W wywiad z.ie ud~el onym korespondentoWi pis.ma au•
strolijskiego „New S•.m" - kat hi.sz:.pańskiego ludu - Fran•
co rozwodził się na temat „demokratycz.nych praw" - pa•
nujących w HiszpaniI.
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MANIFESTACJA
POTĘGI i JEDllOŚCI
obozu
postępu, .socjalizn1u i pokoju
Tow. Franciszek Jóźwiak-Witold o radosnej uroczystości obchodu

10

r~cznicy

urodzin Generalissimusa Stalina w Moskwie

WARSZAWA {PAP). Przewodniczący delegacji po'lsklej na uroczyobchodu '70 rocznicy urodzin Generalissimusa Józefa Stalina w ltoskwie - tow. generał Jóźwiak • Witold, członek Rady Państwa i Biura
Politycznego KC PZPR. po powrocie do kraju podzielił się wrażeniami
s uroczystości w Moskwie.

miec
ci -

stości

,.W dniu 70 rocznicy uróoon Jó- na potęga sił postępu, wolności, sozefa Stalina - powiedział tow. ge- eja.Uzmu i pokoju, sil którym przewo
nerał Jóźwiak - Wirtold - jak nigdy dzi JÓZEF STALIN.
dotąd jasno i wyraźnie zarysowała
DLień 21 grudnia•w Moskwie byl
się wielkość, rozkwit, niezwyclężo- manifestacją potęgi i jedności o!:>ozu
pokoju i postępu.
to. my iielegatj polWielka manifestacja scy,Widzieliśmy
którzy osobiście uczestniczyliś
my tego wielkiego dnia w radosnych uroczystościach.
w Londynie
Jechaliśmy wszyscy przepojeni nie
LONDYN (PAP) - Brytyjski Ko- opisanym wzruszeniem. Większość z
mitet Obrońców Pokoju rozesłał do nas miała po raz. pierwszy zoba::zyć
działaczy ruchu zawodowego, spół Towarzysza Stalina i powiedzieć mu
dz.ielców i organizacji młodzieżo o swym oddaniu sprawie klasy rowych odezwę, w której wzywa do ma· botniczej, sprawie socjalizma. sprasowego udziału w kampanii w obro- wie -p1>koju światowego.
Nie sposób opowiedzieć. jak ser·
nie l>Okoju w nadchodzącym roku.
W dniu 8 stycznia w Hyde Parku decznle przyjmowali nas nasi bracia
w Londynie odbędzie się wielka ma· radzieccy. ,
nifestacja zwol,enników pokoju. Udział w manifestacji zapowiedzieli
Uczyliśmy się od
liczni przedstawiciele postępowych
bratniej
WKP(b)
organizacji brytyjskich.
Na wiecu będzie przewodniczył po- - troski o człowieka
seł do Izby Gmin, Leste1· Hutchinson.
W czasie podróży i pobytu w Moskwie uczyliśmy się od bratn:ej
Obrady rumuńskiego WKP(b) tak zwykłych, zdawałoby slę
i prostych rzeczy. jak TROSKA O
BUKARESZT (PAP). Roi.pocu:la
.sesja Wielkiego Zgromadzenla
Narndowego. Na obrady przybyli
wszyscy członkowie rządu z ipr&mie
rem Grozą na czele i członkowie kor
pusu dyplomatycznego.
Otwarci.a se~ ji dokonał p17.,ewodni
czący
prezydfum Wielkiego Z:;romadzenia Narodowego prof. Parhon.

witała
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wiatach: Milicz, Trzebnica, Oleśnio, i:":roda Sląska, Wrocław i Brzeg.

.

.. .

~now~ tragiczna smJerc

gorn1ka
polskiego
e Franq••
W

PARYŻ (PAP). 1'·a skutek zawa
lenia się p<>kładu v szybie Agache
w Deuain (Nord) zasypany został
I k. , 'k
B
ł
z·mn
po 5 l ~orni . - . 0 1es .~w 1 Y·
i;:o ?ołgo~z10;11eJ akcJI ratunkowe3 ciało gorntka zostało .1dnalezione.

Robotnicy-rac~onalizatorzy
w Złotoryi

(PAP) W francuskim
Zgromadzeniu Narodowym toczy się
od kilku dni burzliwa dyskusja nad
wniesionym przez rząd projek'..em
budżetu pa~stwow_~go. .
.
.
trudneJ poz_YCJI _gab.'netu Bidault
swiadczy fakt, ze mektore, z artykułów- preliminarza budżetowego zosta~Y. przeglosowa~e zaledwie więk·
szosc1ą paru gło'low.
W trakcie dyskusji nad wydatkami i:a cele wojskowe, posłowie komunistyczni złożyli szereg konstrukt~wnych propozycji, które
mecha·
niczna w1ęks:i:ość systematycznie od-
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Poseł Villon złożył wniosek o
zmniejszenie wydatków wojskowych
o 200 miliardów franków. Poseł Giraldot zaproponował redukcję wy·
datków na wojnę w Vietnam;e ze 127
miliardów do 2 miliardów, przewidzianych na koszty powrotu do Fran
cji korpusu ekspedycyjnego.

rista turbinowy i ob. Henryk Dondzillow - ślusarz, pragnąc usprawnić pracę kotłowni zakładów, odda·
lonych znacznie od składów węgla.
skonstruowali z przeznaczonych na
złom części maszyn k-0lejkę wąsko·
torową, która dowozi węgiel do kotłowni.

Dzięki pomysłowi i jego realizacji
ur.yskano bardzo znaczne udogodnie, nie w dostawie węgla i oszczędności
na kosztach transportu, wynoszące
łącznie około 800 tys. zł rocznie.
Obu racjonalizatorom przyznano
wysokie premie pieniężne.

Przedsiębiorstwo przeładunkowe

dla

małych

portów

WARSZAWA (PAP). - Z dniero
1 stycznia 1950 r. zostanie urucho·
mione Państwowe Przedsiębiorstwo
Przeładunkowe dla małych portów
morskich z siedzibą centrali w Slup·
sku.
Przedmiotem działalności Państwo·
wego Przedsiębiorstwa Przeładunko·
wego będzie wykonywanie usług
portowych w zakresie przeładunku _i
magazynowania towarów oraz cumow
nlctwa w Ustce, Darłowie I Koło
brzegu, gdzie mieścić się będ:> od~~y tego prz edsiębiorstwa.

W zwycięskim
rytmie pracy
Narody radzieckie świętowały 70
rocznicę urodzin Józefa Stalina pod
ha~łem w7ltnożonej wydajności 11racy, przedterminowego wykonania pia
nów. Ten &posób uczczenia dnia urodzin wodza narodów · rad~eckich i
wszystkich ludzi pracy- Stalina to pnykla<l socjalistycznego stylu

Poseł

z ramienia unii republikan6w postępowych - Rivet, wystąpił
z wnioskiem obcięcia kredytów na
wojnę w V~tnamie o 5 miliardów,
~-t~ierdzając, że prop?zycja ta urno~hw1łabr Zgr?ma.dzenm ~arod~'".emu
w·ypowiedzeme się przeciw WOJlllC w
Indochinach.
Poseł Christofol domagał się poważnej redukcji budżetu tzw. „gwardii ruchomej''. Wydatki na tę „gwardię" stanowią w istocie zamaskowaną część budżetu wojskowego. Christofol podkreślił przy tym, że „gwar
dia ruchoma" używana jest przez
rząd nie do walki
z bandytyzmem,
lecz do represji wobec ruchu robotniczego i demokratycznego.
1'osłowie
komunisty.czni zwrócili
uwagf, że \'l"ydatki na cele n-ojskowe
wynos zą faktycznie nie 420 miliardów franków, jak przewidziano w
budżede, lecz ponad 600 miliardów,
jeśli się uwzględni wydatki, zamas-

KOMUNIKAT
I

W dniu 3 styrinia 1950 r. o godz. 17.00 odbędzie !i~ w Komitecie
J,ódzkim PZPR. ul. Sieukiewi„za Nr 49a plenarne posiedzenie Łódzkiej
Komisji Szkoleniowej z następujQC)'ln porzQdkiem dziellnym:
1) Sprawozdanie przewodniczących tlzielnicowych Komisji Szkoleniowych o pracy azl.ół wieczorowych.
2) Spra~·ozdanie kierowników . ' . działów Propagandy K.D. o '•)'ni·
kach pracy kurniw partyjn)ch I-go stopnia.
3) Sprawozdanie kicrownjków Wydz. Propagandy T\..D. o pracy kółek
eamokształceni 011 ych studiujących życiorys Tow arzi sza Stalina.
4) Wy tyczne dalszej pracy.
W po~iedzeniu obowiązani są wzitć udział oprócz członków Lódzkiej
Komisji Szkole.niO\\ej ciłonkO\\ie
prezydiów clzielnicowych Komisji Szkoleniowych, kierownicy i instruktorzy Wydz. Propagandy oraz kierownicy
i wykładowcy wieczorow) eh szkbł polityc:i:nych.
Wydział

Propagandy Kultury i Oświaty
Komitetu Łódzkiego
Pohkiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
!

; :: c::
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. ". kata Franco
Demo krac1a
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I>epesze gratulacyjne

dla Towarzysza Stalina
napływają

nieustannie do Moskwy

MOSKWA (PAP) Prasa moskiewska
zamieszcza dalszy ciąg listy organizacji radzieckich i zagranicznych,
które nadesłały depesze gratulacyjne
z oJ<azji 70 rocznicy urodzin Gencralissimusa Stalina.
l\I. in. depesze nadesłali:
KC Komuni~tyeznej Partii Algeru, lJrugwaju, organizacje de·
mokratyczne stanu Wiktoria w
Australii, Ohio i Alabama w Stanach Zjednoczonych, Miasta Slogena w Norwegii, komunistyczne
organizacje :Neapolu, Lanca<thfre,
Chestershire'u, Bawarii, Związek

Plebania w ·Gniewczynie -

:Młodzieży Yietnamu, Związek ~publikańskiej Młodzieży J!'rancji.

Rewolucyjny Związek
Młodzieży, Związek Młodzieży Pra
cuiącej Rumunii, Ludowy Związek

Mongolski

Młodzieży
Węgierskiej,
Wolna
l\Iłodzież Wiednia, Komitet Wy.
konawezy :\fięd:>:ynarodowego Zw.

Studentów, Federacja Wlo:skich
Robotników Transportu, Zrzeszenie Pisarzy i Malarzy Chin oraz
przedstawiciele różnych politycznych organizacji murzyńskich, a
wśród nich Paul Robeson. •

bazą

bandy NSZ

Dwóch pl"nbos;zczy, wikary, kościelny i grabarz członkowie szajki terrorystyczno-dywersyjne; „Mewa"

przed Wojskowym Sądem Reionowym w Rzeszowie
Ruszów (PAP) - W dniu 28 hm.
przed Rejonowym Sądem Wojskowym
w Rzeszowie rozpoczął się proces o·
s;karżonych o udzielanie pomocy bandom dyw ero.;)"jno-terrorysty~znym. .N a
l:rn ie o.~karżonych zasiadają: WO.J •
CIECH LORENC probosze7. z
Trynczy (pow. przeworski). STA·
N I Sł,A W
KUŁAK proboszcz z
Gniewczyny ł,ańcuckiej oraz STANISLA W ZUB - wikary z Gniewczyny, FRANCISZEK JAKUBIEC -

rz~dowego
-t

BurzJiwa d gsk usja w Z groma d zeniu N arodowgm
Zmechanizowana większość zatwierdza zamaskowany budżet wojskowy

rzucała.

Dwaj robotnicy Zjednoczonych Za·
kładów Przemysłu
Kapelusz:iiczego
w Złotoryi ob. Józef Bryła - maszv·

ki - byli to posłowie milionów
prostych ludzi zjednoczonych w
wielkiej
manifestacji na czesc
Stalina. - najwięks7-ego budownicze
go socjalizmu, pogromcy faszyzmu
hitlerowskiego. :zw~·cięskiego wodza
postępu I poko.iu. Składając hold Józefowi Stalinowi po!!łępowa ludzkość
składała hołd idei Marksa _ Engelsa-Lenina-Stalina, sprawie postę·
pu, wolności i pokoju.

Franci·a w ob11· czu przes·11en·1a

PARYŻ

1

życia. ludzi radzieckich, to wyraże
nie swojej miłości do wodza i nauczyciela, Wielkiego Stalina. w zwy
cięskim rytmie pracy.
22 grudnia rb. odbylo się uroczyste przekazanie podarków, jakie nasza delegacja przywiozła od społe
czeństwa
polskiego
dla
Józefa
Stalina. Podarki te kunsztoW1le i
wzruszające swą prostotą owoce
pracy rąk robotników i artystów,
chłopów i dzieci miały swoją wymo
wę: tętniły w nich serca ludzi walczących pod sztandarami Lenina Stalina o lepszy świat.
Tego samego dnia odbyło się na
Kremlu uroczyste przyjęcie na cze~ć
delegacji przybyłych do Moskwy. De
legacja nasza ze szczególnym wzruszeniem przyjęła słowa pozdrowienia Towarzysza Stalina dla narodu
polskiego i jego kiero\\'llika Towarzysza Bieruta.
Dzień urodz;in Wielk1ego Sta1ina
- kończy rozmówca - przyjaciela
i
kontynuatora
dzieła
Lenina,
DZIEN \'VIELKIEGO STALINA, LENINA DNIA DZISIEJSZEGO. BYt.
DNIEl\l TRIUMFU IDEI LE!l.'1-1
NIZllU.
.

delega-

półkolonialnych.
Chodziło się po Moskwie śv.-iątEcz
nej. promieniującej wielka radością.
Widz:alo się t~·siące twarzy różn·te'.h
narodowości, słyszało s:ę różne języ

DŁOŃ

21 wsi zelektryfikowano

inni

Przedstawiciele różnych narodów
mówili w różnych językach, a1e
treść ich przemówień była jedna.
Wyrażała ona nieugiętą wolę walki
o urzeczywistnienie wielkich idei
Marksa - Engelsa • Lenina _ Stalina,
najgłębsze przekonanie, że pod szt.an
darem Lenina - Stalina proletariat
/
światowy rzwycięży.
W dniu 21 grudnia w Moskwie ustami swycPi przedstawicieli wyrażały swoją miłość, p~iązan'.e i
wdzięczność dla Józefa Stalina Wodza i Nauczyciela. wielomilionowe masy pracujące krajów demokra
ej! ludowej, krajów zmarshal!izowanej Europy, krajów kolonialnych i

CZŁOWIEKA. Wszędzie napotykaliś
my na braterską pomoc. wszędzie

nas SERDECZNA I BRATEK
TOWARZYSZY RADZIECKICll.
•
Wieczorem 21 grudnia br. - kontynuuje tow. Witold - wzięliśmy udział w wielkiej uroczystości ku czci
Towarzysza Stalina.
Fakt, że u boku Stalina siedzieli
l'IAO-TSE-TUNG, wódz zwyc;ęs
)tiej rewolucji chińskiej. DOLORES
IBARRUJU, sekretarz Komunistvcz
nej Partii Hiszpanii, PALl\URO TOGLIATTI, sekretarz Komunistvcz· na Dolnym Śląsku
nej Partii Włoch. MARTEL - c7lo- .
WltOCŁAW (PAP). Załoga pra- nek KC Komunistycznej PartH Fran
cji. ULBRICHT - członek KC Socownicza Zjednocze.iia Energety- cjalistycznej PartiJ Jedności Niecznego okręgu dolnośląskiego, w
się

wszyscy

Różne języki
jedna treść

zwolenników pokoju

Zgromadzenia Narodowego

i

był symbolem jednoe7.enia się
wokół Związku Radzieckiego, wokół
WKP(b), wokół Stalina - światowe
go proletariatu, wszystkich sił walczą-0ych o trwały pok6,J i postęp.

budżecie cywilnym.

kowane w
Zgromadzenie

uchwa1ilo

mecha-

niezną wii;!kszością głosów wysokość

wydatków na cele wojskowe, zgodnie
z propozycją rządową,.
Dyskusja nad innymi artykułami
preliminarza budżetowego trwa
w
kołach politycznych podkreśla blę iż
rząd - dla wywarcia nacisku na 'deputowanych _ zamierza w toku dalr;zej debaty postawić kwestię zaufa·
nia.

!.~cielny z
XłEMIEC -

Trynczy i STXNISLA W
grabari z Gni<'wczyny,
oraz jako szósty
1'TAXISLA ·w
T YTULA. Wszyscy oskarżeni są o
współpracę z NSZ-owsk:1 bandą „:\Je.

wił dla nich specja lną mszę, w
czasie której wygłosił kazanie
podburzające do walki z ustrojem
i władzami Polski Ludowej.
'

wau.

Oskarżony ks. Kulak zezw!>lił
W odczytanym na rozprawie akcie
na przechowywanie w śpichlerzu
o;;;karżenia
prokurator
wojskowy
na Plebanii zrabowanych przez
5twierdza m. in., że wiosną 1915 r.
bandę rzeczy,
zużywając część
o skarżony ks. Wojciech Lorenc naich na własne potrzeby.
wiązał kontakt organizacyjny z dowódcą bandy dywersyjno-terrorystycz
Latem 1945 roku ks. Kułak WY•
nej „Mewa" i udzielał tej bandzie
raził zgodę na ukrycie pod ołta·
wielokrotnie pomocy. Za „przykła
rzem
kościoła
dem" jego poszli ks. Stanisław Kukilkudziesięciu
łak, proboszcz parafii Gniewczyna
sztuk broni. Również ks. Lorenc
Łańcucka i jego wikariusz - ks. St:t
wespół z Jakubcem i członka~i
nisław Zub. Ks. Zub nale żał w czasie
bandy ukrył w kościele na strychu
okupacji do AK, a po wyzwoleniu w
broń, należącą do bandy. Broń tę
dalszym ciągu utrzymywał nielegalny kontakt organizacyjny, kolportuwe wrześniu 1946 roku odebrał
jąc
prasę
antyludową.
Od jesieni
i przekazał z powrotem członkom
1944 r. ks. Zub pozostawał w ścisłym
bandy.
kontakcie z przywódcą bandy, Janem
Tot1rnm (pseudonim ,.Mewa") i zoGrabarz parafii Gniewczyna Łań
stał kapelanem jego bandy, o czym
cucka,
osk. Stanisław Niemiec w ma
powiadomił swego przeło żonego, ks.
Kulaka. Od tej pory plebania w ju 1945 rok.u wykopał na cmentar zu·
Gniewczynie stała s ię ba z ą bandy mogiłę, gdzie była przechowywana
NSZ.
broń bandy. Stanisław Tytuła oskarJako kapelan bandy ks. Zub O· żony jest o odbiór i przewożenie brodebrał od uzbrojonych bandytów ni bandy.
Rozprawa trwa. '
przysięgę,
następnie zaś odpra·

Kryzys ekonomiczny dojrzewa wUSA
nędza robotników amerykańskich

Ruina farmerów

jedynym rezultatem „programów"

