Rapsodii" starał się kompozytor zamknąć
dla potomności czar krainy, w której spędził dzieciństwo i cechy ludu
wśród którego wzrastał.
Ostatnie
utwory
Karłowicza,
„Smutna Opowieść" i pozostawiony
w szkicu „Epizod na maskaradzie"
(dokończony potem i zinstrumentowany przez Fitelberga), znów przejmują słuchacza
tragizmem swych
nastrojów. Istnieje hipoteza,
że
„Epizod na maskaradzie" napisany
został pod wpływem jednego z Ul worów Turgieniewa.
Tak wspaniale zapowiadająca się
indywidualność twórcza zgasła tragicznie: 8 lutego 1909 roku Karło
wicz zginął w Tat::-ach przysypar.y
1
śnieżną lawina.
Trzeba również zwrócić uwagę czytelnika na ówczesne warunki. w iakich tworzyli kompozytorzy polscy.

W. Bachnow i J. Kostiukowski

mogącą

spuściznę

większe dzieła

kompozytorską

ROMAN IŻYKOWSKI

Olimp1.1czycy
ludzie bywają pogardliwie ramionana tym świecie. Są ta- mi,
że
powiedział,
cy, co się ofiarnie biją
o wzrost produkcji, o
wykonanie
planów.
"°'~';
\.'
Sfł też i tacy, co ·się
~
•,,,
„biją" o zwolnienie u
lekarza i możliwość leżenia, jak to się mó~
wi, do góry pępkiem.
Są też i tacy, co to ani
~ ~ -

•

~.. cl- ·-

burknął

na niego z gó-

ry:

arytmetykę

uprawiali, gdyby nie
ta, psiakość - oświata.Oto pewnego dnia
przywieziono do spółdzielni nowe wiadra.
Chłopi na to jak na
lato. Skóra zaś gdzieś
się zasiedział, a potem
nie szło mu już. jakoś

zajęcie.

oświatę

&miał się w ·kulak

mówił

w

„P'?ema~.': pedag~g1cznym

Sama nie wtem, 1śc czy me? - po•
wiedziała Ant~ina do dzieci przy
obiedzi~.
. .
.
- Niech mama 1dz1e - doradziła
Hela. -: T? bardzo interesująca książ
ka. ~1dz1ał~ w T_eatrzc: N<?wym
przerobkę sceniczną tei pow1eśc1.
- A ty byś ze mną nie poszła?
- Ja nie mogę. Mam dziś zebra·
nie kółka dramatycznego.
- A ty, Felek?
- U nas w Zakładach dziś otwarcie kursu motorowo-szoferskiego przy
Kole Ligi Przyiaciół Żołnierza. Pierw·
szy wykład. Zobaczę czy warto się
zapisać.

Na odczyt przyszło około sześćdziesięciu osób. Tak zwany „ka-o",
czyli kulturalno - oświatowy, był zadowolony, mówił, że wcale niezła
frekwencja.
Prelegent mówił interesująco o ży
ciu Makarenki, o założonej przez niego kolonii wychowawczej dla bezdomnej młodzieży, o nowych metodach socjalistycznego wychowania, o
pracy kolektywnej i o nowych poglą
dach radzieckich na socjalistycznego
człowieka.

Po odczycie i krótkiej dyskusji ro•

zległy się w dużej, trochę niedosta-

tecznie otłrzanej sali świetlicy rzęsi
ste oklasl~i.

