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W wywiaa z'.ie udzielonym korespondentowi pisma auNew Sun" - kat hiszpańskiego ludu - Franco rozwodził "się na temat „demokratycznyc h praw" - p anujących w Hiszpanii.
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ROK li (V)

Nr 356 (1280)

MANIFESTACJA
POTĘGI i JEDNOŚCI
obozu
postępu, socjaliz,..u i pokoju
Tow. .-Franciszek Jóźwiak-.WitolQ o radosnej uroczystości obchodu

J.O rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina w Moskwie
WARSZAW A (PAP). Przewodniczący delega.aji polskie,j na uroczyobchodu 70 rocznicy uroib~ G enerałissimusa. Józefa Stalina. w Moskwie - tow. generat Jóźwiak - Witold, człGnek Rady Państwa i Biura
Politycznego KC PZPR, po powrocie do kraju podzielił się wrażeniami
s uroezystości w Moskwie.

stośCi

miec
i wszyscy
inni
delega- życia ludzi r adzieckich, to wyraże
ci - b yt symbolem jednoczen ia się nie swojej miłości do wodza i .nawokół Związku Radzieckiego, wokół uczyciela, Wielkiego Stalina, w zwy
WKP(b), wokół Stalina - światowe  cięskim rytmie pracy.
22 grudnia rb. odbyło się uroczygo proletariatu, w szystkich sił walste przekazanie podarków, jakie naczących o trwały pokój i postęp.
. sza d elegacja ,przywiozła od spo łe 
Różne języki czeństwa
polskiego
d la
Jó~efa
Stali.na. Podarki te kunsztowne i
jedna treść
wzrui;za•jące swą prostotą owoce
Przedsta wiciele różnych narodów pracy rąk robotników i artystów,
mówiJi w różnych językach, ale chłopów i dzieci miały swoją wymo
treść fo b
przemówień była
jedna. wę: tętniły w nich serca ludzi wal Wyrażała ona nieugię tą wolę walki czących p od sztanda.rami Lenina o urzeczywistnien ie wielkich idei Stalina o lepszy świat.
Marksa - Engelsa - Lenina _ S talina,
Tego samego dnia odbyło się na
najgłębsze przekonanie, że pod sztan Kremlu uroczyste przyjęcie
ina cześć
darem Lenina - Stalina proletariat de-legacji przybyłych do Moskwy. De
śwfatowy rz.wycięży.
legacja nasza ze szczególnym wzru.W dniu 21 grudni·a w Moskwie u- sze niem przyjęła słowa p w.drowiestami swych pr.7.edstawicieli wyra- nia T owarzysza. Stalina dla n aroou
żały swoją miłość, przywiązanie i pGls.kiego i jego kierownika Towawdzięczność dla Józefa Stalin a rzysza. Bieruta.
Wodza i Nauczycie.la, wielomilionoDzień urodzin Wielkiego Stałina
we masy pracujące krajów demokra
c.ji l udo,w ej, kraaów izmarshallizowa- - kończy rozmówca - przyjaciela
kontynuatora
dzie'ła
Lenina,
nej Europy, krajów kolon ialnych i i
DZIEŃ WIELKIEGO STALINA, L E półkolonialnych.
Chodziło się po Moskwie świą tecz NINA DNIA DZIS IEJ SZEGO. BYŁ
TRIUMFU IDEI LENInej, promieniującej wielką rado.icią. DNIEM
NIZMU.
Widrz.iiało się tysiące twarzy różnych