I

Truman~

i Marshalla

MOSKWA (PAP) Dziennik danymi oficjalnymi realne płace ro- nił Amerykanom stałych rynków
.,Krasnaja z „·_iezda'" ~amieszcza arty ~otnik~hv w grudniu 19·ł9 .roku ~bni· ?.bytu i nie uratował Stanów Zjednokuł . pt. : •,DoJrzewante kryzys u eko- zyły się o 14 proc. w porownamu ze ciwnych od dojrzewającego kryzysu.
nom1cznego w Stanach Zjednoczo· 1gtyczniem 1945 roku. Czyste zyski
Począwszy od jesieni 1948 roku nych".
farmerów amerykańskich w pierw- pisze dalej „Krasnaja Zwiezda" Autor przypomina, i ż prezydent szej połowie 1949 roku były już o 11 w Stanach Zjednoczonych narasta
Truman w styczniu l919 r. w swym proc. niższe, ni:'- w p ierwszej połowie nowy kryzys gospodarczy. Wskaźnik
orędziu do Kongresu
przedstawił 1948 roku. W 1947 rnku 76 procent produkcji przemysłowej systematycz„pr~gram", mający zapobiec kryzy- wszystkich rodzin w Stanach Zjedno- nie spada. Od października 1948 roku
sowi. Program t en zawi erał szereg czonych nie z arabiało na ·, ninimum do lipca 1949 i-oku spadł on z 176
lekarstw, które miały uratować go- egzystencji w związ ku z masowym, do 144.
spodarkę USA od dojrzewającego chronicznym bezrobociem.
Amerykańscy pretendenci do panokr;,:zy~u. Jednakże życic o!'rut ni_e
Doznała również fiaska „teoria" wania nad światem konkluduje
wy~nualo !ckarzy . g?spodark1 kapi- o nieograniczonych możliwościach in- „Krasnaja Zwiezda" - usiłujący odtahs~y~zncJ, co '~'tęce;, l_ekarstwa ich westycji w gospodarce amerykańskiej grywać rolę nieproszonych opiekunów
11 rzyspieszyły doJrzewame kryzysu.
W ;:zeczywlstości inwestycje kapita~ innych narodów, okazali się żałosnyObalona z o!;tała „t eoria", zgodnie łu kurczą się nieu'.5tannie. Już w i·o- mi i bezradnymi bankrutami w swym
z którą w Stanach Zjednoczonych ku 1948 budownictwo prz emysłowe własnym domu. Co więcej, główny
istnieje r zekomo wysoki „poziom ży- realizowane p~-zez kapitał pryratny, kraj kapitalizmu_ Stany Zjednoczo·
cia". Okazało się, że ogromne zyslci zmniejszyło się w porównaniu z 1947
Jtonopoli, osiągnięte dzięki niesly- rokiem o 17 procent, w roku 1949 u- ne są obecnie źródłem chaosu gospochanej eks ploatacji klasy robotniczej legło ono dalszej zniżce.
darczego w całym świecie kapitali·
i wzrost cen doprowadzily do obniHaniebnie załamał się plan Mar- stycznym. Dalsza ofensywa Stanów
żen!a pozio_mu . życia klasy r~botni- s_11a~la, przy p~mocy którego_ monopo- Zjednoczonych na zdezorganizowaną
czeJ, do rumy 1 nędzy farmerow, to hśc1 amerykanscy sztucznie pozby- I
.
.
znaczy do spadku zdolności nabyw- wają się produkcji, nie mającej zby-1 gospodarkę kraJ6w marshallowsktch
czej ludności.
tu we własnym kraju. Okazało się doprowadzi je do kompletne10 kra·
Nawet zgodnie z umniejszonymi jednak, że plan Marshalla nie zapew- chv.
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ludobójcze metody imp_erialistów japońskich

Przeciw prześladowaniom Polaków
- współtowarzyszy walki i pracy

Faszystowscy zbrodniarze stoso"tv,ali broń bakteriologiczną przeciw protestują · robotnicy francuscy
pracy co i my i we wsp6lnym
(PAP). Do redakcji .. Ga- I
'ff'oisł~~m chińskim i radzieckim
walfroncie przeciw
wiele w:uuzety Polskiej"
PARYŻ

Generałowie i oficerowie j~pońscy ~rz ed Trybunałem Wojskowym

I

nikami formacji nr. 100, z.aś oskar- przed formacją zadanie doprowadze
żeni Kikuczi Norimicu i Kurusima nia hodowli pcheł w toku jednego
Yudzi byli laborantami w wytwór- cyklu wytwórczego do 200 kg. Pod
ni ach śmiercionośnych bakterii.
kierownictwem Kawasimy miesięcz
Akt oskarżenia st.wierdza, iż Ya- na moo wytwórcza formacji została
mada Kadzicuka, Takacha.si j Sato, doprowadzona do 300 kg. zarazltów
zajmując kierownicze stanowiska w dżumy, wzgli;dnie 800 - 900 kg. za·
armii japoóskiej, k:erowali działal razków tyfusu, lub 500 - 700 kg.
bakteriologicz- bakterii wąglika albo do 1 hmy bak
nością specjalnych
nych formacji, które miały za zada- terii cholery.
n!e produkcję broni bakteriologicznej dla użycia jej w wo.inie przeciw
Drugi dzień procesu
ZSRR i innym państwom. Ponadto
Yamada, Kadzicuka i Takachasi po
VI' drugim dniu procesu - 26 bm.
noszą odpo~iedzialność za bestial- zeznawał oskarionv Karasa'l\·a To
skie eksperymenty, w rezultacie któ mio - lekarz bakte1:iolog, podwlad·
rych zamordowano co najmniej 3 ny Kawasimy. W formacji nr 731
środkowych·
Oskar7..ony Nisi, kierownik sekcji tysiące ludzi.
5 lat. Karasa\\•a zeznał m. in.,
Akt oskarżenia precyzuje też kon służył
szkoleniowej formacji nr 731 zeznał,
iż broń bakteriologiczna była wypró
Iż jako broni bakteriologicznej prze kretnie winę i stopień odpowiedzial
bowana również na wziQtych do nii:!·
ciw Związkowi Radzieckiemu p05ta . ności pozostałych oskarżonych.
armii amerykań·
żołnierza('h
nowior.:o użyć bakterii dżumy, jako I Wszyscy oni, z wyjątkiem oskar- woli
skiej. N a za pytanie prokura tora, czy
najbardziej skutecznej. Już w maju żonego Kadzicuka - przyznali się przewidziana była możliwość za-;to·
1945 r . oskarżony N:si otrzymał od całkowicie do winy, O!karżony zaś
bakteriologicznego
oręża
specjalne polecenie 1n:adzicuka przyznał się do niej czę ~owania
generała rs:i
odpowiedii:ił
Rarasawa
USA,
przeciw
winę
całkowitą
jego
jednak
wzmożcnia produkcji broni bakterio ściowo,
opowiedzial
Kara~awa
twierdząco.
logicznej, przede wszystkim zaraz- J i odpowiedzialność potwierdzają in
o zbroclniczej akcji ekspedFii
też
ni oskarżeni oraz świadkowie.
ków dżumy.
bakteri-0logicznej w Chinach Srodko
wych, w której sam brał udział.
. ,
.
Ofensy\-va Armii
procesu W drugim dniu proce;;u zeznawał
Pierwszy
Radzieckiej
również były glównotlo.wodzący arm:i
pokrzyżowała plany
W pierwszym dniu procesu - 25 kwantuliskicj, Yamada Otozoo, któ·
9
zeznawał oskarżony Kawabm.
w latach 1938
Generał Yamada zeznał, iż jedynie
·
k - U:J
si· ma Kiosi. jeden z glówn;.·ch kie- ry poprzednio
·upacy.1ną
o
armią
japońską
dowodził
bh,·skawiczna ofensywa Armii· Raformacji nr 731. Zeznał w środkowych Chinach. Do 1944 rorown'.ków
· f ormacja
dzieckie.1• w głąb 1Uandżuri1· unice- on, lŻ.
ta wstała utworzestwila plany militarystów japoń- na na specjalne polecenie cesarza ku był członkiem japoń3kiej najwyż
·
szej Rady ·wojennej, a przez pew1e,1
·
·
zut.osowa.nla
do
sklch, zmierzaJ"-"e
J
ll1.roh1to i że na .Je.i utrzymanie wy
"""
a
„Obrony
głównodowodzącym
czas
miliardów
r.
w
asygnowano
broni bakteriologicznej.
1940
10
W przededniu kapitula.cjl dowódz jen. Kawasima Kio.si stwierdził, iż ponii".
Yamada zeznał, iż formacje nr 731
two japońskie dla :za.tarcia śladów każdy człowiek, który dostał się do
swoich zbrodni poleciło zniszczyć la więzienia. formacji nr. 731 _ musiał i 100 były mu bezpośrednio ,iod;rn·
boratoria i inne obiekty formacji ba tan\ zginąć. Kawasima stwierdzH rządkowane. Odpowiadając na pyta
Yamada stwier·
również, iż formacja nr. 731 posiada- nie prokuratora kteriolcgicznych.
Precyzując winę i odpowiedzial- ła cztery filie w pobliżu granicy ra dził, iż broń bakteriologiczna miała
w Linkou, Chajlinie i być użyta przede wszystkim przeciw
ność każdego z oskarżonych, akt o- d.zieckiej _
l\longol·
skarżenia stwierdza, iż były główno w miastach Sunju oraz Chajlarz, Związkowi Radzieckiemu,
dowodzący armii kwantuńskiej Ya- które miały służyć jako punkty o- skiej Republice Ludowej oraz Chi·
mada Otozoo, bezpośrednio kierował parcia w wojnie bakteriologicmeJ nom, ale była również przewidziana
możliwość zastmmwania jej przeciw
formacjami nr 731 i 100 i - jak przy pneeiwko ZSRR.
Generał Isli latem 1941 r. P08ławlł Stanom Zjednoczonym i Anglii.
znał - był całkowicie poinformowa
ny o zbrodniczych eksperymentach
na iYwych ludziach i sam do nich
1\Ioskwa (PAP). W dalszym ciągu,
akt oskarżenia stwierdza, że latem
1940 r. specjalna ekspedyc_ja Iorn11cji
nr 731 pod wodzą generała Isii \\·ygla
na została na teren .dzialai'l wojennych do Ch!n Srodkowych. Samolot:v tej formacji dokonały zarażenia
terytol'ium chii1skiego z powietrza
przy pomocy zaclżumic:>nyr•h pcheł. w
wynilrn czl'go w rejonie Nimbo wy- '
buchla epidemia dżumy. W 1941 r.
ekspedyeja formac.ii nr 731 zaraziła
z samolotów zadżumionymi pchla,mi
okolicę raia.sta Czande. W 1942 r. for
macja nr 731 dokonała Jeszcze jednej takie.J opera.ej! w rejonie Chin

przesłncni

"ania jeńców wojennych, w której
zaleca się sto;owanic tortur wobec
prze-; lur hi w anych.
O~karżony Nlsi Tosichidc opowie·
cizia!" o ma~owej produkcji śmiercio·
nośnych bakterii i o nieludzkich l)kS
perymentach nad iywymi ludźmi, w
których sam brał uc!ział. Nisi ze:r.nlł,
Tanaka skon·
inżynier
że japoński
struował <ipecjalną laseczkę dla prze
no-;zeuia zarazków dżumy, pik. Ooto
zaś wyprodukował specjalną „czeko·
lac!ę" nadziewaną bakteriami wągll·
ka i przeznaczom! dla celów dywer
syjnych. Ni~i przyznaje również, iż
"ojo;ka japoń.;!de, działające przeciw
ko woj'Skom radzieckim i mongolsldm
!lto·
w rejonie rzeki Chalchin Gol -

I

,;owały broń bakteriologiczną.

Po festiw31u sztuk radzieckich

dz1en

0

in'ltrukcję, dotyczącą

czyli z nami o odrodzenie rranlistów od robotników fran
cji."
cuskich, którzy wyrażają swe obu.nenie w związku z ostatnimi przeWiktor Dutemple z Lens st'Wiern:ąd dza w liście:
śladowaniami Polaków przez
francuski.
„Jestem do ~łębi oburzony
Wiktor Haerlnck z Billy Montlgny
zarządzenhtml
niesłychanymi
p!sze: ,.Polaków, którzy tnk lic:?:n!e
przeciw naszym współtowarr.y
mieszkają w naszym okręgu, znam
szom Polakom. Nie rozumiem,
'
,
wyjątkowo dobrze.
jak mogło się to stać po tak bohaterskiej postawie, jaką r..aJt;li
Za.pomałem się z Ich bohater1Polacy podczas okupacji, Jestem
.!.ką działalnością we francusldm
przekonany, że krzyw.da., wyrzą
ruchu oPoru oraz z ich pracą w
dzona Polakom, zostanie - w iwalce o podniesienie produkcji
odwiecznej przyjaźni namię
francuskiej. Poznałem również
szych clwóch narodów - napraPolaków podczas pobytu w ich
wiona."
kraju, r:dzie byłem przyjmowan:v po bratersku. Jestem oburzo
Oliviere Debulre z Lens pisze:
ny faktem, że wydala się nlewin
,.Dopuszczono się oczywistej
nych ludzi, którzy kochają Fran
niesprawiedliwości. Decyzja ta,
cję, jak swą dnigą ojczyznę".
która uderza w organizacje poi·
Emile Gueseru, zamieszkały w
skie I w nauczycieli, rani mnie
Harncs, pisze:
bole§nie, tak jak wszystkich
Francuzów. Nasi koledzy, nasi
„Ubolewam, 7.e nleusprawledll
bracia PÓlacy nie zasłużyli - po
wione wysiedlenia dotknęły natyłu bohaterskich czynach podszych współtowarzyszy w praczas okupacji i swej pracy nad
cy - Polaków, kierowniltów or
na tak bru
odbudową Francji ganizacji demokratycznych, któtalne traktowanie."
rzy na tych samych miejscach
szając3·ch

.!'\a rozprawie na żądanie prokura
tora odczytano specjalną „instrukcję
bojow~ dla grup dywer~yjnych", wy
daną w 19·14 r. Yamada przyznaji?,
że instrukcje opracowali jct~o pocl·
wladni.
W toku rozprawy odczytano rów·
nież

Festiwal Sztuk Radzieckich w Polna wielką skalę
masY. •społecz~ńsiwa pol::ikicgo z radziecką sztuką
Festiwal zakreślony
dramatyczna.
w"tał ~a olbrzymią kalę, skalę ist-Jt
11ie nrn!:\owa. Prócz teatrów zawo<lowych wz!ęio w nim 11,liział przesz;o
tysiąc zespołów świetlicowych, robotr!iczych i <fiłop&,kich. . Dziesiątki t~'sięcy wykonawców, wiele setek tysięcy widzów - to cyfry u nas rlotąd nie spotykane, świadczące o sze·
rokim zasięgu Festiwalu, świadczą.
ce 0 umasowieniu sztuki teatralnej
w naszym kraju, 0 wielkim z<iintere·
~.ce po raz piei;.wszy
zupoznał na.1·szcrsze

I

· •
•
społeczenstwa sztusowaniu naszego
Związku Radzieckiego.
1
eży
Przy tym Festiwal, co d na
1
ł
szczególnie podkmlić, posia a o •
brzymie znaczenie pol'ityczne, spo•
łeczne i kulturalne, polegające na
zapoznaniu szerokich m2J widzów
teatralnych z niezmie„nie żywą i ak·
tualna dla nas problematyką poli·
tyczn:f i spoleczną Związku Radlice·
kiego.
Festiwal był pewnego rodzaju ~z.l(o
łą, a nie tylim przeglądem nnjlepszych sztuk i przedstawień. Pouczające znaczenie posiadało również to,
że mogliśmy porównać różne formy

ka.-

Leg •1on kuo m·intango-wsk·i w v·ietnam·ie

wobec
ziw:hęcał,
za
wiedzialność

najeźdźcy

nadeszło

w Chabarowsku

h Iu b i d entycz•
d h
·
k
ć
·
nycd1 za · an teatralnych i wyciągną
·
natury zarówno BOCJO·
·
Istą · wnioski
og1cznc.1, jak i artystycznej.
Wachlarz situk radzieckich, kt6rG
wzięte zostały na warsztaty teatralne był wyjątkowo szeroki. 'V zasadzie sztuki ro::;yjskie i radzieckie ob·
jęte Festiwalem, można by podzieii.5
na l!ztcry dział~· : po pierwsze - rosyjslde sztuld klasyczne, po drugie
- klasykę radziecką w postaci dramatów Maksyma Gorkiego, następ:iie
l'lztuki radzieckie z okresu pierwszych
lat rewolucji, wreszcie współczesn:J
radzieck11 twórczość sceniczną.
Tak więc w pierwszym . dziale znalazły się takie dzieła klasycznej drawy l·onama
d • po o nyc