Wracając do domu, Antonina roi-

tak przy wszystkich ze bie przeczytał, trochę
swoją metodą dziele - pomyślał i
karteczkę
nia występować.
Nie do kieszeni schował.
mógł jednak
stra wie, Wyjął
ją
dopiero na
że „obcy" tak jego połówkę drapią.
Więc walnym zebraniu grochoć mu w domu wiader nie brakło, polazł
do ekspedientki ; szep ·
nął jej coś n:i
11cho.
Ale widać nie bardzo
babskiej pamięci dowierzał, bo siadł
po :tern w kąciku i na karteczce napisał, aby mu
tak z parę wiadere czek odstawiła, to już
je on wieczorkiem sam
s.obie odbierze.
No, i po tej lrnrteczce wiader znów dla
chłopów zabrakło.
za madzkiego koła Związto Skóra pod każde
ku „Samopomocy
!:rowie wymię wiade- Chłopskiej, gdy pureczko
podstawiał
blicznie krytykowano
znajomych
„niech ta

l czyt- Uo.nas w śwJetlicy jest .dziś o~;•

myślała

do oraktyki Skóry i Cho-

kułaków:

ludzie

jeckiego.
Wobec jawnego dowodu nieU'czciwości obaj faceci z komitetu
członkowskiego wyle cieli. Skóra dziś nawet
na wieś się wyjść
wstydzi i tylko wie czorkiem do Chojeckiego łazi i tam żółci
ulewa:
- Wszystko - powiada - bez te oświatę. Uczą chłopów na
kursach dla tych tam
aifabetów
i
teraz
czytają, co do nich nie

gadają, co
a ja mam wiadra i nikt mnie za rękę nie złapał".
Za rękę go istotnie
nikt nie złapał, złapano natomiast ia ową
karteczkę. Ekspedientka rzuciła ją na podłogę, tam ją zobaczył
i podniósł małorolny
c hłop, kt"ory
w ła s·n·ie
kurs dla analfabetów
ukończył. Gdyby to
b ł
d
· · to b
Yo
awrueJ,
Y
na karteluszek ręką należy ...
· machnął, a tak, to soT. SŁUPECKI
chcą,

Gdzie baba nie
. t
d .
moze, am przewo m -czącege ZMP posyła,
co? A zabierzcie już
raz te dziewczyny! Ja-------------------------~--~--~~
chcę mieć
wreszcie
święty spokój! ...
Z listów do

lim, a może by tak
nieco zamącić ów olimpijski „spokój", proszę
kierownictwa
zakła My, z prośb!! do obyw tę, ani w t~mtą
dów?
W pn:eeiwnym watcla redaktora o postronę:
neutralni, pro- c..__ _ _ _ _ _ _ _..:.... oowiem
razie wyko- moc, opiekę i w ogóle
nanie planów produk- radę życiową.
sze was. Ci, jeżeli się
powiedział,
że cyjnych zamieni się Ja, mfanowicie, proszę
już o co „biją", to je„nie" - i poszedł.
,; „wieczne odpoczy - ob_ red·.iktora, i mój
dynie o to, aby jakoś
Kobiety jednak są, wanie".
przyjaciel Bolesław For„odbębnić"
swoje 8 jak wiadomo, uparte,
nalczyk
p1·a>Cujem)' w
godzin i mieć święty
(Na podstawie kares- przędzalł1i średnioprzęd
toteż
jedna
z
nich.
pondencji
D.
W.)
ncj
WZPB
im. 1 l\fajb
trlw. olimpi•jski .spokój.
·Król, udała się „ w y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kierownikom zakładów i-racy, którzy
Zdarzyło
się, ·
że żej", do samego kienie uznają rytmiczności w wykonywaniu
dziewczętom młodzie - rownika
warsztatów,
planów.
żowej brygady remon- inż.
Michalaka. Ten iiii=2!!!!!!!Bl..:..,.._!!!5"""'5ii~ 1!15'====~:::!!~~!!!1'
towej majstra Stan- był nieco uprzejmiej·
kiewicza w Z. M. Strzel szy, wysłuchał dobroczyka zabrakło zaję tliwie narzekań mło- ·~
cia. Po kilku dniach dej robotnicy, spojrzal ~ na zegarek i odparł I-;
daremnych
prośb
W:iidychań o pracę
jak mu się wydawalo
zaatakowały one dość całkiem roztropnie:
energicznie swego sze- O cóż ci chodzi
fa.
drogie dziecko? Płacą
- Dosyć tych kawa- ci? Płacą. A więc sit
łów!
oświadczyły. nie przejmuj: możesz •=25s;;;;;;;;-~::::!!i!!!!!!IY
- Co z naszą robotą, nic nie robić. EwentuPoczą.tek miesiąca. Zja.wisko dość znane:
panie Stankiewicz?
alnie, jak to się mówi, jest jeszcze „za wcześnie", by śpieszyć się
z planem.
A
ten nic, zimna pluj i łap...
I odszedł rozdrażnia- Więc marzy się, duma, „Lotniki" się tli:
krew. Z niejakim zdziny, że się tak natręt- • Szmat cza.su przed na.mi! Trzydzieśoi d:ą.i!
wieniem popatrzył na nie zakłóca święty spozirytowane młede 11 ba- kój człowiekowi, który
Lecz 1:2as szybko bieży, już miesiąc się
by" (bardzo nie lubi ma ważniejsze sprawy
kończy:
On budzi się „nagle", ochoczy i rączy .
kobiet. zatrądnionycb na łowie
W końci; wdał się
I chciałby odrobić. co przespał był próżnl'
v1 „męskim" ?:awodzie).
w tę sprawe przewodNiestety - nic z tego Niestety - za późno.
Popatrzył, uśmiechnął niczący koła ZMP. Ale
si ironicznie, wzruszył majster
Stankiewicz
(Na podstawie „Krokodyla")