nieprzemijają-

o
rosyjskiej
maturgii
odpo·
ponosiwymorczego
Kamienny"
jak: „Gość
ćej wartości,
bestialskie
adaptacja sceSalieri",
i
„Mozart
i
dowan.ie tysięcy ludzi, zarażonych
uiczna „Eugeniusza Oniegina" Pusz.
&mlerclonośnymi bakteriami.
jak „Ożenek" Gogola, „Siad.i
kina,
o
zreallzorwać.
się
im
uda
nie
tych
pośpiechu
w
się
ścląga
Chin
Z
nii.
t
d
,
b
od
Riudd
Oskarżony Kadzicuka
przyszłbści naszej ojczymy nie będą temu, kto ma rozum" Gribojedowa,
Już w kilka dni !PO upadku Kan- szy sprzęt wojenny i ron os arcza
1939 r. był szefem zarzadu „sanitar„Burza" Ostrowskiego, „Trzy sionego" armii kwantuńskiej • bezpo- tonu, w Macao odbyło się spotkanie 1 li byłej armii kuomintangowskiej. niedobitki kuomintangowskie, któ- decydować już nigdy imperialiści niej naród vietnam- stry" i ,,Wiśniowy sad" Czechowa.
. średnio kierował pracą formacji nr pomiędzy przedstawicielem rządu Naród chiński zwyciężył, a klika Im- rych legion stanie u boku SS-ma- 7l8idecyduje
0
dramatów Gorkiego UJ'rzeliśmy na
731 i sam był J·ednym z inicJ·atorów francuskiego a kuomintangows!óm omlntangowska pakuje dziś manat- nów. „Agresorzy francuscy - pisze ski".
mogą two:n:yć
„Głos Vietnamu" który ki •
generałem Czeng Szu Yan1
scenach naszych teatrów „Jegora B11·
łr.
•
Al
•
•
•
•
- ·rozpracowania i stosowania metod
1
1
łyczowa", „Mieszczan", „Na 'dnie";
e P anow
Obecnie :francuscy imperialiści \\'Y najpr.r.erozmeJsze Pany.
wystąpił z prośbą o ud.z.i.clenie niedo
wojny bakteriologicznej.
Tekachasi " Takaacu bitkom armii kuom:intango\vskiej dają dziennie na prowadzenie \YOj- ••••··~··„...........„„„.„„„„,.„........""".!„„............... „„.„„„„„........ przeróbkę sceniczną z „~tatki". Z po...
Oskarżonv
między utworów z okresu Rewolucji
Wł
do dnia kapitulacji Japonl! był sze- sch:onien: a w Yietn~e i z pr~po- ny w Vietnamie - 432 miliony fran
Październikowej wystawiono „PrzeZw1·ąze
ków (na szkolnictwo rząd francuski
fe.m służby weterynaryjnej armii ZY~Ją U~\\Orzema z mch „ochotnicze
6
łom" Ławreniewa, „Lubow Jarowa•
kwantuńskiej i bez,pośrednio kiero-' go legi~nu, który u boku woj k wydaje sumę 49 razy mniejszą), a.
ja" Treniewa. Jeśli chodzi o współ·
•
•
/
fran~uskich. "valczy~by przeciwko broń amerykańska dostarczana Fran
wał formacją nr. 100.
czesne sztuki radzieckie, to Festi0
cji płynie do Vietnamu wzamian :&
Oskarżony Kawasima Kiosd był patriotom vietnamskim.
wal objął utwory, poruszające najWł
a
ł
Propozycje bankrutów kuomintan obiecane przez rząd francuski speod 1941 do 1943 roku szefem oddziarozmaitsze zagadnienia. od czasu
łu „wytwórczego" tormacji nr. 731. gowskich ruezwykle przypadły do cjalne koncesje dla amerykańskich
Wielkiej Wojny Narodowej z najazOskarżony Nisi Tosichide od 1943 gustu władzom francusldm i dziś już kapitailistów. Linia obrony imperiadem hitlerowskim, aż po dzień d'ZiFederacja Pracowników Przemysłu Włókienniczego
do 1945 r. był kierown ikiepi. jedno- tworzenie takiego legionu jeS!,SV to- 11.ztnu przebiega. dziś przez Vietnam.
sieJ'szy.
· (lO)
I mów wyłoniło się zagadnienie •tki nr 6i3, stanowiąceJ· !ili„ forma ku realizacji.
.
we FrancJ·i, Rue la Fayette, Parts
d
h
d ··
·
"
Zagadnieniu walki z Niemcami hitręke>ma z usic ruc naro 0 - ,
Zagadnienie potencjału ludWego czy.uni
cjf nr. 731.
lerowskimi i bohaterskiej postawie
Zarząd Głó-wny Związku Zawodowego Pracownik6w PrzeOskarżony Karasawa Tomio .był lub, mÓ\\iąc ściślej, mięsa armatnie wo - wyzwoleńczy w Vletnamie? żoł
młodzieży w okresie okupacji poświęmysłu Włókienniczego w Polsce z okazji Nowego .RQ~U przesyod 1943 do 1945 r. S7..efem oddziału go jest dla imperialistów jednym z nierze, oficero,vie francuscy coraz
eony J·est np. taki' utwór, J'ak ,,Młod
k.
b t
·
wyjazdu do Viet
kluczowych i naJ·bardzie" kłopotli- częściejoodmawiają
wytwórczee:o" formacji nr, 731.
ra ers ie poz row1ema.
ła Wam naJ·lepsze życzenia i
~
" Oskarżony- Onoye Niasao był od wych zagadnień. Amerykańscy
da Gwardia" Fadiejewa, którą wipod- namu. go· 1nonar od owy mehrrancudzieliśmy w kilku interpretacjach
Przewodniczący:
Sekretarz:
październikJl 1943 r. do 1945 r. sze- żegacze wojenni uciekają się do ski -„Żądamy zakończenia brudnej
scenicznych. Najbardziej istotne i
'KubiBk J.
Aniołkiewicz A.'
!em jednostki nr, 643, stanowiącej wszelkiego rodzaju kombinacji peli- wojny w Vil'tnamie" - przybiera na
aktualne sprawy naszego czasu p'JWystarczy przypomnieć, że
tycznych, byleby stworzyć przynaj- sile.
filię formacji 731.
ruszają takie sztuki,. jak „Zagadnie- - • -Oskarżony b. generał Sato Stundz.i mniej namiastkę „piechoty atlantyc- przez dłuższy czas żaden transport
7
nie rosyjskie" Simonowa, „Moskiew·
Federacja Pracowników Przem. Wł6k. Włoch Re
od 1941 r. do 1943 r. był szefem for kiej", Imperialiści, kolonialiści fran do Vietnamu nie mógł -Odpłynąć
ski charakter" i „w pewnym micmacji bakteriologicznych „Nami" i cuscy mają - wprawdzie na mniej- Marsylii i Algeru w wyniku strajku
ście" Sofronowa, „Makar Dubrawa"
Via .S. Tlela 2, Milano.
„Ej", działających w Chinach, a od S!Zą skalę - podobne kłopoty w pro dolterów,którzywten sposób dali wy
Korniejczuka i inne. Sztuki te to nie
Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Prze1945 r. kierował jednostką nr 643, wadzeniu „brudnej wojny" przeciw raz solidarnośc1 z wakząc~·m narotylko najwyższe osiągnięcia współmysłu Włókiennicze:to w Polsce z okazji Nowego Roku przesy·
ko :na.rodowi vietnamskicmu. Na- dem vietna.msklm,
która była filią :tor.macu nr, 731.
czesnej dramaturgii i·adzieckiej, lecz
ła Wam najlepsze ż;czenia i braterskie pozdrowienia.
Bardzo poważny odsetek odd~iaoskarżeni Kirazakura Dżensaku próżno panowie z Wall Street zainszkoła życia politycznego, szkoła
•
1 Mi.tomo Kadzuo byli do chwili ka- westowali 6 miliardów dolarów w łów walczących przeciwko paltioświadomośCi r::otecznej.
Przewodniczący:
Sekretarz:
plltiUlacjI Jaiponii czynnymi pracow- 1 Czang Kai- Szeka, napróżno najnow tom w Indochinach stanowi Legia
Na tym właśnie polegał istotny
Kubiak J.
. Aniołkiewicz A.
Cudzoziemska, de> której za obietnicę wysokiego żołdu, za obietnicę bez
sens Festiwalu. Słowo artystyczne,
....
karności za popełnione przestępstwa ........„ .......•„ .........!łowo padające z desek teatralnych,
mobilizuje sit; ludzi, stojących poza
11
spełniało tu wieloraką i ważką rolę.
0
Ut j „pOmOCy
nawiasem prawa., ściąga się SS-manów, zbrodniarzy wojennych. Osłat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ukazując historię rozwoju sztuki dra
doniosła o wynio prasa francuska
matycznej w Rosji przedrewolucyjsłaniu do Vietna.mu batalionu, złonej i Związku Radzieckim, prz-::dsta:Wydelegowany na proc~ li. wyi· się na koniee noea, epogl11da w mikro- żonego wyłącznie z b. policjantów
W dzienniku niemieckiej naturalne ujście, to .Jest wiając problematykę kraju socjalizBERLIN (PAP).
nych oficcr6w japońskich. Mkarżonych fon tępym wzrokiem, stale mrugajtc petainowsklch, których zwolniono z
pod warunldem wyjazdu ,,Neues Deutschland" uka!Zał się ar.- możliwości nonnalnej wymiany han
lłtOl!owanie powiekami i 11 najdrobniejszymi szcze· więzienia
• - pr:r;ygotowywanie i
· k ą R epu bl"l•ą
k <?nsek wenc3e dloweJ· z N"ierruec
do Vl. etnamu.
.1. De - mu · ,problemat.v· kę przemiany ustroju
omawia.jący
tykuł,
korupon· gółami opowiada o swym morderczym
broni' hakterfologicznej,
W obliczu poważnych sukcesów pa „pomocy" marshallowsklej dla Za- mokratyczną, oraz krajami wschod- i rekonstrukcji człowieka w tym 11dent 1pecjalnr, „Prawdy_" l\.L Małygin procederze.
niej :L południowo-wschodniej Euro- stroju, Festiwal spełnił wielką rolę
triotów vietnamskich potrzeby im- chodnich Niemiec.
dooosi:
polityczną . i wychowa 11·czą. Jeszcze
Dziennik zwraca przede wszystkim py.
· Trzelia było :r.badaE doświadczalnie, perialistów wzrastają. Amerykańscy
„w; CT1abarows1.-u rozpoczął sil} pro w jaki 6posób bakterie działaj, na ludzi mocodawcy, czując usuwający się uwagę na fakt zastraszającego Uniemożliwiając handel z tą częścią
zacieśnił stosunki kulturalne
bardziej
syzwiększają
Amerykanie
Europy,
przytacza
Pismo
cu Japońskich :r;brodniar:y wojennych, w różnym wieku i różnej płci. Toteż im w Azji grunt pod nogami, naglą wz.ro.stu be:i;robocia.
żenie Zachodnich pomiędzy nami, a krajem socjalil:mu
a:adłu
stematycznie
Herald
York
„New
przewidywania
rozpranajszybszego
jak
żądają
i
oakarionych o prz:ygot01vy11J(J11it i sto- wtrącano do kazamatÓUI starców, dzie-.
z patriotami vietnamski- Tribune", według których 11.czba. bez Niemiec, zmuszając je do nabywania _ Związkiem Radzieckim.
1owanle broni bakteriologic:nej. Nm la ci i kobiety. Należało mtalit jaką od- wienia się
żywe zainteresowanie, jakie zdobył
tpbotnych w Zachodnich Niemczech - W ramach planu Marshalla - toule tnkarionych łt4Siedli 1eneralowie pomoi6 na choroby 61JWor-zają bakterie
przekroczy w najbliższym C'LlllSle 2 warów amerykańskich za dolary i
i o/k„owie armii kwantumkiej.
po wyśrubowanych cenach. Towary Festiwal, wypełnione po brzegi sale,
miliony osób.
w organizmach przed.stawicieli różn,ych
lłobotni.cy i pracown!cr. umysłowi Cha
„Neues Deutschland" stwierdza, !e te nie majdują jednak zbytu na sku olbrzymie tłnmy widzów, robotników
narodóu1. W tym celu aaraiano Rosjan,
liirowska ora11 łolnieri:e 1 oficerowie Mongołów, Chińczykóio.
Stany Zjednoczone sztucznie hamu- tek wysokich cen d kurczącej się sta i młodzieży, były najlepszym dowo·
Armil Radzieckiej z11pełnili nczelnie
z ach o d mc· h dem, 3'ak ważna i celowa była ta im·
j
b
rozwój gospodarczy Zachodnich
ją
Niemiec. ,.Pomoc" marshallowska 1e siły na ywcze w
Tokijski przewód itdowy w sprawie
sal~ ądom1, duchajtc • natężcmt uwa·
Prezydent miasta Łodzi - jak·~ re zamknęła dla gospodarki zachodnio- Niemczech.
rreza i jak ogromne znaczenie posian aktu oskarżenia, którr. uwidoc:znil głównych japońskich zbrodniarzy wojen prezentant Rządu - przyjmować bę
zarówno pod względem politycz·
dała
zbro
część
na
jedynie
światło
rzucił
nych
sa1i
w
r.
1950
stycznia
I
dniu
dzie w
caly ogrom popelnionych przes os.kar·
żon~ch zbrodnL Przygotowujfc aię do clni japońskich kół wojskowych. Arne· Prezydium Z arządu Miejskiego, ul.
ifabieic;ej wypraWY, po cudze siemie, ry!..ańscy amatorzy 1tosowani11, 'rodków Piotrko·wska 104, życzenia nowcrocz
planowali „likwidację" działaczy demokratycznych przyszlo~ć. Nasze teatry, nasze .te·
ne.
zutiwili ·oni ,,,nieŻ~clrżon1 " mlecz masowego zniszczenia zrobili wuystko
O godz. 10 od przedstawk:eli
WIEDEŃ (PAP). Jak już poda;no., n.izacja d?'sponowała !Znac-z.ną ilo~: społy am:1torskie, świetlicowe, zdo·
~)'Daleźć okolicznoaby
mocy,
ich
w
co
aamunjów flakonikami I ' trocimt i fn.
władz i urzędów; o godz. 11 od pned przed kilkoma dniami wykryto h1tle eią materiałów wybuchowych, broni b
.
.
d , . d
łagodz11ce win~ japoltskich 1hrod·
ici
.~sw1a czeme . sce~1czne w
. . .. ywszy
.
stawicieli organizacH politycznych i rowską orgmzację terrorystyczną w i amunicji,
nimi łrodkami ełużQcymi do IQ83oweniarzr. w(!jennych.
społecznych; o godz. 12 od pracowni amerykańskiej strefie
lT jednego ,; uczestnlkow sza3k1, 1nterpretac11 sztuk radz1eck1ch, będ11
okupacyjnej
~~~~·
J• uni~~anła.lndii.~.
Akt O!ltarlenia ol)ecnego pr~cem o· ków miejskich.
Aus'di. Prasa zamie.szcza o~ecn~~ K:en3:, znalez:ici:o „cz~~ną listę'.'· za mogły obecnie wystawiać coraz to
:W:' pierwwaym 1 drugim ..clniu procem
pewne szczegóły o teJ orgarnzacJl, wieraJącą. nacz:w1ska ;oznych dzia~a-: nowe utwory dramaturgii radzieckiej,
pneii.lliclian„ ~terech o&liir!onych. _Bes ru 1emania oskarżonych wytrQcają
.
.
..
Wojewoda Łódzki i Przewodniczą ukrywającej się pod nazwą „au- c:JZ.Y austriackich, ktorych terrorysc1
po§redńi . uezemtlcr. i kierO"lroicy ' pny- broń z ręki protektor6w 1oldateski ja·
· stri·ackiego korpusu ;republikańskie- zamierzali ,,zlikwidować". Lista ta I wzbogaca3ąc w ten sposob '' łasny
od
N
oweJ
!lr
Rai?y
Wojewódzkiej
cy
przy·
oskarżeni
śledztwifJ
W
.
pońskiej
goto~;ań o~as 1tos~wani~ broni bakte·
„ t , b miała być wy:;i~nza dhodza.twiNe~dzeni)a r~p~rtua~-, a jednoc~eś~ie "dpr zyczy.
k
t
przyjmować będą zyczen1a nowo- go".
riologicznej opowiadają szczegółowo o wali się do winy. Niezbite dokumenty roczne od przedstawicieli władz, ·;1cmcy , n1aiąc się do ll0 6 lęb1en1a 1 eo 1ogiczNa cze1e ego ,. orpus:-i s a. . · do Augsburga , ac o nie
strukturze tajnych oddziałów, o techno i zeznania świadków potwierdzają cięż· rzęclów. organizacji i spoleczeńs~":a ob~nlunn!ilhrer .ss ? 1 rl~, kt~r~ gd zie znajduje się centrum podziem nego i artystycznego polskiej sztuki
loglcmym proceOie produkcji śmier kie zbrodnie zasiadających na J.m ' e o- w dniu 1 <:tycznia 1950 r. 0 godm~ie J zln~.? 1 d o L.a~h odnich N·~m,ec: W .ęk ne · organfaacj" hitlerowskie.i. ·d zia- d a t
·
r ma ycznei.
~.
l
cionołnych bakterii.' 01karton1, Kawasi akarionych generałów i ~ficcró_w ja· 13 w gm~ ...111 Urzędu Wojewód.zk;e- SZO!'c czlonkow rekrutowała się spoSeweryn Pollak.
przy ul. Ogrodowej 15. śród młodzieży hitlerowskiej. Orga- łającej w Austrii.
··--·
10 Łódzkiego
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winna
Zgod.l_lie :z:
powziętymi

przqwróc:ić

swe dobre tradqcje

uc.hwałami Biura Organizacyjnego KC PZPR
w myśl wytycznych III Plenum KC we

wszystkich organizacjach partyjnych podstawov:ych i od
działowych prowadzona jest obecnie akcja wyborów nowych władz partyjnych.
Wybory te muszą być oczywiście przeprowadzone w
atmosferze pełnej demokracji wewnątrzpal'tyjnej. Akcja
wyborcza ma się stać punktem zwrotnym w pracy organizacji partyjnych, który umożliwi usprawnienie ipra
cy naszych organizacji w myśl wytycznych III Plenum.
Aby wybory stały się tym przełomem muszą one
~y~unąć do władz partyjnych najlepszych i najaktywrueiszych towarzyszy, a przez krytyczne i samokrytyczne przeanalizowanie dotychczasowych błędów w pracy
egzekutyw muszą dać wskazania nowym władzom na
najbliższą przyszłość.

Na łamach naszego pisma omawiać będziemy krytycznie szereg zebrań zarówno dobrych jak i złych, celem dostarczenia naszym organizacjom. partyjnym materiału do stałego poprawia.Iiia i ulepszania. stylu pracy.

...,

Ocld'.ziałowa organizacja w tkał P.artyjnych

ni i

przędzalni

PZPB Nr 7, tak
zwana .,II zmiana" ma za sobą
dobrą tradycję energicznej i spra
wnej pracy. Wyszło z niej wielu
dzielnych aktywistów, którzy a.
wansowali na wyższe stanowiska.
W tej właśnie organizacji oddzia
łowej pracował uprzednio obecny
sekretarz organizacji podstawowej
PZPB Nr 7. tow. Władysław Su·
chodolski. Organizacja mciże pochlubić się znacznymi osiągnięcia
mi w dziedzinie produkcji. Plan
roczny wykonano w terminde, zaś
plany miesi~e tkalnia i przę' dzalnia wykonują, jak ' dotąd, z
Jakilkt1procentową nadwyżką.
kośc produkcji też n ie wzbudza
obaw. A jednak nie wszystko
jest tu bez zarzutu.
Na odbywające się zebranie wy
borcze {przybywa zaledwie konieczna do prawomocnego wyboru większość członków. Już na
dwie godiiny przed rozpoczęciem
zebrania do sekretarza zgłaszają
się niektórzy członkowie, usiłują
cy pod różnymi pretekstami zwol
nić sii: z obecności. Wzbudza to
pewną wątpliwość w aktywność
organizacji. Przebieg zebranlia
potwierdza ją i uzasadnia.
Ze sprawozdania sekretarza od
tow. ,Wojciechow.1
<łziałowego
skiego dowiadujemy się, że przeciętna frekwencja na zebraniaeb.

jest niedostateczna,
agitatorzy nie wykazują, żywszej
działalności, .że są i tacy członko
wie, którzy uchylają się od płace
nia składek i uczęszczania na zebrania, że kuleje praca ZMP i Ol"ganizacj i masowych, że uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko
45 proc., a w dyskusjach na zebraniach bierze udział zbyt mało
To '0statnie znajduje
członków.
pełne uzasadnienie i na zebraniu
wyborczym.
Na blisko 40 osób, obecnych na
zebraniu, w dyskusji zabiera głos
zaledwie 5 towarzyszy. Tylko
Zielińska i
dwie towarzyszki Raźniewska poruszają sprawy pro
dukcyjne. Tow. Nyziak, zaatakowany imiennie w sprawozdaniu
sekretarza z powodu niepłacenia
składek stwierdza tonem wielce obrażonym, że jeśli

nie zapłacił

skła

dek za 2 miesiące, to nic stanowi
to jeszcze powodu do imiennego
,wymieniania go na .zebraniu, a
tow. Wojtynka któremu sekretarz
zarzucił uchylanie się od 7Jebrań
partyjnych, uważa to ?:a dowód
µprzedzenia do jego osoby i tłu
mac%y si~ nawałem pracy, ZflWO-.
dowej.
smlany Il
Towarzysze n
PZPB Nr· 7 nie, zrozumieli widoC'L
nie roli i znac:Żenła krytyki oraz

ani także w sprawozdaniu sekretarza, który wymienił wprawdzie
bolączki organizacji, odczytał nawet nazwiska towarzyszy, zaniedbujących pracę partyjną, ale
nie skl'}".tykowal ani pracy egzeW
kutywy, ani swojej właiSIIlej.
sprawozdaniu nie stwierdzono,
kto jest odpowiedzialny za spadek aktywności organizacji pal'r
tyjnej, za słabą pracę ZMP, za
braki w szkoleniu.
Dyskusja ożywiła się dopiero
wówczas kiedy przystąpiono do
omawiania życiorysów kandydatów, wysuniętych do władz orga·
nizacji oddziałowej.
Trzeba przyznać, że ipomimo
słabej aktywności organizacji, wy
bory niczyin nie przypominały
dotychczas stosowanego sposobu
wybierania władz partyjnych. Nie
było zgóry ułożonej listy kandydatów, towarzysze nieskrępowanie
kandydatów,
swych
wysuwali
im pytania, z zazadawali
interegowaniem przysłuchiwali się
poszczególnym życiorysom. Doobjawem było to, że todatni
warzysze zdając sobie sprawę z
własnej dotychczasowej b~zczyn
ności, przywiązywali do wyboru
właściwych ludzi dużą wagę, licząc
słusznie na to, że tylko odpowied
ni i świadomi swych obowiązków
towarzysze potrafią dźwignąć or-

ganizację z dotychczasowego za;przywrócić jej tradycyjne,

stoju i

przodujące

uon
dziennihi nowojorilde, d)71lisjonom:my
lak
Horn Mosele,l', znany ze Mvych fas:;ystow$kich i ludobójczych poglqd6w,
mianommy został kuratorem szlwly wojskowej w 1\'atchc.1s (stan Mississipi).
Jednocze1:nie kierom1ictwo szkoły og_losiło ofic.ialnie, i.e jej elewi wycho•
w,·1001ti będq w duch1' „wyżuości rruy bi.alej".
Du:a pau·yi.sze fakty sq now:im wskai.nihiem u::cmagajqcl!j się ofcn$)'WY
reakcji ameryka1lslciej. H~oria nominacji gen. Moselcy'a :.asługuje na
krótki kome11tar:i.

W s1rn_im c:a.sie, bogaty phmt4tor %e stanu Mi~issipi -George ,fr11istro11g ofiarował ukole wojskowej w Natclress 50 mil. dolarów, pod
tym jednak mu11nkiem, ie s:chola J:ajmie sir jatmie propagandą „teoryj"
rasisto1l•skich i wprowadzi je do h·urm wykładów w charalrterze obowią
zującej „dyscypliny naukowej". Kieroumictwo szho!y przyjęło ten 1rnmneh, po c:;ym Armstrong u:y:maczrl osobiście „radę opielw1iczą", do htó- •
rej weszli S)n Armstronga - Allan, gen. l\fosscley i parę innych osób,
htóre miałyby dopilnować, aby woli i i.qdaniom sUrrego rnsisty stało si*J
zadość.

„Armstr()lflg - pisze w tej $prawie dziennik „New Yorh Post" - ma
lic:&nych zwolenników nie tylko w $lanach polud11iowyc1r, lee:; i w całym
kraju. Przyjqwszy broń „ideologi.c:mq" :a arsenału Goebbelsa i Ku-KluxKla:iu, pos~ugując się doslmnal.e teclmikq „wielhiega Tdamstwa", prowadzą
om obecme ofensy~ pr:;eciwko nvobodom dernol"acyc.z11yin w USA.
Prześladowanie lllurzynóu:, Żydów i in11ych „cudzoziemców", propaganda
„wyi.szości białej ra.sy", lromponia przeciwko ,,niebezpiec:::11emri spo$obowi
sq to wszystko objawy „ogólnej
myślenia", nagoni.a 11a Tmmunistów tendencji rozwojowej".
P11blicysta :a „New Y orh Post" - rozmyślnie, nieu;qtpliwie - pominql
milczeniem - kierunek tego „rozwoju". Dopou-iem,· J:att'm to, co nie
zostało pawiedfl:i.ane: „ro:;wój" wewrięLrzny polityki USA. m1i.er::a wyra.inie
do dyhtatury fa.!zystow5kiej, c/.Q nic%yni nieogra11ic:;a11ego paz101tvmia monopoli kapiial~ye%11-ych.
B. D.
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wydajniej i lepiej
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Dni Stalinowskie bgłg potężnym bodźcem do wzmożenia produkcji

Takiego entuzjazmu, jaki ogarnął kład;ich możliwość zwiększenia pro·
PZPB Nr 5 podczas Dni Stali- I dukcji. Dni te udowodniły, że załoga
nowskiej Pracy nie pamiętaj!\ ani ro- potrafi pracować wydajniej i lepit-1,
botnicy, ani kierownictwo zakładu. że trzeba tylko umieć nią pokierowr.Ć'.
Wszystkie sale zostały pięknie przystrojone, lecz co najważniejsze, podznacznie wykonanie plawyższono
nów produkcyjnych. W przędzalni
amerykańskiej wykona~o wówczas
w
plan w 126 procentach, podczas gdy
przeciętnie oddział ten wypełnia plan
samokrytyki. Bow'iiem nie było zaledwie w 100 proc.
Dni Stalinowskie wykazały W' zajej ani w głosach dyskusyjnych,
załogę

Tymcz:asem na skutek złego 1tylu Potockiego, PZPB Nr 5 - oprócz od•
pracy organizacji podstawowej, na działu chemicznego, który wykonał
skutek szkodliwej działalności usuniq plan zobowiązaniowy jeszcze w listo
tego już byłego dyrektora przędzalni, pad:z:ie, nie wywiążą się, niestety, ze
swych zobowiązań, co gorsza - pr:zę
dza.lnia egipska nie zdoła nawet wykona~ planu państwowego.
Zebrania wyborc:z:e, które odbęd!\
się obecnie we wuystkich oddziało
wych organizacjach partyjnych „Bawełnianej Piątki", niewątpliwie wyk-i
żą przyczyny, które wywołały tak po

Wzrost- produkcji. przemysłowej
Polsce

ważne niedociągni~cla. Pnypuszczać
należy, że towattyne odkryją jesz·
cze nie jeden ślad nkodllwej roboty

- rodzaju ~. jah prowadził były
dyrektor PotOcki Jednak na niektóre
zagadnienia należałoby Jui teraz

Donio.!ile ulepszenia

zwrócić uwagfł.

w PZPB Nr 5 •ł• objęto jelZCH
planem produkcyjnym poazczególnych bryg~d. Trudno więc mówić o
do każdej
doprowadzeniu planu
prządki czy tkaczki, a wiadomo przecież, jak takie szczegółowe rozplanowanie produkcji i zaznajomienie z
niĄ każdego robotnika, każdego majstra, wpływa na szybkie i dobre wykonanie planów. ·
Nie pracowały te! dotychczas 'dobrze organizacje oddziałowe, składa

i .wynalazki / roboto-cze
gu roku zaoszczędzić 1 miilon 31 ł1':·
sięcy tylko w naszej fabryce. Pow1nien być również zastosowany w całym przemyśle wełnianym zgrzeblnym, oraz w przemyśle bawełnianym
w przędzalniach odpadkowych.
J. Olkus'I
korespondent fabryczny „Głosu"
z PZPWł. Nr 39

Pom "Sł
.J

pomysłem

Ciekawym

skim, który

tokarza
racjonalizator

przyniósł tysiące złotych

jest ulepszenie ob. Zygmunta Gajewskiego, tokarza - brygadllsty z Łódzkie.I Fabryki Masryn
Jedwabniczych.
ót6l ob. Gajawski :11 połamanych
oszczędności,

"".iertel, frez~w p~lcowych 1 ąwinto_w
Imków
porob~ł rózn.ego rodzaJU n?ze
tokarskie, ktore umieszcza w speqalnym przez siebie spor~ądzonym ~
c:hwycie. Po ~okonamu łlcznych. prob
~twierdzono, ze cenne te kawałki slali szybkotnącej, wyrzucane doty;:hczas na stop, doskonale i:adaj~ się do
przecinania i gwintowania, me ustę
pując nożom normalnym.
Biorąc pod uwagę, że stopy stali
do szvbkotnących noży tokarskich
sprowadzane są jeszcze . dzisiaj Vf
zrozuczęści z zagramcy,
wię\(szej
miemy, jak wielkie oszczędności przy
niesie zastosowanie pomysłu ob. Gajewskiego przez wszystkie fabryki me
H. Bogusławski
talowe.
korespondent fabryczny „Głosu"
1 Łódzkiej Fabrył.i Maszyn Jedw.

jąc cały ciężar
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IClCjonelizatorskl w naszych
zakładach J>ZPWl. Nr 39 spotyka się
:t coraz większym zrozumienietp i zainteresow1miem ze strony robotni(
k6w. W ostatnim kwartale do Komisji Usprawnień wpłynęło wiele nowych pomysłów, które przyczynlly
• się · do J;nacznych oszczędności.
Do najciekawszych z nich nalety
niewątpliwie wynalazek brygadzisty
rymarskiego ob. KazlmlerZil Golca z
PZPWł. Nr 39. Pracował on niestrudzenie nad swym \ilepszeniem wiele
Ruch

BOGATY
-

zakłady.

Podc.zu fDn1 Stalinowskiej Pracy, w ciągu całego okreBu, poprze00ającego rocznicę urodzin Towarzysza Stalina, wzrosła ogromnie
ka, o specjalnej kons trukcji maszyn>\
produkcja, uległa wydatnej popra
do ryflowania cholew zgrzeblarskich.
wie jakość, pogłębiło się współza
Poszcze!JÓlne części swojej maszynki
wodnictwo pracy. Przedterminowyrabiał ob. Golec ze starego złomu,
wo wykonane zostały plany pro· J eżącego dotąd bezu;!ytecznie na podukcyjne. O tych sukcesach dodwórzu fabrycznym. Po kilku nieudanoszą nam stale korespondenci
nych próbach maszynka wreszcie
-fabryczni i przedstawiciele róż
zdała zadowalaj ąco egzamin. W cza·
nych instytucji.
sle komisyjnej próby stwierdzono, :i'e
dzięki niej nie tylko skraca się czas
Pracownicy WqJewódzldeJ Dypracy do połowy, wyrabiane przez
rekcji Państwowego Przemysłu
nią zowki w cholewie odznaczają si<:
Miejscowego w myśl rzobowiązań
równą szerokością i t aką głęboko ścią,
wykonaH roczny plan produkcyjo jakiej przy ręcznej pracy nie było
ny, powiększony o 60 procent w
mo,vy. Poczynione obliczenia wykadniu 21 grudnia, t. j. już na 9 dni
zalv, że koszt ryflowania 1 cholewy
p rzed przyjętym terminem.
naJmaszvnce ob. Golca wynosi 127 zł,
Korespond'.'nt Centrali Handlopod.czas ·gdy koszt ryflowania 1 cho· 1
Papiernic-zt-go
Prunysłu
" 'ej
leWy dotychczasowym sposobem, tj.
TO\V. GĘBICKI donos:i nam, . że
n;~nle, wynosił 4 tysiące złoty~h,
Centrala wykonała ,Przed termi~fl:~l~~~ob. Golca pozwoli w etąpoświęcając każdą wolną
miesi ęcy,
chwilę, każdą niedzielę i święto. Owo
cem tych wysiłków stała się nowiut·

nem plan rocrmy i S-letni, a do
końca roku wypełni go w 120 p:rocentach.
Załoga PMT wyproduk<YWała do
dnia 16 grudnia ponad plan 8 milionów sztuk papier-0sów.
Ko.respondent z PZPB l W
Nr 22 - tow. Janicki informuje
nas, że przędzalnia wyprodukowała ponad plan 10.000 kg przędzy.
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Dni Stalinowskiej Pracy
Po kilku dniach, które minęły
od pamiętnego 21 grudnia, 'Ili r~
nicy urodzin Towa.rzysza Stalina,
można już częściowo przeprowadziś :zesta'W'ienie powaln:ycb ko·
rzyśct Jakie ~yskał nasz pmemysl
dtlęld licznym zobowiązaniom, po
dejmowanym przez poszczególne

g<!l!erał G~orge

I

miejsce w PZPB Nr 7.
Dlatego też do egzekutywy par
tynej po długotrwałej dyskusji wy
brano aktywnych :gartyjndaków:
dotychczasowego sekretarza tow.
Wojciechowskiego, dobrego robot
nika i starego pa·r tyjniaka, aktywistkę tow. Orłowską, przod'owwielowarsztatowca
nika pracy,
tow. Balcerzaka, aktywistkę tow.
Graczykową, która od 1942 roku
brała czynny udział w walce z
okupantem w szeregach AL, oraz
hitlerow·więźnia
długoletniego
wskich obozów. t-Ow. Kunę.
Kierownictwo swojej organizacji partyjnej złożyli więc towarzy
sze w godne ręce, !które nięwąt
pliwi e w oparciu o wytyczne III
Plenum PZPR potrafią uaktywnić organizację, w przygniatają
cej większości składaj_ącej się ,prze
cież z dobrych i wiernych Partii
towaTzyszy.
Cz~onkom organizacji oddziało
wej II zmiany PZPB Nr 7, potrze
ba tylko sprężystego kierownictwa, potrzeba wytężonego szkole
nia i stałego budowania i rozszerzania aktywu partyjnego. Tego I
właśnie oczekuje Partia i oczekują
towarzysze z „Siódemki" od nowo
wybranej egukutywy.
Kar.

Na51 •oresponde•cl labrącznl pl!Iizą

.,,„~

ra~i~tó-w

Hodow-la
padają

*

Czyn Stalinowski stanowił po·
ważny bodziec do rozwoju i powspółzawodnictwa zagłębienia
równo i lo ściowego, jak j, jakościo
wego. Powstało wiele nowych zespołów, podwyż..~zono znacznie wykonanie baz produkcyjnych, padło
wiele nowych rekordów.
We wspomnianych już PZPB i
W Nr 22 ~wstało 5 nowych rz.ejakości oraz
społów najwyższej
dwie młodzieżowe brygady' produk
cyjne. W PMT kilka brygad pod
wyższyło :z.nacz.nie wydajność swej
pracy. Obsługa agregatu, złożona
z 33 osób, wykonała plan dnia 20
i 21 grudnia w 114 procentach. Ob
sługa 5 pakowaczek zło żona z 12
w 109 proc. Ob„lul(a
osób dwóch maszyn Standard '.7 osób)
- w 111 pro.c. W FabryC'e Maszyn
"'1ókienniczych 14 robotników in-

dywU!ua.Lnie i Wl'az ze swymii bry
gadami wykonało podczas Stalinowskticb. Dni swe bazy produkcyj
ne w rme.czn!e większym stopruu
(10-2'7 proc.) niż zwykle.
Korespondent z PZPW Nr 3 tow. Warci.k<JWlllq donosi, ±e tkacz
tow. Grzelak, który dotąd wykonywał 131 ,~ proc. normy podniósł
swą wydajność do 140,4 proc., a
tkacz Janiak ;przekroczył swą bazę o 42,5 ;proc. Obydwaj wyprodu
kowali wyłącznie ekstrę.

W
6kich
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zobowiązaniach

Stalinowrów-

poważną rolę odegrały

tPOStanowienia, dotyczące
ruież
uruchomienia
przedtem1lnowego
parku ma...-z;ynowego, albo też wy remontowania zniszczonych i nic ~
zdolnych do użytku maszyn. Ob.
ob. Jędta&iaik i Olejnik z Fabryki
Maszyn Jedwabniczych uruchomi
li o dzień wcześniej snowadło w
PZPB Nr 3, a ob. ob. Glankowski
zdemontow<ili
Jerzmanowski
i
także o dzień WC'Ześ niej skręcar
PFSJedwab. w Tomaszokę w
,,.
wie.
W PZPB N.r 4 uruchomiono w
wykol'lczalni postrzygark<: na 5 dni
prz.ed termlnem, oraz maszynę
szczotkarke na 4 dni pned termi-

zajęć

I obowiązków

na organizację podstawową. Nie prowadzono skutecznej walki z nieuspra
wiedliwionymi opuszczeniami pracy,
czego najlepszym dowodem był fakt,
że w pierwszych dniach po świ<:ta ch
wiele maszyn stało bezczynnych,
przynosząc wielkie straty i;irodukcji.
Organizacja podstawowa przystą
piła już do uaktywnienia organizacji
oddziałowych.

Dużo jednak pozostaje jeszcze do
zrobienia w PZPB Nr 5. Zarówno
przędzalnie, jak i tkalnia muszą cal·
kowicie zmienić styl pracy. Zarówno
robotnicy, jak i personel techniczny
powinni o wiele bardziej niż dotychczas interesować się produkcją i zdecydowanie wal czyć o pełne wykonywanie planów dziennych i pod żad
nym pozorem nie powinny dopusz-

Cj i robotniczych ~:!fiz~~ji PP~::J~~ania za1eg1oścl

nem. Prócz t~o jp:rzerobiono ma11rLynę brakarską na s:z.merglówkę.
W PZPB iNr 21, oddział mechaniczny uruchomił wentylatory i
napraw.tł instalacji: świetlną w od
dziale przygotowawczym.

•

•
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Celem uczczenia '70 rocznicy uro
dzin Towarzysza Stalina wrganizo
wano szereg DOWYCh kół TPPR
(jak np. w Fabryce Pudełek Tektu
rowych}, ipowiększono stan liczebny fatniejących już kół (w PZPB
Nr 4} oraz z.organizowano nowe
kursy nauki języka. rosyjskiego. W
P ZPB w Rudzie Pabianick:ej jak donosi nam korespondentka,
fow. Sawlcka, otwarta została n a
oddzial II nowa. ś':-ietlica.
Trudno jeszcze dzisiaj dokładnie
ustalić wszystkie ogromne korzyś
ci, jakie przemysł nasz i klasa robotnicza zyskały dzięki zobowiąza
niom, podejmowanym ku czci Towarzysza Stalina, oraz dzięk~ ogromnemu entuzjazmowi. 'J)anuJą
cemu w fabrykach podczas Dni
Stalinowskiej 'Pracy. .
Jedno jest pewne: te zobowiąza
nia. ten zapał świadcz.yly najlepiej o ucmciach, jakie dla Wielkiego Wodza żywi naród po~kL

w

Dni Stalinowskiej Pracy wykazały,
robotnicy PZPB Nr S potrafill do•
brze pracować, że są ofiarni i zdolnl
do największych nawet wysiłków.
ć
PZPB N s t
ł d
T b
s worzy
r
rze a za o ze
takie warunki pracy, ażeby mogla sta
le pracować z tym zapałem 1 patosem,
jaki wykazała w pamiętne Dni Wart
Stalinowskich.
Należy się spodziewa~, że wszyst·
kie sprawy, dotyczące usprawnie~
produkcji, zwiększenia dyscypliny
pracy, znajdą swój wyraz na zebra·
niach wyborczych. Towarzysze na
pewno potrafią właściwie ocenić
swą dotychczasową pracę i na tyle
ją usprawnić, ażeby już nie dopuścić
do takich zaniedbań, jak w r. bież.
PZPB Nr 5, posiadające największe
w Polsce przędzalnie i dostarczające
tkalniom w całym nieomal
przędzy
kraju, muszą produkować dużo I do·
brze.
Kampania v.ryborcza do władz partyjnych przyczyni się niewątpliwie