George Mac Ernan - to angielski
artysta - mal1arz 1
artysta - ryaownik;
człowiek, który w pos:z.ukiwaniu zaroh.ku - poszedł rysować swoje arcydzieła na bruku ulicznym. Stawia
obok kapelusz, w który od czasu do
czasu spada samotny pens.
„Daily
Herald" oisze,
że takich artystów
w miastach Wielkiej Brytanii jest iu*'
dziś coraz więcej.
Władze brytyjskie zapewniły Mac
Ernanowi i jego kolegom nieograniczone możliwości w kierunku uprawiania „sztuki trotuarowej". Tenże
„Daily Herald" pisze z bezgranicznym
cynizmem, że „artyści angiefscy tworzą codziennie na trotuarach Londynu, Liverpoola, czy innych miast tysiące takich właśnie arcydzieł, rysowanych kredą na trotuarze - two·
rzą dla własnej satysfakcji i dla zadowolenia
duchowego
przechodniói\\T",
Mówi się, że dzieło artysty, to płód
jego
wyobraźni ,
ale arcydzieła
Mac Ernana i jego kolegów - to płód
polityki, narzuconej Anglikom przez
zaoceanicznych kuzynów - Trumanów, Achesonów i__Ma.rshallów.

Na murach fabryki i w podwórzu
przed wejściem do tkalni roz~lej?no
duże afisze z czerwonym nagłowkiem
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
które zawiadamiały, że dziś, o g?d~inie 18 zostanie wygłoszony w sw1etlicy 'odczyt o „Poemacie pedago·
gicznym" Makarenl<i.
Przed końcem pierwszej zmiany
przyszedł
do przędzalni kierownik
świetlicy. Zatrzymał się przy Antoninie, którą znał jako absolwentkę
ukończonego
niedawno kursu dla
analfabetów. ·Wyjmowała właśnie z
maszyny skórzany w~łek i smarowala go smarem. - Pant Stolarkowa to
z pewnością przyjdzie, prawda?
Antonina wzruszyła ramionami.
A bo to ja mam czas? Mało w domu roboty? Zawsze znajdzie się coś
do szycia albo sprzątania.
Antonina miała dwoje dorosłych
dzieci. Hela pracowała w tkalni, w
młodzieżowej brygadzie Czutkicha,
osiągała 119 proc. normy i była taka
dumna ze swych wyników produkcyjnych, że do młodszego brata odnosiła się z pewnego rodzaju protekcjonalną wyższością i patrzyła nań z
góry. Natomiast Felek, jako praso·
wacz w Zakładach Przemysłu Odzie·
żowego! nie b_ył zadowol?n1'. ze swej
pracy 1 chę~me by z~miemł robotę
przy maszyme parowe) do prasowania na jakieś inne, bardziej rucqliwe