do wszechstronnego ulepszenia p1acy
w PZPB Nr 5.
że

I
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f!~~~ i jej stalinowskiego kierownic·

,,P AWDY''

danie przekształcenia. małego, indy· prawidlowego rozmieszczenia naszegu
na której o· widualnego gospodarstwa chłopskiego 11rzemysłu.
Wielka Wojna Narodowa pokazała
stalinowskiej w wielkie gospodarstwo społeczne,
została zlikwidowana najliczniejsza naocznie, jak daleknvzroczna była
nauki wojennej".
'fen, który stworzył nową naukę klasa burżuazji - kułactwo. Jedno- ~talinowslrn C:eq•zjn o stworzeniu na
nastąpił pełny prze· Uralu i w S~·bErii potężnego przemywojenną, jest również twórcą nie- czcśnie z tym
Z\\'YCiężonej Armii Radzieckiej. To- wrót techniczny w rolnictwie na bazie ~lu metalowe.~_o i bndow" masz,· n.
'
·
· k przypomina
Stworzony na Wschodzie ' przemysł
zastosowania najnowszej techniki"·
Ja
warzysz Stal'in ·
· WOJllY
ł w czasie
·
tow. Bułganin - .icst genialn•.•m
masowq
mo·~· ·1 o tym o zab czp1ec~y
Przypomni·J·m..,.
·' ·or"co s 1' ę dz'1a ~ produkcję sprzętu dla przemysłu, J'ak
·' "
ganizatorem Armii RadzieckieJ·, ar- kresie
to''' Szkir1'atou•
naJ'ściśleJ· z narodem, ł w nas ·,,.,.. kra ·u "w - lata-t.
mii zwi<>zaneJ'
· y- również uzbrojenia - czołgów, same~
WOJn
"''
JJ k
z.""
o
zawt'elkc-Óch
S""'Ch
arm1·1· Ś\'"adon1eJ·
lotó"', dział, karabinów maszynoł
b
k
·
t
l"
·
·
~ impena
"
",
"•
Y a wych".
a gorz a
lS yczneJ.
da(, obrony socjalistycznej ojczyzny.
Nie było takieJ· dziedziny w kształ- dola narodu, który n~e do?ad~ł· Głód
RewolucJ·a Październikowa rozbiła
towaniu Armii Radzieckiej, w któr~j J1ul a ł po .naszych ws1ach 1 nnasta ~-h~
by nie b ło decydu ·acego wpływu Rozdrobn.10ne gospodarstwa c~łoi;i~k1„ więzienie narodów, jakim był carat
były z_I'llJnowa.ne. I oto przezy~1sm~· i przyniosła ·wyzwolenie narodom U·
J•
Józefa S~lina.
Tow. lHikojan analizuje wielki do· teraz _rnn~ WOJnę -: ~udową. woJnę ~v ciskanym.
„Opierając się na nauce Lenina
obronie .0.1.czyzny .. C1ę.zka to b:1:ła WOJrobek myśli i praktyki Stalina.
na. Czyz Jednak zołnierze nasi odczu- i Stalina - pisze tow. Cbrusz::zew .
. „Sta~m nie tylko 0P'.ln°',vał w spt» wali brak pożywienia? Czyż robotni- nasza partia zrealizowała w praktyce
sob doskonały całe dziedziny _naukc;i· cy nasi ginęli od niedojadania lub proletariackie rozwiązanie zagadniewe !\Iarksa - Ellgc_lsa - L~nma, me głodu, jak to było w czasach prze- nia narodowego, zapewniła równo·
tylł~o ~bronił te~r1ę .marksistowsko- szlych? Czyż nasz chłop kołchozowy uprawnienie wszystkich ludów i narolmu.nows~ą w za~ięteJ ~a.lee .2 opo~- czuł się nieszezęśliwy, czyż dzień ju- dów naszego kraju i stworzyła wielką
tnm;;t.a~1 wszel~ eh ~asc1, me tyl~,o t.rzejszy groził mu śmiercią glodową? przyjaźń narodów, b~dącą źródłem :.;iby~ genialnym mterp1etatorem ~z~e· życie nasze nie z~nlo podobnych zja~ ły i potęgi na3zej Ojczyzny. Jest to
~z1ctwa naukow~ęo swyc~ nauc~J~le· wisk i to jest zasługą ustroju kołcho- ogromna, nieoceniona zasługa towarzysza Stalina, wiernego przyjaciela
li, ale wzbogacił marks1zm-lenm1zm zowego"
. i towarzysza broni wielkiego Lenina".
.
.
·
o szereg wielkich odkryć i dalej roz·
15
Towarzysz Stalin rozwinął i wzbo·
P ze daleJ
„W nasz:,:m kraJU winął teorię marksistowsko-leninow·
ską. W pracach towarzysza Stalina tow. Andr~JeW -;-- . nagror:iadzone z~- gacił leninowską naukę o kwestii na·
leninizm podnię<rion:v został na nowy, stało takie doSW1adcz.eme budo~v!il·. rodowej. Stworzył on naukę o r.owycil
wyższy stopień historyczny, stan'!>- ctwa koł~hozowego, kt,ore P.oz.wolt .m- narodach socjalistycznych, które po·
wiąc obecnie marksizm epoki impe· ny~1 .kraJo_m w s?o.sob. lzeJ 3 ZY 1 .~ wstały w Związku Radzieckim. Cechą
rializmu, rewolucji proletariackiej. mmeJszymi tnidnoscianu przecho.dzic charakterystyczną nowych narndów
zwycię-skiego budownictwa socjalizmu od n:iałe.go gospodarstwa eh psbcgo socjalistyc:mych jest to, że na ich
w ZSHR i historycznego przełom n do wielloe~o gospod.a:stwa s.połeczn~- czele stoi klasa robotnicza, że kiern·
oraz przejścia na drogę demokracji go, ~ part:e koi:i;ums.ycz~e 1 robotni- je nimi partia klasy robe>tniczej. Naludowej i socjalizmu krajów Europy cze m~ych kraJOW uz.brołone zost~ły rody te ożywione są dm·hem bratcr·
środkowej i południowo· wschodniej, j "' gemalną nau~ę W'.elkiego S~h~:i skiej współpr;1cy, obca im jest wro-narodów wielkich Chin i nie7Jnanego 0 droga_ch rozwią.zam~. za~a~mema gość i nienawiść do innyrh narodów.
,,W brater.;kieJ przyjaźni narodów
dotąd antyimperialistycznego ruchu ch~opskiego W rewoluCJl SOCJahstyczZSRR, budujących z powodzeniem
neJ''.
uciskanych narodów światir".
o Józefie Stalinie _ budowniczym • To,-rar~ysz Stalin był inspiratc;ir~ komunizm - pisze tow. Chruszezew
pisze tow. Kagano· i .orgamzato1:em. uprze1!'ysłow1ema - wszntkie narody świata widzą dla
komunizmu _
Związku Radz1eck1ego, ktore dok1>na· sieb'.e wielki przy:dad, przekonują się
idcz:
„Po tym. jak zostało wprowadzone ne zostało na podstawie opracowane· o tym, że radziecka, stalinowska dro-·
ga rozwiązania zagadnienia narndow życie zadanie zbudowania socjaliz- go przez niego planu·
„Pod kierownictwem towarzysza wego jest jedynie slu~zna".
u.n, towarzysz Stalin wysunął nową
„Naród sławi towarzysza Stalina",
tezę 0 możliwości i koniecznośei :.bu- Stalina - pisze tow. Kosygin - w
dowania komunizmu w naszym kraju krótkim terminie historycznym stwo- taki jest tytuł artykułu tow. 1\1. Szki·
również i "' tym wypadku, kiedy za· rzony został w naszym krąju najbar· riatowa.
„Towarzyszu Stalin, stworzyliście
chowa- się kapitalistyczne otoczenie.„ dziej przodujący przemysł na świeTo nowe twierdzenie naukowe wzbo· cii, wyposażony w nowoczesną tech· i wychowaliście taką partię komunigaea i posuwa naprzód teorię marksi- nikę. Towarzysz Stalin wskazał drogi styczną - mówi autor artykułu, stowsko-!eninowską, uzbraja klasę rod ·
b ń 'd
w nową ro 1 eową, &JE!
botniczą
Purtii i wszystkim pracującym wiel·
walki 0 zw
Rt
k j
Y·
.Il. asną persl?e • :;:'ę
.
.
ci('stwo komuruz~ •
'I'.owarzysz ~tahn w o~re.s1e rozw1jamta. ?łud?wnietw!'- si°CJ~hstytyczn~
pos akwcti 1 • roz~ą.za k doo~e d c '1. · W Moskwie :!. w całym Związku I J. Jllesz, A. Kaspl.j, A. Ksenofontow,
1
prah ycz.m ~ pro e'I~ a. r u Sotawnl. •
m Radzieckim cieS!Zy s.ię 'Wielkim powo A. Sologubow, [pod kierownictwem
owarzysz
ezyc socJa izmu.
i na nowym etapie otacza szczególn.n d7.ąniem kolorowy, pełnometrażowy głównego operatora Bobrowa, stwouwagą i>fobleM'illi.Is2:ego przygoto1\·a: film dokumentarny „Młodość rzyli piękny fi~, który W' cale} peł·
d ··
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za osc- świa.ta.", poświęcony Międzyna.rodo· ni oddaje radosną atm<Jsferęprzyjaź·
ma ~ ~ l ;l'_~ę.JU n~µ ~
uczyn1e a r~~nącym porze .om wy- wemu Fe1>tiwaloWi Młocbieży Demo- lu, który był demonstracją
sc;iko wykwalif1~owanych kad~ budow- kratycznej, kt<iry się odbył w Buda- ni, sf.Jy i talentów młodzieży całego
peszcie w sierpniu 1949 ri)ku. Przy świata.
.
niczych !t01!1-umzmu.
od samego pooiątku iPI'!lyku~ im1en1em tow11;rzysza Stahna zdjęciach do tego filmu współpraco- waFilm
uwagę widza, który czuje się
zw111zan& jest za~adn1~za ~lana, ja· wały radzieckie Centralne Studio
ka iaszł& w życiu _:w1elom1hon~wy_ch Filmów Dokumentarnych oraz Wę- tak, jak gdyby f!Qm znajdował się
mas chłopstwa Z'!Vlązku Radz1eck1e- gierskie Studio :F'ilmowe „Film Wę- wśród tłumów, radośnie witających
·
gierski". Ta twórcza wspótpraca da- przybyłych na Węgry wysłanników
go.
„W toku teg-o najgłębszego prze. ła wspaniałe wyniki. Autor scenariu pokoju, jak gdyby brał osobiście uwrotu i zwyoię.itwa ustroju kołchozo· sza - reżyser Owanesow i węgier- dział w fest.iwalti.
Najbardziej wzrusza.ją.ce Slł objawego - pisze tow. Andre}ew - zo- skl reżyser I. Kisz, radzieccy i węstało rozwiązane najtrudniejs~e za. gierscy QPeratorzy: I. Bessarabow, wy miłości i nacunku dla narodu ludźmi, z nową Ideologią I moralno·

Znaczenie tego kierownictwa Jest
ogromne nie tylko dla narodów ra·
dzieckich, ale i dla innych narodów,
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. ~ bogactwie tego numeru dają po- hstycznej i stworzenie radzieckiego
Jęcie same nazwiska autorów i ty tu· ustroju społecznego i państwowego
ły ich prac: G. Malenkow - „Towa· zawdzięcza ludzkość Leninowi i jego
rz~s~„stalin - wódz postępowej luda wiernemu uczniowi - towarzyszowi
kosc1 ; W. Mołotow - „Stalin i kic· Stalinowi. Zwycięstwo socjalizmu w
rownictwo stalinowskie"'; L. Beria ZSRR i ocalenie cywilizacji przed bar
ludz·
- „Wielki inspirator i organlzdtor barzyństwem faszystowskim
zwycięstw komunizmu"; K. Woro5zy- koś.'.: zawdzięcza towarzyszowi St:i!i·
łow-,,Genialny wódz Wielkiej Woj- nowi".
Towarzysz Stalin jest organizato·
ny Narodowej"; A. Mikojan - „\.Yicl
k1 budowniczy komunizmu"'; Ł. Ka· rem wicLlciego wzrostu siły gospodar·
ganowicz - „Stalin prowadzi na'> do ciej ZSRR. „Szybki wzrost gospod;ir.
zwycięstwa komunizmu"; N, I Jganin :;twa narodowego zwiększył poważnie
- „Stalin i radzieckie siły zbrojne"'; dężar gatunkowy ZSRR w światowej
A. Andrejew - „Stalin i chłopstwo produkcji przemysłowej, w ·wyniku
kołchozowe"; N. Chruszczęw _ „Sta- czego ZSRR zajmuje drugie miejsre
llnowska przyjaźń narodów - gwa· w świecie pod względem globalnej
rancją niez:wyciężoności naszego kra· produlccji przemysłu i w takich nie·
ju"; A. Kosygin - „Nasze zwycłę· zmiernie ważnych gałęziach, jak pro·
stwa zawdzięczamy Stalinowi"; N. dukcja surówkj żelaznej, stali, wydo„Towarzysz Stalin - bvcie węgla, produkcja energii elek·
Szwemik kontynuator wielkiego dzieła Leni· trycznej, traktorów, kombajnów, aut
na"; M. Szklriatow - „Naród gfosi ciężarowych i cementu. Nasz prze·
chwalę towarzysza Stalina"; A. Po· mysł radziecki jest w stanie wytwo·
ojcler rzyć wszelkie r,ajbardziej skompii~o„Ukochany
skrebyszew wane maszyny, obrabiarki i przyrzą·
l wielki nauczyciel".
„Nikt nie zrozumiał tak wnikliwie <lv. wszelkie typy produkcji przemy·
głębokich idei leninowskich o partii słowej... Tylko dzięki mądrej stali·
111arksistowskiej nowego typu, jak nowskiej polityce uprzemysłowienia
towarzysz Stalin, który obronił czy. kraju, stworzeniu i rozwinięciu na jej
stość nauki Marksa-Engelsa-Lenin11., podstawie takich gałęzi przemyslu,
rozwinął teorię marksistowsko-leni- jak metalurgia.. chemia, budowa preuowską, zahartował Partię w walce z cyzyjnyrh maszyn 1 przyrząrV>w.
licznymi wrogami, wykuł 1 wycho· ZSRR mógł t:i.k szybko i pomyślnie
wuje kadry, zdolne do posuwania na· re.związać problem uzyskania energii
przód sprawy naszej Partii" - pisze atomowej".
„Genialność naszego wodza - pl·
tow. Malenkow.
„Wielkość Stalina za.ja§ntała przt.d sze dalej tow. Beria - łączy się z .Jecałym światem na ostrych zakr~tach go prostotą. i skromnością, z wyjąthistorii - w październiku 1917 r„ w kowym czarem osobistym, nieprzejed
wojnie domowej, w latach interwen· nanle wobec wrogów komunizmu z
cjl, kiedy wraz z Leninem kierował serdecznością I ojcowską troską o lu·
on rewolucją socjalistyczną 1 sprawą dz!. Właściwe Mu są: bezgran1e7:na
rozgromienia wrogów władzy radzlec jasność myśll, spokojna wielkość cha
kle , po d czas Wlelkie l Wojny w I rakteru, pogarda I nieciemliwość wo·
Obronie Ojczyzny, kiedy Towarzysz bee wszelkiego krzykactwa I ie
'
kierował rozgromieniem nie· wnętrznego efekciarstwa".
Stalin
Cala historia Pai'>.stwa Radzicc·
zwykle sllnych wrogów ojczyzny",
„Po zakończeniu drugiej wojny ki~go - pisze tow. Woroszyłow Jwiatowej kiedy na horyzoncie po· tak się tworzvła, że w ur;nysłach lu·
litycznym' pojawili się nowi preten· dz! radzieckich zawsze imię Slalinst
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cydowanej walltl , . przeciwko prowo-- owmc wa socia is ycznego,
katorom nowe1· • wojny , światowej, po.dcias wo iny przech.ko wrogom
zjednoczyl zwolenników pokoju w narodu. radzlecldego".
„Slal~nowska nal!ka wojenna, op!epotężną silę. Konsekwentnie i bezli·
tośnie demaskując podżegaczy do no· rając su~ na praw1d!owym zro:r.um1ewej wojny, towarzysz Stalin stanął niu praw rozwoju społecznego, zro·
na czele wlelkle!Jo ruchu w obrou1e dzila się wrnz z dojściem do włarlzy
klasy robotniczej, rozwijała się 1 kne
pokoju".
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Partii ZSRR stanął towarzysz Stalin,
pod którego kiermynlctwem już po•
nad ćwierć wieku Związek Radziecki
buduje zwycięsko społeczeństwo ko·
munłstyczne. W ciągu tego okresu
historycznego kraj nasz okrzepł i roz
w1nął skrzydła, jako kraj socjalizmu,
a Jarazem stał się decydującym czyn
niklem olbrzymiego wzrostu sił całej
postępowej ludzkości. Na tym pole·
gil olbrzymia zasługa towarzysza Sta
stalinowskiego kierownictwa,
Una.
które zapewniło ideowe zespolenie
naszej partll na podstawie zasad mar·
•
ksizmu·lenlnizmu i niezachwiany ruch
ujawniły
naprzód narodu radzieckiego, po drą· dze wskazanej przez wielkiego Leni·
Uclnrały IlI Plenum KC PZPR stanowiły niewistplłwie wstn11ir dla
„
na".
pol<:kiej klasy robotniczej, wzbudzajise w niej czujność rewolncyjnis
Wskazując na znaczerue wydawa·
wobec niecnych knowań wroga klasowego. Zdawało by się, że histonych obecnie w językach wielu na·
ryczne uchwały znalazły jui w całej Polsce właściwe zrozumienie.
rodów świata prac towarzysza Sta·
Niestety, praktyka wykazuje, że nie na wszystkich odcinkach zna,.
lina, Mołotow pisze:
lazły uchwały i nauki z nich wy pływające odpowiednie i pełne zasto„Obecdle wydawane są dzieła Sta·
stowanie~
Do niechlubnych wyjlłtków na leźlJ, niestety, niektóre zakłady przelina, obejmujące Jego prace, poczy·
na):i\C od roku 1901. Teoretyczne 1 pomysłu bawełnianego, do których w dzie{1 o wiele trudniej dostać si~
lityczne znaczenie t~o wydawnictwa
fotografowi „Głosu Robotniczego" z legitymacjlł, aniżeli w nocy lujest bezcenne.
dziom, którzy się niczym nie legitymują.
W naszych oczach rozwija się- etap
W reportażu poniższym formułujemy pod adre.!!em _ kierownictwa
po etapie - obraz genialnej twórczo·
kilku fabryk łódzkich, pod adresem kh organizacji partyjnych i rad
~cl Wielkiego STALINA w całej jej
zakładowych szereg poważnych zarzutów a nawet oskarżeń. Niestety,
l bogactwie ducho· 1
rómorodnośct
lllJ one całkowicie uzandnione.
wym. Oświetlono w nich ideami mar·
w kierunkn, gd~e sn11.jdnje sit poJest godzina 24.
ksizmu-leninizmu najróżnorodniejsze
Przez uśpione ulice młaata 1unłe- , sterunek straży przemysłowej.
praktyczne zagadnienia pracy partii
Na. sto kroków utrzymuje na.s war
bolszewickiej i międzynarodowego rn my wraz z zaproszonym przez nas
chu komunistycznego, a równocze· korcgpondentem „Trybuny Ludu" na. townik, pytajlłC kto i po co. Nasze
redakcyjnym „Mercedesem". wyjaśnienie, że jesteśmy z Centralśnie skomplikowane problemy nau· szym
kowe z zakresu bistor!! I filozofil. Wy Przed nami auto z przedstawieielami nego Zarządu nie o<lnosi tym razem
jaśniano w nich najbardziej palące KŁ PZPR i Centr. Zarządu Przemy- skutku i dzielny strainik postanawia
zagadn!enla i;olityki wewnętrznej 1 słu Bawełnianego. Podjeżdzamy do odprowadzić nas do wartowni... pozozagranicznej i zarazem podstawowe PZPB Nr 2. żelazną bramę otwiera stawiaj4c jednakże posterunek bez
opieki.
zagadnienia ekonomiki ZSRR, jak
również różne okresy rozwoju krajów nam nieco zaspany portier.
Koledzy „służbisty" zdołali mu wyKont.rola jaśnić, że to kontrola. Nie zaczepiani
- Skąd panowie T
świata kapitalistycznego. Ujawniono
przez nikoio opuszczamy PZPB Nr 2.
kultury z Centralnego Zarządu.
istot~ wielkich problemów
Portier nie legitymuje nas i nle pysoĆjalistycznej z jej różnorodnością
*
•
*
form narodowych oraz wskazano zna· tając o nic przydziela nam strażnika.,
:Magiczne słowa: „Centralny · Zaczenie problemów wojennych, wobec z którym wchodzimy na. plac fabrycz- rząd" otwierają nam gościnne podwoktórych stawała nieraz władza ra· ny. Strawk oprowadza nas wszędzie, je i w· PZPB Nr 8. Tu nawet nie kwa:
guzie chcemy. Idziemy do maszynow- piono się dać nam esko!tę. Sam1
dziecka.
~ltaje się przy tym zrozumiała wy· ni, kotłowni, przęd7.alni. Uprzejmi pnechadzamy się po ciemnym placu
Jl\tkowa rola osobista towarzysza Sta· robotnicy udzielaj, nam informacji fabrycznym, zaglądając we wszystkie
lina w dziele obrony naszej ojczyzny 0 sile maszyn, 0 produkcji, remon- kąty.
W maszynowni wita nas ilprz.ejmie
przed wrogami zewnętrznymi, poczy· tach, awariach, rozstawieniu poste-nając od pierwszych lat istnienia wla ruruc6w straty przemysłowej itp.
majster i nie pytając nas kim jesteś
dzy radzieckiej, jak również w kon·
my, udziela szczegółowych informa.W pewnej chwili prońmy stratni- cji, która maszyna i jak pracuje, kiesekwentnym prowadzeniu radzieckiej
1_.olityki pokoju, która zawsze była i ka, aby zostawił nas aamych, na co dy była remontowana, gdzie znajdu/ jest w dalszym ciągu głównym zad'l· ('hQtni.e tit zgadza. W jego nieobeo- j:} się gaśnice, a gazie ich nie ma..
niem radzieckiej politvki zagranicv- ;1cści wynosimy z maga~u skr:tynPrzechodzimy wszystkie oddziały,
nef. Wyjaśnia się tam również wicie i-~ z wąt~ier11 i T~tawJamY' ją na środ. oprowadzani pnez majstrów, którzy
innych spraw, świadczących o wiei- ku po.dw~rza. Nikt się naszymi m.ani- chętnie odpowiadaj' na każde pytal-.oścl historycznych czynów naszcJ • pulacJam1 nie interesuje. PodJ,ła!mY
'

z którą równać się nie może żadna.
partia w świecie. Jest to partia naro:Iu. a Wy jesteście - jej wodzem
i nauczycielem"·
Uko:hanym ojrem i wielkim nauczycielem nazywa towarzysza Stalina
A. Po1kreb•·szew. Ży"'o W"łania s1'ę
"
spod J·e!l'o ' pióra obraz" naJ·większego
" nnJ"większego rewolueJ'oniteoretyka,
sty, naszeJ· epoki, gorn..co kochaJ'ącego
człowieka pracy, lud pracuJ'ąey.
· · t owarzysza Stal'ma „ ca Ie zycie
od najmłod·
pisze Poskrebyszew· · k u P<>•
t od z gorą
po'ł wie
szyc h Ia"
święrone jest nieu<;tannej, ofiarnej
walce o sprawę klasy robotniczej,
o szezęście ludzi pracy".
Towarzysz Stalin ue1y partię prowadzić milionowe masy za sobą, ni·
gdy nie odrywająe się od tych mas·
Uczy, ie prawdziwymi przywódcami
- bolszewikami mogą być tylko tacy
przywódcy, którzy potrafią nie tylko
uczyć robotników i chłopów, ale i u·
czyć się od nich.

ścią r.tanowią podstawę,
picra się cały gmach'
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„Kompleks samochodu" i gołosłowne zaklęcie „Centralnym Zarzqdem"
otwierają wrota do wszystkich urządzeń i tajników produkcji
Co

Towarzysz St. lin - pisze Poskre.
byszew - jest inspiratorem wszyst•
kich uchwał partii w sprawach ide<>logicznych, w sprawach literatury,
teatru, filmu, muzy~i. lnte~esuje go
irlęboko wszystko, co sprzyia rozw~
jowi nauki i kultury kraju, co służy
wychowaniu nowego człowieka w du·
chu szlachetnego humanizmu socjali·
stycznego, w duchu twórczego, czyn•
nego patrioty~mn radzieckiego.
pisze tow-.
„W naszym kraju Szwernik - nie ma ani jednej dziedziny. politycznego, gospodarczego
albo kulturalnego budownictwa, w
której towarzysz Stalin nie brałby
najbardz:ej bezpośredniego, aktyw•
nego i iywego udr.iału. Kaide wie)j{ie
dr.ielo w gospodarczym i politycznym
radzieckiego
społeczeństwa
iyciu
związane jest z Jego imieniem. Ge·
towarzysza.
przenikliwość
nialna
Stalina, jego mądrość, pryncypialność
w rozwiązywaniu najbardziej skoro•
plikowanych zagadnień rewolucji so.
cjalistycznej pomnażają rutsze siły,
pobudzają patriotów radzieckich do
bohaterskiej pracy w imię zwycięstwa
komunizmu".

wszyscy uceestnfoy festiwalu. Pmed

stawiciele z.wycięskich Chin Ludowych i walczącej Indonezji, wysłan
nicy amerykańskiej mlodzieży demo
kratycz.neJ, która. nie chce przelewać
krw.i na żądanie imperialistyezinych
ba.ndytów, bojownicy greckiej armii demokraiycznej, młodzież Fran-·
cjl 1 Vietnamu, Północnej Korei i
Polski, Hindusi i Norwedzy, Włosi i
Mongołowie, Czesi i AustralijC'l.ycy
- wszyscy rzebrali się na festiwalu.
Z jakie wzniosłym uczuciem braterstwa, solidarnośC:i :L wzajemnego sza
cunku spotkali s:ię tu i biali, i żółci,
i czarni.
Dużym eutobusem jedzie delegacja Murzynów z Afryki Centralnej.
Niechby wbaczyli współ<:!leśni handlarze niewolników z USA, „rasiści"
1 neofaszyści, ile bi11łych rąk wycią
gało się, by . cllodażby w biegu uścls
nąć czarne ręce, wysuwające się ~
otwartych okien autobusu. A dalej
- moment, kiedy wzruszony przedstawiciel mlodz.!eży francuskiej uścisnął i ucałował młodzieńca IL Viet
czerwony
namu, przekazując
sztandar braterstwa i pokoju.
Wiele miejsca ujmują w filmie
z<ljęcia występów sportowych i artystycznych młodzieży różnych krajów - śpiewaków, muzyków, tancerzy. Ogromne zainteresowanie wy
wołują występy młodzieży radzieckiej - znanych baletnic, Marii Pllseckiej i Raisy Struczkowej, śple
waczki kazachskie.I - Róży Bagła
nowej oraz tadżyckiej wykonawczyni· tatków ludm.vych, Galii Izmaiło
1
wej.
Koncert w <>t>erze budapes.zteńskiej oraz wyst~y w teatrze Zielonym na wyspie Małgorzaty były
triumfem młodych artystów radziec
kich, którzy zajęlt pierwsze miejsce
na festiwalu. W.ielkim powodze->
niem cieszyły się występy prv:edstawicieli innych narodów: wyjątkowo
harmonijny taniec młodzieży chiń
sklej z czerwqnymi sztandarami,
smutne pieśni 'Partyzantów greckich, piękne polskie ta11ce ludowe,
pieśni pionierów bułgarskich, chór
robotników francuskich. tańce :lndone_z yjskie przy akompaniamencie in
sh umentów ludowych.
To wspa.nlale święto młoozlety demokratycmeJ całego świata było JtlO
testem przeciwko siłom rea.kej!, prze
ciwko ciemiężcom narodów i podźegaczom do nowej krwawej rze~.
Wódz narodu w~gierskiego Ma·
tbias Rakosi, zam~·ka.jąc festiwal, po

mu

nasze nocne odwiedz;ny w łódzkich zakładach pracy

I

wnwollclela, dla Wielkłeco Stalina.

Delegację mlodz.ieży rad7liecklej darzyli specjalną uwagą i miłością

nie, nie interesując się bynajmniej, kich fahrykach przyniosła nam wi~le
pouczającego materiału. Przekonal 1 ścey mamy prawo je zadawać.
Hydranty i gaśnice w PZPB Nr 8 my się naocznie, że niektóre najwi.ękpozastawiane są skrzyniami z odpad- I sze, kluczowe zakłady przemysłu bakami, przędzą i cewkami. Na wypa- wełnianego są źle strzeżone.
Nasza straż przemysłowa choruje
dek pożaru nie łatwo je„. znale:fć. Ja:by naumyślnie obok bezpieczników na „kompleks samochodu". Limuzy·
elektrycznych i motorów, nagroma- na, energiczny klakson, magiczne zadzono wielkie ilości łatwopalnych klęcill „Centralny Zarząd", nie pomateriałów i odpadków. Za to obok parte nawet odpowiednią legitymawisi afisz ·z napisem głoszącym, że cją, stają się niezawodnym kluczem
nie wolno zastawiać dostępu do be:L- do naszych fabryk.
.
.
pieczników.
Kementarz d.o sensacyJ~ego filmu,
J ak i w „D1V6jce" podobnie i tu opuszezamy gościnne progi fabryki, nakręconego między godzmlł 23 a
żegnani uprzejmymi ukłonami po!"· w n?c!, '~ roku III Plenum KC PZPR
wyaaJe się zbyteczny.
tiera i 11trażników.
Niesłychany, jeśli nie użyć słowa
•
•
•
Nie inaezej przyjęto nas w PZPB zbrodniczy zanik czujności, winien
Nr 5. Krótkie pytanie portiera. W od- nr.tychmiast zaalarmować organiz~
powiedzi rzucamy „Centralny Za- cjo partyj!le i dyrekcje naszych farząd" i bez trndności wjeżdżamy oo bryk. Ta. noc przekonać nas powinna,
fabryki. Przysłowiowa gościnność i jak dalece jeszcze nie umiemy wypełniać w praktyce wytycznych III
tu nie zawodzi.
Pierwsze kroki kierujemy, oczywi- Plenum naszej Partii.
Przyldad PZPB Nr 16 uczy nas, że
ście, do siłowni. Tu przecież tętni
serce fabryki. Oprowadzani przez nie jest to wcale trudne. Trz.eba tyłmajstra oglądamy szczegółowo tur- ko chcieć i trzeba czuć siv bolszewi·
biny, motory, transformatory· wyso· kiem.
kiego napięcia...
Czlowiek, który pisze te słowa, a
*
*
który powinien w tej chwili znajdo- Stać! - samochód proszę zosta- wać. się w komi.:;ariacie 1\L o. za nielegalne wkroczenie na teren fabryki
wić na ulicy.
- Panowie pozwolą do portierni w porze nocnej, mógłby spokojnie,
dla wylegitymowania się. Przepustka bez przeszkód dokonać aktu sabotażu
z Centralnego Zarządu jest? .„ Nia w trzech wielkich fabrykach przemyNiestety, nie możemy panów słu bawełnianego w Łodzi i w kilka
ma?
godzin po tym znajdować się już na
wpuścić na teren fabryki.
Okazuje się, że w PZPB Nr 16 por- drugim końcu Polski. Niechaj ten
tiernia zdała egzamin. Nie wpuszcza-- przykład zetrze z oczu niektóry:h
no nas - i słusznie. Nie mie'l.iśmy naszych dyrektorów, członków 1·ad
przecież upoważnienia do wstępu na zakładowych, ~ekretarzy organiza.'.!ji
teren fabryki w godzinach nocnych. partyjnycl1 bielmo karygodnej ślepoty i beztroski poltt.ycme>*
"
*
Kar.
Nasza przejażdżka nocna po łódrr
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„

„.

wied7Jiał:

„Przedstawiciele młodzieży całego
świata pawrócą do swych .krajów z

pełnią świadomości, że siły pokoju
są nlezwalcwne. Niech ten entu·
zjazm, ten gorący płomień wia.ry,
który cechuje a.wa.ngardę rnłod7:idy
leninowski Komsopostępowej moł, będzie dla nifh natchnieniem

do dalsrej walki!"

A. Dubrowski

------~--------------------_.;..GL OS KUT N OWSKI

Kronika

m. Kutna Żychlin wykonał swe zobowiązania! Miła uroczystość

::t;lll~illim

D

-

..

„ .

AJ!ł

w Szkole Podstawowej TPD

...

z•en 2 q:~UfUl/11!10
UC:ZCZOfty został zrealizowaij'1f em aostanowień
~
l\F"
Na ostatnim plenarnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodo·
wej w Żychlinie tow. Mieczysław Lipnicki wygłosił
referat ·o
życiu i <lziałaln<:>ści Towarzysza
Stalina, a następnie Miejska Ra·
da Narodowa dla uczczenia tej
wielkiej rocznicy_ podjęła następu

Stalina, że będą pilnie pracować
nad odbudową Żychlina, opieraiąc się na przykładzie odbudowy
zniszczonych mia.st radzieckich.
Ponadto pracownicy Zarządu
Miejskiego pDdjęli następujące

Część artystyczwar;:rstwa Pr::yj~ciół D:icci .''! i:ią rozpocz.ęły występy ~~łodzie:
Kutnie odbyła się uroczystosc, zy szkolnej. Na akadem11 obecm
poświęcona 70 rocznicy urodzin byli rodzice uczniów oraz zapi:o
T owar;:ysza Stalina.
szeni goście.
\'7yglos::ona ::ostała P'ogadan
Podobne uroczystości odbyły
ka na temat Życia i ·walki Towa- I się w świetlicy RKU.
W szkole podstawowej To- r:ysza Stalina.

podciągną pod dach remontowane i przebudowywane domy przy
ul. Narutowicza Nr 64 i PL 29 Li
stopada Nr 30; cieśle przygotują
na dzień 21, 12. wiązania dacho·
we dla tych domów.

zo:i~;~;z:~::~wić

N

w:~~en~:ta:::t1~~y r:;~e~na~~~~j

ł

d K

ł

*

owe wa ze oa.

Tpz•

•
z
h1
w yc inie

wszystkie sprawy, których termin minął do dnia j części zrealizowane.
żychliński
Zgodnie z zarządzeniem Zarządu
Na zebraniu tyll' u.stępujący Za
jące uchwały.
l5 :qrudma;
· · pracy uqct·1 70 rocznicę
·
P owia
· t owego TP"Z w K u tn·ie miej
· · .rząd zdał sprawozdanie ze swej
.
..
.
swiat
\V AŻNIEJSZE TELEFONY
bibhot~k~: .pokleic wszystkie P.J urodzin Towarzysza Stalina wy- scowe Koło TPŻ w Żychlinie od- działalności.
.
Członkowie MRN
zobowiązują
22
PGw. Kom. M. O.
darte
ks1ązk1;
konaniem
sw·ych
zobowiązań.
było
w
ostatnim
czasie
walne
Następnie
powołano
nowe
własię
na
terenie
naszeqo
ośrodka u·
33 - Miejski Posterunek MO.
bryqady robotnicze: murarze
(Rad)
I
zebranie.
dl'>! Koła TPż w Żychlinie. A oto
masowić
Towarzystwo
Przyjaźr1i
41
Straż Pożarna
skład Zarządu:
przewodniczący:
Pol<>ko-Radzieckiej i do dnia 21
SO - Zarząd Miasta Kutna
ob. Stanisław Budzyńsk:, zastępca
31
Starostwo Powiatowe
grudnia br. zorqanizować Koło
przewodniczącego:
ob. Edmund
32
Pow. Zakł. Elektryczny TPPR na terenie Fabryki M. 11.
Dembowski, sekretarz: ob. Miro102
Prezydium Pow. Rady
sław Rędziejowski. skarbnik: ob.
Każdy radny, opiekun kursu dla
Narodowej
Komiteł
borykają się
dności?mi ~~nr~kb.sb~~ie~~~~s~~;}~~izł~~:e~:
Pow. Zakł. Ubezp. Wza- analfabetów, zapozna kursantów z
108
życiem i działalnością Wielkiego
jemnych; ul. Narutowi·
Kierownictwo przedszkola, mi2- fakt, iż przedszkole to nie ma o- obecnie podobno Zwiazck Zaw0· Chojnacka .Janina i Stachowski
Wodza Socjalizmu, Towarzysza szcząceqo s:ę w Kutnie przy ul. piekuna w po<>taci Komitetu Opie d0wy
(Rad.)
cza Nr 20
Skarbowców. Związek ten Czesłsw.
1
Stalina.
91 - Urząd Zdrowia
Kościuszki 17,
do łtóreqo uczę-1 kuńcz.cg0. Początkowo patronat jednak nie wykazuje żadnego za.
*
*
20 - Szpital Powiatowy
szcza ponad 100 dzieci rob0tni- nad tym przedszkolem objąt Ko- intNesowania przedszkolem.
Książki czekają
W sali posiedzeń MRN odbyla czych, boryka się z poważnymi mitet Opiekm'iczy Państwoweqo
34 - Ubezp. Społeczna
Druqą sprawą, która wpływa usię narada wszystkich pracowni- . trudnościami. Powodem te;:ro jest Przedsiębiorstwa Budowlanego, a jemnie na rozwój prz~dszkola
7 - Walenta, Apteka
jest fakt, iż niektóre prz~dsiębior
52 - Chacińska, Apteka~·
ków Zarządu Miejskiego ' W Zych·
Stacja Rejonowa T ygodnio<>twa nie wpłaca ją regularnie o106 - Apteka „Pod Orłem''
wej Biblioteki Obiegowej zawia
linie. Na naradzie tej referat o
płat
za
pobyt
dzieci
<>wych
pra·
90 - Pogotowie Sanit. PCK
życiu
i twórczości Towarz~za
cowników w przPdszkolu.
I tak damia, ż-e moi:na zgłas::ać się po
89 - Polski Czerwony Krzyż
Józefa Stalina wygłosił tow. Jóna przykład Wyd zi ał Socjalny odbiór książek. Czytelnicy. któwygłosili na wsi lekarze kutnowscy
(PCK)
Państwoweqo Przedsiębiorstwa Ba rzy wpłacili już 220 :lotych tyzef Radoszyó.ski.
Tegoroc:nc
,,Dni
PrzeciwgruPogadanki
te
:apo::nały
rówdowlanego nie urequlował jesz- tułem należności. otrzymują jeZebrani na naradzie pracowniRedakcja i Administr. „Głosu
źlic::c" zorgani::owane :ostały w nież
słucbac::y :: osiągnięciami cze opłat za wrzesień, paździer dną książkę, ci natomiast, któKutnowskiego" rruesc1 się w cy jednomyśln'.e uchwalili wysłać Kutnie pr::v wybitnym współ- ~lużby Zdrowia w d::iedzinie nik, listopad i qrudzień. Oc-zywi- rzy wpłacili 440 zł - dwie.
Kutnie przy ul. Narutowicza 2, du Generalissimu<>a Stalina list, udziale Służby Zdrowia, miejs :.; opieki nad chorymi ora:: :: cl1i· ście, że w takich warunkach ri1uStacja Rejonowa prosi swych
tel. 217.
w którym zapewniono Towarzysza wych lekar::,.·, Zwi<1::ku Samor n rurgic::nvm lcc:cniem crrutlic\'.'. szą przed kierownictwem pię- abonentów
o :głas::anie się po
---------------------------.,
t'
.
'"'
trzyć się trudności.
mocy Chłopskiej i Ligi Kobiet. w-yiaśnily, :.c współpraca ka~Uważcnny, że spraw'ą tą za.i·mą odbiór książek :: legitymacją
ł
Lckar:e dr S::cndzikowsk1, dr dego oby\',·atcla jest nieodrowabonenta.
.Milanowski, Jarocki. Jędraszko nym warunkiem
odniesienia się kompf\tentne czynniki. które
Książki wydawane są do dnia
i Zempoliński wygłosili lic::ne s::ybkiego i pełnego zwycięstwa ją należyc'e rozwiążą i w naj15 stycznia w Stacji Rejo11owcj,
prelekcje. pogadanki i odczyty nad gruźlicą.
bliższym czas:e ta pożyteczna pla
it
V
na wsiach naszego powiatu. PoOdc::yty na terenie wiejskim cówka będzie się należycie roz- mies:czącej się pr:y ul. Narutowicza 12.
Mimo trudności wykonano nakreślony plan! dobnych impre:: =organizowano cies::yły się wielką frekwencją. wiiała.
48. Spełniły one swój cel. Lic::- Nieco gorzej jednak sprawa - - - - - - - - - - - - - - - - - , --------'A kcja remontu domów robotni--wprowadzono trojaki sposób na- ne r:es:e chłopskie :apo::nai:e przedstawiała się
w mieście.
ł
hł