GtOS

ko rozdzielali. A że by,
li to mężowie bardzo
sprawiedliwi. więc dzie
lili towar pół na pół:
jedną połówkę dla siebie, drugą - dla znajomków. A że w każdej rzeczy mogą byc
jedynie dwie połówki,
więc tylko
dziwić .>ie
trzeba
pozostałym
chłopom, co pyskowali.
/.

podobną

'.

Karłowi

cza jako element najlepszych realistycznych tradycji muzycznej klasyki narodowej, tradycjj Chopina i
Moniuszki.
Muzyka Karłowicza,
pełna motywów ludowych, jest bliska i zrozumiała dla narodu. Dhtego też często rozbrzmiewa ona w
salach koncertowych, w których
zasiadają
coraz szersze kręgi słu
chaczy.

Lec.z kiepsko, panowie ze spr.t.edaJnych
dzienników.
Szuka.ci4rl)'l'óp~óY'"w~ ·R.adzie-0kim Kraju.
Nie! Kanały w pustyniach. giganty - fa.bryki /
To proste metody, które chwyta.ją,
Propaganda - to ntsztowania wielkich
budowli! że tak powiem, spraw- że i dla nich nie starnością i umiłowaniem czyło. Jakby to Skóra
Propaganda. - to og.-ody na mrO'foym polu!
Propaganda. - to praca w dumnym rozkwicie! tego, co słuszne. Jak i Chojecki byli temu
tylko bowiem przy - winni, że nikt dotąd
Wy, dżentelmeni z pra.sowego monopolu,
chodził do GS
lepszy „trzeciej połowy" nie
Tej propagandy nie obalicie!
•
towar, oni od razu do wynalazł!
Przelożyl C.. TIMOFIEJEW
I tak by sobie nadal
dzieła: raz dwa wszyst-

Różni

I

Odczytf

A wszystko . przez

propagandzie

W Konopnicy-Zy domicach (pow. rawImperializm na.uczył się z dawna.
ska - mazowiecki) jest
Głosić w swoich dziennikach,
sklep GS. Przy tym
Że w Związku Radzieckim jest propagandą\
GS jest komitet człon
Książka, film i mzyka.
kowski, w tym komiZgodnie z rozkazem danym z New - Yorku
tecie dwóch szczególNawet klasycy Puszkin, Lermontow
nie wyróżniających się
Stanowią propaia.ndę bezsporną.
członków:
Chojecki i
Lecz, że kłamstwa. za mało, krzyczą na gramlę: Skóra. Czym ci dwaj
„Związek podwoił swą propagandę!"
obywatele tak się wyróżnili? Ano,
wielką.
P.is7.e spr.i:edaijna pismaków melina:
„W Związku ;est propaganda na każdym
kroku. .
Dziewczę wstążkę czerwoną przypina
Dla propagandy, a. nie dla. oka.
Nie wierułe, że w Moskwie po parkach
Zakocha.ni przechadza.ją się wiosną.
To propaganda.. Tam żadna parka
Nie śmie wią7.ać się chwilą miłosną.
W kwietniu na. apel czerwonej Stolicy
Przylatuje ptaków za.morskich wiele.
Jesienią. do Turcji, do ciepłej okolicy
, ... , Odl111tuje dla pr1magandy celów".

I

Władysław Rymkiewic~

wówczas
symfoniczne lzyła Filharmonia Warszawska.
traktowana
jako intratne
przedsiębiorstwo,
źródło z.ysków i
tylko zysków. Programy Filharmonii w pierwszych latach jej istniP.nia wywoływały niejednokrotnie
protesty ze strony społeczeństwa tak były konstruowane pod kątem
~chlebiania
grupie wybrylantowanych snobów, odrzucając wszelki
pczór choćby j~iejś kulturalnej
misji. Oczywiście dostęp do estrady młodych kompozytorów polskich
- jako nie gwarantujący do~tatecz
QYch wpływów finansowych - był
prawie niemożliwy. Lata całe tułały
się utwory Karłowicza i jemu współ
cr.zesnych kompwytorów polskich po
obcych estradach. Ocrzywiśoie, stosunki takie nie mogły nastrajać
twórców optymistycaniie.
Polska Ludowa przyjęła wielką
·wykonywać

WESOłY

r
o

Jedyną placówką,

1951 r. (Nr 329),

sprawie k r z y w d y
jako majstrowie. I naszym z.daniem, nic możn·.i
powiedz.ieć,
pracujemy
nie najgorzej. Ludziom
w produkcji nie prz:es:n:Cad-zamy, maszyn nie
dotrkamy, bo wiadomo,
że może się od tego coś
popsuć.
Robotnicom też
się n.ie narzucamy, tałc,
ie n1as rzadko widuj11 i,
w ogóle nie pr7,emęcza
my się. O zdrowie leż
trzeba przecie dbać, no
nie?
I wszystko byfoby w
porządku, gdyby nie ";obicry, zatrudnione '" na~zcj zmia-nie. Nasze twarze im nie odpowiadają,
czy co, bo ciągle t)'lko
jakieś ż.łle i ja~ieś pretenoje. A czy jest o co?
Powiedzmy
było
u
mnie ostatnio kilka pożarów.
To zaraz ja muszę być za to odpowie d:nialny? .
Albo, we-i,my, jeśli rum
te kilkadziesiąt czy może
jeszcze więcej wrzecion
stoi. To czy jest takie
· b y zaraiz na
prawo, ze
na1! psy wiesuić, że to my
" ma.szyny p-owiuniśmy
dbać. troszt'7YĆ się o nie,
reperować i - w ogóle?
Ja i mój przyjaciel p_ tnny' cz~ jest takie pra·wo, -żeby
na majstra
krzyczeć? A tu furt,
wszyscy na nllll i nawet

kierownika
przę<haLli,
ob. Kotkom;-:-icgo, tdkże
podpuścili, żeby nam osobiście kilka r.i.zy parę
słów praw!iy
wygarnął.
A czy to jest słuszne?
Przecież i ja i Fornalczyk do spokojnych ludzi należymy i pracujemy solidnie. To znaczy
- o zdrowie dbamy i
uważamy, żeby się przyindkiem nie przemęczyć.
I dlatego mo-że obywatel redaktor nam pornoże. Może nam da dohr\!
r,-ulę, albo osobiście mszej , załodze
wytłumaczy, że nie ma słusznosc1, gdy · twierd~, że
majster winien dbać, i 0
maszyny, i o kwalifikacje i·obotnika i 0 prod1.1kcję, i o plan. Przecież to wszystko nie nasza sprawa. No, nie? 1':1k
ohywatel redaktor · .1
tak powie, to na pewno
·
B o nam, t o me
·
uwierzą.

chcą wierzyć i mówią, że

takich

majstrów,

my, to powinno
się

jak
posblć

do noszenia przędzy,
to by im pomogł.o.
ANTONI CZERWI,VSKl

majster

WZPB

im. 1 Maja
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d
a po stawie korespondencji ]. Rólki :
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o niektórych zagadnieniach,
poruszonych przez prelegenta. Szczególne zainteresowanie wzbudziło w
niej zdanie, wjjęte z „Poematu pedagogicznego", że „człowiek nie mo:i;e
żyć na świecie, jeżeli nie widzi przed
sobą czegoś radosnego" . Ulegając
naturalnej skłonności ludzkiej przymierzania cudzych doświadczeń i
przeżyć do swoich spraw osobisty.:h,
Antonina zaczęła się zastanawiać. na
iakiej radości zbudowana jest jej
Przyszłość, i po namyśle uprzytomniła sobie, że iej największą radością
iest radosna przyszłość dzieci. O los
Heli była spokojna, natomiast przy·
szłość narwanego Felka napełniała jĄ

obawą.