czych przybrała na terenie Kutna prawy. Wszystkie prace podzielo- zostały : akcją profitaktyc::ną i Kutnowianic ::a mało interesoę
Się
duży rozmach. W okresie lata i je no na: 1) remont główny (remont ::asadnic::vmi środkami ostro.:. ·
b. ·
D · p
sieni wyremontowano i oddano do i budowa murów), 2) remont da}
wa11 się pr:e 1eg1em nt r::euźytku kilkadziesiąt domów.
chów (krycie papą. dachówką, naści. jakie winno się stosować , ciwgrutliczych i dlatego te im· Aktywna łączność robotników z PZPB Nr 21
1
aby ustrzec sie. ::aka:ienia gru:li- pre::y nie
· wypa dl y w K u t nie
· t·ai:..
ze wsią Suchowola
Na ostatnim posiedzeniu Miej- smołowanie)' i 3) remont wewnętrzny,
polegający
na
naprawie
cą.
oka:.ale,
jak
na
wsi.
skiej Rady Narodowej wiceburp r:y o k· a:p·· po d a1cmv
·
d o w1a,
·
Co
mistrz -0b. Kościuszko złożyła ob- okien, drzvn,
.„ podło' ~2: czy sufi.to'\".
'"
.. dwa tygodnie
, .
. w ramach a· 'Przy3·eżdża3·a.ce tu .robotnice prakcJ1 łącznosc1 :m.i.asta ze wsi a cują nad uświadomieniem kobiet
szerne sprawozdanie, z którego wv Przystępując kolejno do tych remontów zawsze zachowywano cią
powie ZI e O C// domosc1,
:e Polski
C;erwony przyJez
.". d zaJą
. .
.
P ans
, t wo· wiejskich, pomagają w pracach
r
nika, że dotyci1czas na a~cję t~
•
.
.
rob ot n1cy
wydatkowano prawie 10 fnilionó·w głośc prac'y.
„Cz~·telnik z l\.roś11iewic". Kilka I rzyz p~si~da . Jeszc::e eg::~~.- wych Zakładów Przemysłu Baweł organizacyjnych ZMP i tp.
złotych. z czego 8 milionów zło
Nr. 21 do \"SI.
t W takich
t warunkach wykorzy- krotnie pisaliśmy już. że nie wy- plarzc m1cs1ęc:n1ka „Zdrowie , ~;~~ego
"-'·"'"'
·• SuchO\"O"
Mieszkańcy
Suchowoli korzytych - to dotacje Rady Państwa, s ane zos ały wszystkie kredyty, korzystujemy żadnych anonimów. poświęrnncgo walec z gru:licą. la.
Robotnicy pomagaJ·ą mieszkań
Z chwilą, kiedy podacie swofo naz
b ł
stają także często z zaproszeń ro
pozostała zaś suma pochodzi z Fun a liczne domy naprawiono.
Akcja remontów domów robotni wisko i adres do wiadomości re- Można je e:p atnie otr=ymy· com Suchowoli w rozwiązywaniu botników i przyjeżdżają do Łoduszu Gospodarki Mieszkaniowej.
czych
zdała swój egzamin.
j dakcji, wówczas Wasz list wydru wać w kutnowskim oddziale trudności gospodarczych, a także dzi w celu Z\v'iedzenia zakładów
Z dotacji tych wyremontowano,
K.. B.
kujemy.
PCK.
w walce z wrogiem klasowym. pracy i zapoznania się z życiem
naprawiono i zabezpieczono kilka
dziesiąt domów,
w których załódzkich robotników. Podczas omieszkiwali kutnowscy robotnicy.
statnliego pobytu byli oni obecni
Władze miejskie
przystępując
na uroczystej 'akademili, pośwlęco
do tej niezmiernie ważnej akcji
nej
70 rocznicy urodzin TowaTZy
napotykały na wielkie trudności,
sza Stalina, oraz byli w kin4e 1'
wynikające zarówno z braku mate
riałów budowlanych jak też i bra
zwiedzili ogród zoologiczny. Chło
ku wykwalifikowanych sił robopi. suchowolscy twierdzą, iż przy
czych. Jednak dzięki pomocy całe
jęcie jch przez robotników łódz
Centralny Zarząd Państwo- maszyny do robót drogowych. PPRK Xr 4 wykonuje roboty
go kutnowskiego społeczeństwa
Jedynym przedsiębiorstwem
Przedsiębiorstw Robót Koszt produkcji tej maszyny teletechniczne,
elektrotechnicz~ l)rzemysłowym Centralnego Za- kich było tak serdeczne i braters
trudności te udało się przezwycię wych
żyć i plan wykonany został jesz- Komunikacyjnych dokonał pod- jest dwukrottJie tańszy od kosz- ne oraz prace instalacyjne. Jed- rządu PPR!( jest przedsiębior kie, że na długo pozostanie w ich
sumowania wyników swej rocz- tu maszyn, sprowadzanyt:h zza P~ z naj,vażnie,iszych inwesty- stwo. N1: 5! zaj~ujące się eksplo pamri.ęci.
cze przed terminem.
granicy. Za wynalazek ten ro- -;.i1 tego przeds1ęb10rstwa w rb. atacJą zw1ru i kruszywa. Do
Aby usprawnić akcję remontów, nej działalności.
Dzięki szeroko rozwiniętemu botnik ob. Bednarski został od- było wykonanie montażu kotłów dnia 25. XI. br. wykonało ono
współzawodnictwu pracy, które znaczony
świetlica
orderem „Sztandar wysoko-J)ręinych dla zakładów - roczny plan produkcji, wydobyTentatq dnia
obejmuje przeciętnie 60 proc. Pracy". ·
przemysłu
ziemniaczanego. wając 2,5 miliona ton kruszy.
załóg poszczególnych przedsięPPRK Nr 3 wykonuje roboty Dzięki współzawodnictwu, ra- "":a. .Tak poważny ~ukces przed- w odlewni „Rzuców"
biorstw, a także racjonalizac;i na drogach wodnych oraz bu- cjonalizacji oraz właściwej or- s1ęb10rstwo zawdzięcza pomyKOŃ~.JOE. Dla uczczenia 70 rocz
i mechanizacji robót, Centralny downictwo v1odne, związane ad- ganizacji pracy, przedsiębior- słom racjonalizatorskim swych nicy urodzin Generalissimusa Sta
We wczorajszym numerze „Głosu'' Zarząd PPRK wJj<:onał na dzień ministracyjnie z drogami wod· stwo to obniżyło koszty robót pracowników, które nie tylko lina członkowie odlewniczej spół
donosiliśmy o tym, że Miejska Ra ~. XII. rb. roczny plan produk- nymi. lVI. in. wykonuje ono bu- teletechnicznych o ok. 30 proc., pozwoliły
zwiększyć zdolność dzielni pracy „Rzuców" postanowi
da Narod-0wa w Kutnie posiedze- c.ii w 101 proc„ zaś plan trzy- dowę zbiorników i zapór wod- dając oszczędności inwestorom produkcyjną przedsiębiorstwa,
li przebudować świetlicę. N a 4
nia swe odbywa nie jak dotych- letni w 107 proc.
nych, regulację rzek i źabudowę przekraczające kwotę 50 milio- ale zaoszczędziły wielomiliono- tygod. przed 21. 12. rozpoczęła się
czas w sali konferencyjnej Zarzą
Największym
z
przedsię- potoków górskich. Jedną z na.i- nów zł.
\".'e sumy. Tak np. jeden z pra- gorączkowa praca, mająca na celu
du Miejskieqo, ale w zakładach biorstw Centralnego Zarządu poważniejszych inwestycji, ja-.
cowników PPRK Nr 5 ob. Le- przerobienie maleńkiej dotychczas
pracy, w fab"rykach i szk0łach, jegt PPRK Nr 1. Do zakresu kie wykonało przedsiębiorstwo
wandowski i inż. Potz, i:;kon- sali
ooozcrną świetlicę.
aby obradom m<:>qły przysłuchi- d.ziałania tego przedsiębiorntwa w roku bieżącym, była budowa
gruźlicą struowa1i nowy t:vp pogłębiarki Pracanatadużą,
została w terminie wywać się szerokie rzesze robotni· należy budowa nowych linii ko- zapory wodnej w
t.
zw.
zgarniacz
linowy.
Bu<loCzchowie
cze.
iejowych, budowa i rozbudowa oraz regulacja Wisły i Odry. W
W ostatnich dniach wygłoszo- wa tego zgarniacza trwa kilka końc;ona.
W dniu 21 grudnia odbyła się
Rady Narodowe są organami sa węzłów kolejowych, budowa i chwili obecnej PPRK Nr ;3 ny został przez dr. Zdaniewicza miesięcy i wymaga zaledwie
morządu terytorialnego. Dbałość odbudowa mostów, wiaduktów czyni przygotowania do olbrzy- w sali ZZK \V Koluszkach refe- kilku ton stali, podczas gdy do w nowej świetlicy akademia dla
\J zaspoko~enie• m iejscowych po- i tuneli zarówno kolejowych jak mich zadań,
jakie nakłada na rat pt. „Walka z gruźlicą". Re- normalne.i pogłębiarki zużywa dzieci. Referat ~~łosił kierownik
trzeb społeczeństwa, jak ochrona i drogowych oraz roboty keso- przedsiębiorstwo plan 6-letni w ferat ten wzbudził duże zainte· no kilkadziesiąt ton stali i budo szkoły, poczym dzieci wykonały
zdrowia, opieka społeczna, podnie nowe.
.
kilka pieśni i recytacji. Po .akade
zakresie budowy nowych zapór resowanie wśród mieszkańców wa jej trwała ok. 2 lat.
sienie oświaty i kultury, rozbuz ważniejszych robót w rb. wodnych.
Koluszek, którzy wykazali, iż w
Inny z projektów, polepjący mii dzieci robotników odleWJ.1i
dowa urządzeń użyteczności pu-1 PPRK Nr 1 wykonało wielkie
Czwarte z kolei przedsiębior-1 pełni doceniają znaczenie walki na zwiększeniu wyda.i nosci po- otrzymały paczki ze słodyczam: i
blicznej - oto pokrótce zadania roboty ziemne w pórcie szcze- sbvo
Centralnego
Zarządu, z tą groźną chorobą.
~łębiarek pozwoli przedsiębior pomocami naukowymi.
terenowych rad narodowych. Już cińskim, ukończyło w stanie sustwu zaoszczędzić ponad 50 miPo akademii dla dzieci odbyła
z tego wynika jasno, że samo· rowym budowę 14-piętrowego
lionów zł.
się akademia. zorgan~zowana dla
rząd terytorialny musi być ści- wieżowca dla Ministerstwa Koyn1 I Z S
I
w pierwszym roku planu
śle powiązany z masami robotni- munikacji w Warszawie, budowszystkich pracowników. Z życio
czymi i chłopskimi. A nie zawsze wę li~ii średni~owe.i oraz budo:
rysem Towarzysza Stalina zapow dvtychczasowej pracy więzi te ·wę kilku mostów przez Odrę 1
1
.
.
.
dzo poważnie wzrośnie. Plan znał zebranych przedstawiciel Ko
były dustalecznie .silne. Rady Na \Visłę.
W
czasie
od
11
do
18
grudma
u11cznych
uzyskano
sumę
zł.
k
r.:
. l · mitetu Powiatowego PZPR tow.
rodowe niejednokrotnie odizolo· , D~ zakres u pracr PPRK Nr 2 br. na terenie całej Polski trwał 18.914.
pra~y na ro 19o 0 prze~:ic UJe Wąż.
.
wane były od tych którym mają nalezy budowa drag dla ruchu
„Tydzień
Walki
z
Analfabetyz:Niezależnie
od
tego
Zarząd
bow1e~
wzrost
pr~du~CJI
poPo wręczeniu nagród przodown,i.
służyć, odizolowan~ były od sze- kołowego. Z \Vażniejszy~h. prac
M' . k.
ż hli· ·
'
szczegolnych przeds1ęb1orstw o kom pracy, Stanisławowi Sochacrvkich
rzesz robotni czo-chłop- wykonanych w roku biezącym rnem" · .
. .
,
lE'JS 1 w
yc
me
rozprowa,
W akcJi teJ me zabrak1o . row.
.
.
.
264 proc. w . porownaniu z pla- kiemu, Piotrowi Zawiszy 1 Włady
skich.
na t~renie Warszawy wrmieni~
Fakt, że dziś Miej<>ka Rada Na na~ezy : . budowę. naw1erzch111 nicż społeczeństwa miasta Zychli dzi_ł i:a t erenie miasta nalepkl na nem na rok 1949. vV związku z sławowi Szewczykowi. odbyła się
ogolną sumę zł. 46.000. Dotych- tvm ilość zatrudnionvch zosta- część artystyczna akademii
rodowa wyszła z sali konferen· asfaltowe.i na trasie "~-Z, prze na.
w wy
w
dniu
11.XII.
przeprowadzaczas
z tego tytułu wpłacono zł. 1nie zwiększona 2,5 • raza.. Z konaniu
cyjnej Zarządu Miejskieąo i obr~ budowę. Nowego. Swiata or~z
miejscowej młodzieży
dy swe toczy w hali fabryczne.] szereg rnnych uhc na tereme no zbiiórkę uliczną, którą zorgani 20.500. Wierzymy jed nak, że spo dniem 1 stycznia 1950 roku Cen szkolnej.
(Z. G.)
zował ZMP. Osiągnięto z niej su- leczeństwo żychliński e w pełnym tralny Zarząd \lr:r,ewiduje zor- świadczy o następującym po- \Varszawy.
,
. .
akcji ganizowanie szostego z kolei
wiązaniu z masami, symbolem no .. 9odn.v podkreslei:i~ Jest fakt, mę zł. 7.420. W dniu 18.XII. zbiór zrozumieniu doniosłości
wycb form pracy. I J.latego wła- IZ Jeden z robotn~ko:v PPRK ka zorganizowana została przez wpłaci całą należną sumę. czym przedsiębiorstwa, któremu po~nłe do teg.:> na-pozór błaheqo wy Nr 2 ob. Bednarski J~st kon- Hufiec Miejski „Służba Polsce". przyczyni się do pomnożenia środ wierzone zostaną roboty montadarzenia przywlązgje_!Dy tak wiel s~ruktorem zbudo.w~ne.J P.O ra~ Tym razem przyniosła ona zł. ków finansowych na walkę z a- żowo-remontowe , sprzetu budo(Rad) wla~~g~. /..
· """
C. wagę. ,~ - - .(sław) pierwszy po WOJme specJalneJ 11.494. Ogółem w'i.cc ze zbiórek nalfabetyzmem.
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ZE SPORTIJ

22 pionierów wychowania fizyczneeo

Zima wLeningradzie

dostarczył

nam 3 tygodniowy kurs a!ctywistów sportowyc'1 ZMP
mitetu Centralnego PZPR w sprawie
81' niedawno wychowania
Z.odzi w gmachu Stowarzyszenia „Ognisko"
fizycznego i sportu, daZMP.
W 3_tygodniowy kurs aktywistów sportowych
lej, szczegółowo ze strukturą i organi'
Kurs ukoliczyło 22 ZMP.owców z terenu Łodzi i powiatów.
zako'dczył

Co

pisała· prasa łódzka 29

PIĘCIOKROTNY

PREl\llER
Profesor Bartel po raz piąty z-:x;ta-ł
samlanowany premierem.
REWOLUCJA NA KRĄżOWNIKU
NIEMlECKIM
Komunistyczne pismo niemieck'ie
„Welt am Abend" donosi., że na krą
żown.iku niemieckim „Fimden" wyZałcga
buchła rewolta marynarzy.
qpanowała okręt i wywiesiła czerwo
1
ny ez.tandar - śpiewając „ Międzyna
I
rodÓ\?!kfl"•
3'1.'111 ZAREJESTROWANYOO
BEZROBOTNYCH W ŁODZl
'Państwowy

Urząd
że

Pracy komunikuje,

Pośrednictwa
Ło

na terenie

dzL zarejestrowano 37.711 bezrobot-

nych.

Zasiłki pobierało

13.225

o~ób.

HURAGAN NAD BAŁTYKIE.."
Szalejący od wcz.oraj nad Bałty
kiem huragan zatopił kilka okrętów
1 lodz.i rybaddch.
STO PROJNKTOW
REFORMY KALENDARZA
Do b:ilura Ligi Narodów w Genewie napłynęło ogółem sto ;projektów
reformy kalendarza. Jak dotychC!Z.as
najwięcej szans ma kalendarz liczą
cy trzynaście miesięcy - plus jeden
dzień, który się „nie będzie liczył".
Ten ostatni dzień w roku miałby
być „ogólnośw.iatowym świętem pokoju".

••••••••••••••••••••••••a•a•••••••••

-IK.lllal-

dla mlodzieży (Stalina 1)
o prawdziwym człowie
ku" godz. 16, 18, 20
„BoBAŁTYK (Narutowicza 20)' gata narzeczona" godzc.16, 18.30, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) „Nikt
nie nie wie" godz. 18, .20
GDYNIA (Daszyńskiego 1) - „Pro·
gram aktualności krajowych i zagranicznych Nr 54 - godz. 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL dla młodzieży (Legionów 2-4)
,,Na morskim szlaku" godz. 16,
18, 20
MUZA (Pabianicka 173) - „Arlnka"
godz. 18, '20
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Pustelnia Parmeńska" I seria - god~
17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Kino nieczynne z powodu remontu.
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) - „Bi
twa o Stalingrad" - godz. 16.SO,
18.30, 20.30
llOMA (Rzgowska 84) „Ulica gra.niczna" - godz. 15.30, 18, 20.30;
„Gó:rą
REKORD (Rzgo'\vska 2) dziewczęta" dla młodzieży godz.. 16,
„NieeierpliwoM serca" godz. 18, 20
wat.ęp od lat 18
STYLOWY (Kilińskit>go 123) „Wilcze doły" godz. 17.30, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) - „Gdr.leś
w Europie" godz. 18, 20.30
'I'ATRY (Sienkiewicza 40) - „Spt-a.
wak nieznany" - godz. 16, 18, 20.
"PuTĘCZA (Piotrkowska 108) stelnia Parmeńska" I seria - godz.
16.80, 18.30, 20.30; wstęp od lat 18
„BogaWISŁA (Daszyńskiego 1) ta narzeczona" - godz. 15.30, lo,
20.30
WLóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ali
Baba i 40 rozbójników" godz. 16.:JO
18.30, 20.30
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16) „Sumienie" - godz. 16, 18, 20;
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Milczenie
jest złotem" godzina 16.30, 18.30
20.30
ADRIA -

„Opowieść

grudnia 1929 r.

zacja kultury fizycznej w Polsce, z I
organizacjlł imprez masowych, Odzna. I
z urządze- '
ką. Sprawności Fizycznej,
uiami sportowymi i sprzętem sporto- '
Wskutek wielkiego zastoju w banwym, ze szkoleniem kadr dla działal
kach łó<lz.kkh zapowiedziano na koz planowa.
niec roku wiele ·wymówień. Organiności kultury fizycznej,
zacje pracown:ica:e przygotowują ak
niem pracy 1 gospodarką. finansową, \
cję domagającą się odpowiedniej od
ze sporton1 w ZSRR 1 pra<:lł „Komso- I
prawy dla zredukowanych.
molu" na tym odcinku i wreszcie z
rolą i zadaniami ZMP na polu kul~n
ry fizyczneJ· 1 sportu w Polsce.
CODZIENNA PORCJA
SENSAC.rI
- Oprócz wykładów - mówi na.s11
·
50 gorozmówca - kurs obejmował
zamor dowall k o le„"DwaiJB· b racia
. Kursanci za.
„
•
1
·
kł
·
dyt
dzin zajaA praktyczn:v-.eh.
w1ęz en.a ·
„ an a ttcie a;'ył
gę .
'l"
._
tru
poznali się z gimnastyką. kondycyjną,
pem
„od.Palony amant '.POł oz
pływaniem, grami sportowymi, torem
,JPo.rwanie młodej
dziewczynę".
przeszkód, dyskiem, strzelaniem spordziewezyny". „Wa1ka na noże" ]tp.
. •
'
· t
rt
h' i
t
itd.
~wym oraz ig eną. spo ową 1 ra ow „ •..LQa łyzwaarka M. Bogojawle6ska
'""
> :M:
"""" :o >OOOouc" ' ''"'"
60
procent kur-1 przygotowuje się na itadlonłe „DY·
Jakie przedmioty obejmował kurs'I mctwem sporto~m.
Już niejednokrotnie ubolewaliA'my
Pytanie to interesowało nas naj_ santów ~ało jnz styczność z wycho- namo" do mLstrzostw Lenin radu
na br:ik narybku jeśli chodzi o nag
. szych działaczy sportowych. Na ten bardziej z tego względu, iż ciekaw! waniem ~i~ycznym i sportem toteż 1
: :
brak narzekają. coraz głośniej nasze byliś~y z jakimi wiadomościami pój- można mice nadzieję, że pracę s~ę, bę "'