Mży,! drobny deszczyk.

Antonina

przyszła do domu z kropelkami mgły
na rzęsach i brwiach. Dzieci jeszcze

nie wróciły. Wodę na herbatę postawiła na gazie i zakrzątnęła się ko·

to kolacji.
Pierwsza wrócila Hela. - Wie mama, będziemy wystawiali w naszym
lealrze
świetlicowym
przeróbkę
„Szkiców
węglem"
Sienkiewicza.
Dziś na posiedzeniu koła byl prawdziwy reżyser z Teatru im . .Jaracza.
Udzielał nam wskazówek.
Ja będę
t;rała rolę Marysi, żonv Wawrzona.
Przy tych słowach Hela spojrzała
w lustro w drewnianych ramach, wiszące
na.d kqinodą. Nie uwierzy
mama, jaka to; wzruszająca sztuka!
.Nie zdą:iryla. dopowiedzieć wszysl·
kiego do końca, bo przyszedł Felek.
- Wie mama - rozpromieniony
powiedział je5zcze 11a progu -'- pe·
wnie zmienię zawód!
- Felek, co ty mówisz? - zaniepokoiła się Antonina.
- Niech się titama nie boi! Nie
tak zaraz! Dopiero jak skończę kurs.
Po skończeniu kursu będę miał prawo jazdy na wozach ciężarowych i
osobowych! Dziś był wykład o silniku czterotaktowym. Zostanę szoferem!
Antonina patrzyła z radością na
Felka. Był zaróżowiony i oczy mu
błyszczały. Niedbałym ruchem ~o
prawił opadające na czoło ryże wlosy.
Uprzytomniła sobie, że Felek jest
uderzająco podobny do nieboszczyka
ojca i przeniosła wzrok na fotografię
męża na komodzie.
Wówczas cata
tamta ponura przeszłość stanęła jej
przed oczami. Antonina podeszła do
okna. Po szybie, zroszonej mgłą,
spływały żywe wężyki wody. Marian
zawsze martwił się o przyszłość dzieci. Jakże mógł się nie martwić? Mało to czasu i zdrowia stracił, żebrząc
o pracę w tłumie bezrobotnych pod
bramami
Scheiblera,
Kindermana,
Geyera? Mówili o nim, że „zestarzał

I się bez krosien!',

Mało to takich, jak
on, chodziło na posyłki i wysługi, nie
mogąc doczekać się chwili, kiedy ich
dopuszczą do warsztatu, do samo·
d I
zie nej roboty? Gdyby dziś Marian
- rozmyślała - widział, że jego dzieci mają zabezpieczoną przyszłość, to
by się dopiero cieszył.
I tak wspomnienie o mężu ze świa·
dcmością, że Felka pokierują do pra·
cy, którą lubi, gorzkie wspomnienia
minionych lat z radością i zadowoleniem z teraźniejszości, wszystko razem splotło się w jedno i wycisnęło
Antoninie łzy z oczu.
Woda w czajniku z;;:częła szumieć
i kipieć.
- Co mama tam widzi w oknie 1
spytała Hela.
Antonina ze łzami w oczach od·
wróciła się od okna, ale nie udało jej
się ukryć twarzy· przed dziećmi.
- Czego mama płacze? - zdziwił
się Felek.
- To przez ten odczyt - odrzekła
Antonina, uśmiechając się przez ł-ą.
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