związki sportowe, które w większości dzie tych 22 chłopców w lud 1 czy !dą traktowali nie jako obowiązek,
_
Łyżwiarze węgierscy
swej trupie3zcją, a wraz !! nimi tru· praca ich na ich odpowiedzialnych al: I_JOdejd~ do ni~j z całym swym
pieszeją. ich gałęzie sportu, a. już stanowiskach przyniesie pożądane o. D_l!odzieńczym cntuzJazmem i 8 ?rcem.
PAN:-3TWOWY TEATR
W Katowicach
liczymy.
u.nrost ka.tastrofalnie przedstawiała woce. Odpowiedź na to pytanie daje w·Na~ ten entuzjazm
krótc
· . udzi el'1 ionmysi„"~-ow~e
.. „ sp:rawa instruktorów w naszych ko nam wicedyrektor Wojewódzkiego U:· iru:zymy, .ze
IM. STEFANA JARACZA
Zaproszeni przez Polski Zwfłzek
się
(ul. Jaracza 27)
w je..
Y • Łyżwiarski łyżwiarze węglers
łach sportowych i Ludowych Zespo_ rzędu Kultury Fizycznej ob. Oko'd~ki. 1 ii:-11ym'. 1 ze wreszcie Z
OSTATNIE DNI!
cy
~·
_ Kurs obejmował 10 przedmio. nasi. wciągn~ się na dobre do pracy ' . .
łach Sportowych. Tutaj potrzebni są.
Dziś o godz. 19.15 dramat J. Sł•J· ludzie nowi, ludzie wychowani w etu- t6w. Kursanci na. wykładach za.pozna- w naszyn1 zyciu sport~~· do. któ- i z.Izie .1gurowej przybędtt do Katowic
wackiego pt. „l\faria Stuart", w no· chu odpowiadającym wymogom sta- li się z pracą oświatowo-wychowa.'.v- j r~o d~tychczas odnosili SH} dz1wm13 prawdopodobnie w· kolicu grudnia..
wej inscenizacji Iwo Galla.
Węgierski Związek Łyżwiarski zawianym dzisiaj wychowaniu fizyczne- czą., z uchwali! Biura. Politycznego Ko obojętnie.
wia<lomlł, że przewidujs wysłanie łył
Bll,E'l'Y N A PREMIERĘ;
mu i sportowi wyczynowemu p:rzez
„ZIELONE.T ULICY"
1 duetu Nagy.
Edy Kiraly
:::·
W OśRODK U INFORMACJI
bar
reprezentują
węgierscy
..,yzw1arze
l
J
'
il
kurs
3.tygodniowy
ukoliczyli
którzy
.MIEJSKIEJ
opracowuie budżetv związków sportowych dzo wysoką ltlasę i występy ich na.
Kierownictwo Pa1'1stwowego Teat::u akt.ywistów sportowych, tych 22 młoim. Stefana Jaracza podaje do w!a- dych ZMP-owców witamy z radością.,
sztucznym lodowisku w liatowicacla
na rok 1950
domo.ści, że na premierę świetnC',j
Urz"d I sk1'eJ· oraz personelu administracyjne. oczekiwane są z wielkim zainteresoGłówny
pioniepierwszych
z
jednych
jako
aztuki A. Surowa pt. ,,Zielona ulica", rów kultury fizycznej na. naszej pod"
W chwili obecnej
wa.niem.
która odbędzie się dnia 1. I. 1950 r. łódzkiej wsi i w na.szych zakładach Kultury Fizycznej kończy opracowa.- go biura związków.
Nie wszystkie jednak związki spor
bilety sprzedaje pracy.
o godz. 19.15 nie budżetu zwią,zków sportowych na
Ośrodek Informacji Miejskiej, ulica „.„ ... ,,.,,„,„.,.,„",..,„.„„„.„,,„,„„.„,,„,„w.„„... rok 1950.
to\ve potrafią. planowo pracować. Na Goi"ące oklaski
Piotrkowska 104a w godzinac}t 8- 20.
Ogólna suma wyd~tków z budżetu konferencjach roboczych. które GUKF
pa.list'Wo,vego na cele związków spor. przeprowadził w listopadzie br. ze zbierają gimnastyczki
PA~STWOWY T.EATR NOWY
towych przekroczy w 1950 roku 250 związkami sportowymi, zobowiązały
we Francji
(Dasiyńskiego 34, tel. 123-02)
milionów zł. Same tylko sumy na o. s1ę one, po dokonaniu wszelkich ustadionu miej
gimnastycznej
sali
W
bozy kondycyjne zawodników kadry zgodnionych z GUKF zmia.n i popraO godz. 19.15 „Brygada szlifierza
BRUKSELA (obsł. wł.) - W Pała.. reprezentacyjnej, szkolenie sędziów i wek w budżetach, dostarczyć prelimi skiego w Sallaumine odbyły sit pro·
Karhana".
Zniżki dla &tlldcntów i -członków cu Sportowym w Brukseli kolarz bel. lrursy unifikacyjne trenerów wynio'ą. narze na rok 1950 - do dnia 15 gru. pagandowe popisy gimnastye&ek pol·
Związków Zawodowych waż!le·
gijski Go95elin pobił rekord świata przeszło 50 milionów zł. Pozostałe wy dnia. br.
skiej ekipy sportowej, przybyłej do
zązkćw
8
tyltto
chwili
obecnej
Do
re
dla
sprzęt
to
związki
na.
datki
star
ze
km.
1dystansie
na.
WYgcigu
w
żYDOWSKI
PAŃSTWOWY TEATR
tu :zatrzymanego. Jego czas - 1:08.8 prezentacji państwowych, organizacja wykonało przyjęte zob-Owiązania. są Francji z okazji 15-lecit\ FSGT.
ZESPóL ł„óDZKI
gimnastyczek
polskich
Wysttpy
min. jest o 0.6 sek. lepszy od dotycb lmprez sportowych i udział w impre- to zwiazki: kolarski, je.Mz:eclń, ko(uL Jaracza 2 ~el. 217-49)
W piątek, dnia 30 grudnia, o godz. czasowego rekordu Holendra van 1zach zagranicznych, wreszcie koszty szykówkf, siatkówki f szązypiorniaka, spotkały się z wielkim zainteresowa· administracyjne i opłaty kadry trener lekkoatletyczny, narciarski, łuczniczy, niem licznie zebranej publlcznodct t
.
19.30, przedatawiC'llie ulgowe (zniżka Vliet•a.
„""""1 0 kl k t
szachowy i wioślarski. Pozostałe 17
60 proc.) dla członków żyd. Tow. Kulas a.m •
związków nie nadesłało budżetów lub : nagrodzone były gor'r'J~
tury - „Mój syn".
nie uwzględniło koniecznych popraW sobotę, dnia 31 grudnia, o l'Odz.
wek.
20.30, przedstawienie sylwestrowe mistl!"zoshv ~~mnastvc-znych ZSRR
Te braki w prM-y zwtązk6w nie mo 1
„Wzywa was Tajmyr", komedia w 3
O LO a
dodatnio na wykona.nie
wptpiąć
gą
ukrailiska
aktach. Po przedstawieniu koncert
MOSKWA (obsl. wł.) - W Kijo- byta młoda zawodniczka
Orran t.611U:te10 Komttetn l Wo)P
z udziałem całego zespołu.
sportow11.
czysto
prac9
na.
i
planu
wie zako:dczyły się uwody gimnasty- Boczarowa - 115,55 pkt.
wódEkiero Komitetu Pol,ldeJ ZJeW niedzielę, 1 stycznia 1~50 roku,
bezkonkurencyj.
mężczyzn
Wśród
GnocsoneJ PartU JlobotnleuJ
„Mój
o godz. 19.30, po raz ostatni
czne o mistrzostwo ZwiązkU Radziec- nym okazał się reprezentant Lwowa
llecta1•Je1
Zm~any
6yn".
ltOLEGIUlll ll&DAKCTINB.
- Czukarln, zdobywając ogółem 116,7
kiego.
Tale! o n FI
.w konkurencji kobiet wielkł nie- pkt. Drugie miejsce zajął Badulajew w kalendarzvku P ZŁ
PA~STWOWY
Jl.8-U
Redaktor nae&elny
TEATR POWSZECHNY
spodziankt była porażka 6-krotnej (Kijów) - 113,1 pkt.
z· powodu złych warunków &tmosfa
llł-2:1
Zastępca red. naezelre~o
21t-05
odpowleddalnF
Sekretarz
(uJ. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
obu konkurencjach rycznych, terminy obozów kondycyjDrużynowo w
mistrzynl ZSRR - Urbanowicz, która
254-~
Dział parąjny
Codziennie o godzinie 19.15 „Roz- w ogólnej punktacji zajęła. II miejsce pierwsze miejsce za,j~li reprezentanci nych i łyżwiarskich mistrzostw Polwe'l9"D. 10
Dział ll:oreepondent6w robrtski w Zakopanem zostały przesunięte.
bitki" - komedia w 4 aktach Józefa (115,52 pkt.). Tytuł mistrzowski zdo- MoskwY.
n!ez:yeh 1 ebłop11dcb orn
Obóz kondycyjny jazdy s~-ybkiej
Blizińskiego, z udziałem A. Dymszy,
•••••••••••
••••„•••••••••••••••••w•••••••••a••••••••••••••••••••••••••••
reda~\Or6w cuetek łch:n.P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Walte(dla 34 uczestników) odbędzie sit w
S1M2
nycb
US-li
mutacji
D:ttał
ra, W. Ziembińskiego i innych.
dniach 9. - 21. 1. 1950 r„a. obóz kon
usłyszymy
JM-tł
sportowy
l
mlejsld
DZl•ł
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
dycyjny jazdy figurowej (dla 10 uwewn. I l 11
l 1.55 (Ł) Sygnał - chwila mt1zy- muzyki". 17.35 Audycja dla świetlic czestników) - w dniacb 22. 1. - 3.
111•11
OZ!ał ekonomfcaq
TEATR „OSAH
ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25 młodzieżowych. 18.00 „Z kraju i ze 2. 1950 r.
118-11
Dział fabryczny
(Traugutta 1, tel. 272-70)
151-21
Dział roln7
Przer-.va. 13-20 (Ł) Sygnał - chwila €.wiata". 18.15 Muzyka ludowa. 19.00 .Na zakotkzenle obu obozów odb~dą.
•
W'l!l'll'Jl.
O godz. 19.30 - ,,Romans z ·1r;,- muzyki. 13.25 Program dnia. 13 30 Pogadanka. 19-15 „Wieczór Mickie- sit w Zakopanem łyiwiarskie mi1'12-11
llOCll:t
Redake1•
dewilu" z udziałem T.Wesołowskiego. Muzyka rozrywkowa. 14.00 „Kronika wiczowski". 20.00 Dziennik wieczor- strzostwa Polski: jazdy szybkiej 211t9lporłaL
Udt, Piotrkowska 10, tal. m-22
14.15 (Ł) Komunikaty. ny 20.40 Muzyka rozrywkowa. 20.55
Albańska".
r. oraz jazdy figu250-42
Adminllitracja
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ 14.20 (Ł) ,,Higiena odżywiania". Audycja Biura Studiów. 21-00 Kon- 22 stycznia 1950
IlGał oełos:i:efl: !.ódt, P1otrllowrowej 4 - 5 lutego 1950 r.
„J„UTNIA"
14.30 (Ł) Muzyka rozrywkowa. 14.50 C<!rt. 21.40 „Dzieje życia Józefa Sta•ka 55, leL Ul-50 I 11'-15
WydaWCll RIW ,,Pr••„ .
O godzinie 19.15 ,,Ptasznik z Ty- (Ł) „Sprawy naszego miasta". 14.55 lina". 22.00 (Ł) Rozmowa o filmie
iur. Recl.1 Ł6dt, Plo,rtrow11ra a,
rolu". - operetka w 3 aktach M. We· Koncert solistów. 15.30 „śpiewajmy „Pustelnia Parmeńska". 22.13 (L)
ru-ele piętro.
&&
sta i Helda. U dział bierze cały ze- piosenki". 15.50 Muzyką rozrywko- Omówienie programu lokalnego na ju \
DrllL 7Akł. Gr.at. RIW „PraH"
Ob. Stępień Bronisław. - W spraBalet - wa. 16.00 Dziennik popołudniowy. tro- 22.15 Koncert - transmisja c!o
spół artystyczny. Chór ł.ódf., v.l. Zwlrki 11, teL Zlll-0.
Orkiestra. Bilety do nabycia w ka- 16.20 (Ł) Aktualności łódzkie. 16-25 Crechosłowacji. 23.00 .Ostatnie wia- wie, o której pisaliście do nas, prosisie teatru od godz. 10 do 13 i od 17. (Ł) Muzyka instrumentalna.. 16.45 domości. 23.10 Program na j\ltro. my Was o skomunikowanie się z naW niedziele i śwlęta kasa czynna :>d fŁ) Fragment powieści Arsenjewa 23.15 Muzyka poważna. 24-00 Zakoń- mi osobiście w godzinach 10 - 11
D-08087
·
rano, w redakcji.
pt. „Dersu Uzała''. 17.00 „Słuchamy czenie audycji i Hymn.
godz. 11.
REDUKCJE
W BANKACH LODZKICB

Po przemówieniach dyr. WUIU, - mgr. Nonasa, wicedyr, WUKF
Okońskiego i wiceprzewodniczą,cego ZŁ. Z~ll' - kol. Wołczyka, którzy
dali kumantom ostatnie wskazówki do ich pracy i przedstawili zadania jakie stają. przed aktywem sportowym ZMP w obecnej chwili, chwi
li głę1>okich przemian społecznych i organizacyjnych Kultury Fizycz.
ncj, na.stąpiło rozdanie świadectw.
Absolwenci kursu zostali przygotowani do pracy w LZS.ach, Koła~h, Klubach i Zrzeszeniach Sportowych.
Wykazujący Sili! najlepszymi wynikami w pracy na kursie, otrzy_
mall nagrody w postaci biblioteczek marksistowskich i książek.
który w imieni u
Charakterystyczną jest WYJ>owied* kol. Galązki,
wszystkich absolwentów zapewnił organizatorów 1 kierownictwo kursu,
że wszystlde ich wysiłki będ"- ezły w kienmku wychowania nowych
„
kadr sportowców - dobrych i światłych obywateli naszego Ludowego
Pnlistwa.
Biblioteczki markllistowskie będą. dla nich przyjacielem 1 dr2go··
··
· ·
' ·
wskazem w ich pracy
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do Delhi, dopóki pożar powstania nie
do Ambałłu, do Ansona.
,,Jestem raczej s'klomiy odczel;,ać - odpowiadał Anson - Delhi
jest dobrze ufortyfikowane, a ja rozporządzam tylko malytni polowymi armatami, nieodpowiednimi do 3zturmowania murów fortecznych. Caly kraj sp1'Zyja powsta{wom. Pod murami Delhi moźemy
my, Brytyjczycy, przy naszych skromnych silach, znaleźć się w sytuacji nie oblegających, a oblężon?Jch..."
Lawrence nie chciał nawet słuchać o dalszym zwlekaniu.
„Proszę pąna, generale, abyś przypomniał sobie całą historię
naszego panowania w Indiach. Czy zdarzyło się nam wygrać bitwę
idąc za tchórzliwymi radami? za,vsze natomiast odnosiliśmy zwy,,Maszerować tiiezwlocznie
pisał
ogarnąl całych ltidii" -

'Armaty, stojące od dawna bezczynnie w bliskich i dalekich punktach wojskowych, ujrzały nagle przed sobą, niezwykle bliski cel:
plecy tubylczego żołnierza, przywiązanego tuż przed otworem lufy.
Neville Chamberlain, zastępca komendanta garnizonów pogranlcmych Pendżabu, przywrócił w Indiach Górnych stary rodzaj tor·
tur, zapomnianych w ostatnich latach.
Zaczęło się wrzenie w samej Lahorze.
Jednej nocy zatrzymano na drogach i okolicach miasta około
siedmiuset ludzi podejrzanych o przygotowywanie powstar.ia.
Gubernator miasta, Robert Montgomery, prawa ręka Lawrence'a, człowiek o krzepkiej budowie dzięki swej rumianej, dobrodusznęj twarzy i zaokrąglonemu brzuszkowi był zwany panem Pickwickiem: on to w odpowiednim momencie wykazał się odpowiednimi
talentami.
- Jakie sankcje stosowane są wobec buntowników? - spytał
go stary Lawrence.
- Wszystkich kazałem powiesić - krótko odpisał „mister Pickwick".
- świetnie pan zrobił - odpov.iedział równie lakonicznie Lawrence.
Lawrence obiecał pomoc generałowi Ansonowi, ale nie natychm.ip.st - dopiero po uspokojeniu „wrzenia" w samym Pendżabfa.
- Co mo.m teraz robić - prosił o radę Anson.
- Maszerować na Delhi z tymi siłami, jakimi pan rozporządza,
generale -:- odpowiadał Lawrence .
Reprezentant królowej w Pendżabie, vice-król Indii Górnych,
w okresie zerwania łączności z Kalkutą, sprawował w kraju całą
JVładzę wojskową i cyw·ilną.

cięstwa, słuchając śmiałych".

Hodson przewoził te listy z Lahory do Ambałłu, z Amballu do
i twarz
spalone słońcem, ale nie prosił generała o łaskę. Nie znał zmęczenia.
Eskortujący go Sikhowie, urodzeni kawalerzyści, podczas niektórych marszów z trudem nadążali za nim.
Hodson jeździł wzdłuż „osi" dla wojskowych, zbierał informacje, usprawniał łączność. Sikhowie na jego słowo rzucali się wszę
dzie, gdzie im kazał. Hodson powiedział im, że Muzułmanie z Delhi
wypowiedzieli wojnę ich wierze.
- Delhicki szach wyprobowu.je swe sily - tłumaczył im Hodsąn - Chce doprowadzić swe panowanie do dawne.? świetności. Ale
nia zad01.voli się on tylko Delhi. Muzułmanie szykują 8'ię na wyprawę przeciwko Pendżabowi, chcą zniszczyć i':Jikh6w, wypędzić ich
z wlasnej ziemi i zabrać im pastwiska i tereny lou:ieckie. lłluzul
manie zagrabią ich mienie, sprofanują świątynie, a kobiety wywiozq
do siebie.
Sikhowie w milczeniu kiwali głowami. Wierzyli Hods on-sahibowi - był przecież odważnym. wojownikiem, celnie strzelał, szablą
rąbał jak urodzony kawalerzysta i kiedy rozmawia z nimi, patrzy
im w oczy swoimi jasnymi, spokojnymi oczami. Wierzyli mu. W milczeniu, ze wściekłością rzucali się, aby wypełni~ć jego rozkazy. Na
jedno jego słowo zrywali się i ruszali naprzód.
Karnaułu. Na udach miał pęcherze od otarcia skóry, ręce

Hodson był zadowolony, lubił taką wojnę, burza wybuchała na
,
słowo komendy i na słowo komendy przycichała. ,
Ambałła, Miruta, KurnauJ„. Sipaje rozbiwszy skła,dy broni wychodzili z koszar i roznosili zarzewie buntu. Chłopi uzbroiwszy się
w lance, porzucali rodzinne wsie i łączyli się z nimi.
- Bijcie Anglików, ratujcie wiarę i ojczyznę !„.
W tej narodowej wojnie Hindusi połączyli się z Muzu~manaml
l ogłosili obalenie władzy Korony Brytyjskiej.
Hindusi, modląc się, lali wodę z Gangesu, Muzułmanie zaklinali
na Koran: „Dżechad, dżechad, święta wojna!''.
Całe Indie powstawały, aby z granic ojczyzny przepędzić na zawsze cudzoziemców.
Rada generałów w Amballe wciąż jeszcze obradowała.
Nie ma ludzi. Piechota brytyjska - to pięciuset ludzi, więcej
się nie zbierze. Władze cywilne rozprzęgły się całkowicie. Z punktów wojskowych dochodzą zatrważające wieści. Magazyny broni są
pod ochroną samych inwalidów. Mało 'jest kawalerii, konie pomę
czone. Brak żywności, wszystko nie przygotowane. W jednym miej.
scu znajdują się działa bez obsługi, gdzieindziej są artylerzyści be:i.
·
armat.
Generałowie pocili się w namiotach, p a lili papierosy, aż robiło
się ciemno w oczach i nie mogli powziąć żadnej deryzji.
Dziwna rzecz, z pośród pięciu generałów, zasiadających w sztabie w Aamballe, w krótkim czasie wsz~rscy zmarli. Czterech z nich
umarło na cholerę, piąty zginął na polu walki.
Ten pochód śmierci zapoczątkował głównodowodzący generał
Anson. Przybywszy d0 Kurnaułu od razu zaniemógł. Wezwano lekarza, w sztabie powstał zamęt.
Objawy choroby nle wróżyły nic dobreg o.
- Cholera - -oświadczył lekarz sztaboWY.
W południe Anscn już nie żyl.
Dowodzenie armią przejął czasowo wojskowy najstarszy stopniem, generał Bernard, człowiek niezdecydowany i ospały. W pięć
tYEodni później cholera nie oszczędziła i jego~ ·
się

d. c. n.