„W dniu 70 rocznicy urodzin Jó- na potęga sił postępu, w0Ino§c1, sozefa S talina - powiedział to w. ge- cja.Uzmu ii pokoju, sU którym przewo
nerał Jóźwiak - WLtold j ak nigdy dzi JÓZEF STALIN.
dotąd jasno i wyraźnie zarysowała
Dzień 21 grudnia w Moskwie był
się wielkość, rozkwirt, nlezwyciężo- ma.nifestaoją potęgi i jedności o!:>ozu
pokoju !i ;postępu.
to, my delegaci polWielka manifestacja scy,W:idtZieliśmy
którzy osobiście uczestniczyliś
my tego wielkiego dnia w radosnych uroczystościach.
w Londynie
Jechaliśmy wszyscy przepojeni nie
LONDYN (P AP ) - Brytyjski K o- opisanym wzruszen iem. Większość z
mitet O brońców Pokoju rozesłał do nas miała po raz pierwszy zoba::.z:vć
działaczy rnchu zawodowego,
spół Towarzysza S talina i powiedzieć mu
dio;.ielców i organizacji młodzieżo o swym ooda.niu spr a.wie klasy r owych odezwę, w której wzywa do ma· botniczej, s prawie socjalizmu, s prasowego udział u w kampanii w obro- wie pokoju śv..iatowego.
Nie s p osób opawiedzieć, ja.le sernie Jfokoju w nadchodzącym roku.
W dniu 8 stycznia w Hyde P arku d ec.znie przyjmowa li nas naśi hracia
w L ondynie odbędzie się wielka ma - radzieccy.
nifestacja zwolenników pokoju. Udział
w manifestacji zapowiedzieli
Uczyliśmy się od
liczni ~rzedstawiciele postępowych
bratniej
WKP (b)
oriranizacji brytyjskich.
N a wiecu będzie przewodniczył po- - troski o człowieka
narodowości, słyszało się różne języ
sel do Izby Gmin, Lester Hutchinson.
W Cfla.Sie podróży i pobytu
Mo- ki - byli to posł owie milionów
skwie uczyliśmy się od bratnjej prosłych ludzi zjedn oczonych w
t ak zwykłych, zdawałoby s;ę wielkie.i
Obrady rumuńskiego WKP(b)
manifestlwji na
czesc
i prostych r zeczy, jak TROSKA O Stalina. - największego bud1>w n lcze
CZŁOWIEKA. Wszędzie napotykaliś go socjalizmu, poftrGmcy
faszyzmu
my n a braterską pomoc, wszędzie hitłerGws.kiego, zwyCięskiego w odza
BUK ARES Z';I' (PAP). Roz,poczęła wi tała nas SERDECZNA I BRATER postępu i pokoju. Składając hołd J ósię
ses1a Wielkiego Zgromadzenia SKA Dl.OR TOWARZYSZY R.').· zefowi S talinowi postępowa. ludzkość
Narodowego. Na obrady przy~yU DZIECKICH.
skła dała hołd idei Marksa _ Engelwszyscy członkowie rządu z premie
Wieczorem 21 grudnia br. - kon- sa-Leni.na-Sta.litra.. spraw ie pm;tę·
rem GrOlllą na czele i członkowie kor tynuu je tow. W i1told - W'Z.ięliśmy u- pu, wolności i p.ok.Qju.
pusu dyplomatycznego.
dział w wielkiej uroczystości ku c:zc:i
Otwarcia sesji dokonał przewodni Towar zysza Stalina.
W zwycięskim
czący
prezydiJUin Wielkiego ZgroFakt, ze u boku Stalin a siedzieli
rytmie pracy
madzenia Nar odowego prof. P arhon. MAO- TSE -TUNG, wódz zwycięs
Narody radz.ieckie świętowały 70
kiej rewolucji chińskiej, DOLORE S
IBARRURJ, sekretarz Komunistycz rocznicę urodzin Józefa Stalina pod
nej Partii Hiszpanii, PALMIRO T O - hasłem wzmożonej wyd ajności praG LIATTI, sekretarz Komunistycz- cy, p rzedterminowego wykonania pła
na Dolnym Śląsku
nej Part·ii Włoch. MARTEL - C'Lło n ów. Ten sposób uczczeńia dnia uronek KC Komunistycznej Partii Fran dzin wodza narodów radzieckich i
r- ~OCŁAW (PAP). Załoga pra- ej-i,
U LBRICHT - członek KC So- wszystkich ludzi pracy- Stalina ci>~ Zjednocze~iia Energety- cjaliistycznej P artii Jedności Nie- to p rzykład socj a list yczn ego stylu

zwolenników pokoju

w

~znego <>lfręgu dolnośląskiego, w
!!:~li czynu Dni Stalinowskich,

Znowu tragiczna

P AR1;ż (PAP) W francuskim
Po s.eł z ramienia
unii republikaZgromadzeniu Narodowym toczy się nów postępowycll - Rivet, wy s tąpił
we Francji
od kilku dni b urzliwa dyskusja nad z wnioskłem obcięcia kredytów nu
projektem wojnę w Vietnamie o 5 miliardów,
PARYŻ (PAP). Na sku tek zawa wniesionym p1 zez rząd
stwierdzając, że propozycja ta umo:i:lenia się pokładu w szybie Agache budżetu państwowego .
0 h'udnej pozycji gabinetu Bidault liwiłaby Zgromadzeniu Narodowemu
w Deu ain {Nord) zasyp any został świadczy
fakt, ż e niektóre z artyku- wypowiedzenie- sie przeciw wojnie w
pol ski górnik - Bolesł aw Zimny. łów preliminarza budżetowego zo- Indochinach.
Po półgod~innej akcji r atunko- stały przegłosowane zaledwie więkPoseł Christofol do magał si ę powej ciało górnika zostało Jdnale- szością paru głosów.
ważnej redukcji budżetu t zw. „gwarW trakcie dyskusji nad wydatka- dii ruchomej". Wydatki na tę „gwarzione.
mi na cele wojskowe, posłowie ko- dię" s tanowią. w istocie zamaskowa·
munistyczni złożyli szereg konstrnk- ną część budżetu •vojskowego. Chr itywnych propozycji, które mecha- stofol podkreślił przy tym, że „g war
nic:ima większość systematycznie od- dia rucha-ma" używana jest przez
w Z lótoryi
rzucała. ·
rz ąd nie do walki
z bandytyzmem,
Dwaj robotnicy Zjednoczonych ZaPos eł
Villon złożył wniosek o lecz do repres ji wobec ruchu robotnikładów Przemysłu
Kapeluszni.czego >,mniejszenie wydatków wojskowych czego i demokratycznego.
w Złotoryi ob. Józef Bryła - maszv· o 200 miliardów franków. Pos eł Git'osłowie
komunistyczni zwrócili
r-ista turbinowy i ob. Henryk Don· raldot zaproponował redukcję wy- uwagę, że wydatki na cele wojskowe
dzilłow ślusarz, pragnąc uspraw· datków na woj nę
Vietnam;e ze 127 wynoszą faktycznie nie 420 miliar·
nić pracę kotłowni zakładów, odda- miliardów do 2 miliardów,
przewi- dów franków, jak przewidziano w
lonych znacznie od składów węgla, dzianych na koszty powrotu do Fra n budżecie, le~z ponad 600 miliardów,
skonstruowali z przeznaczonych na cji korpusu eksp edy cyjnego.
jeśli się uw zględni wydatki, zamaszłom rzęści maszyn
kol ejkę w ąsko
C '.:J C:C!OCQCQ : XC '!le ""
:
o
ccooco:
c ; N". ccoe
torową, która dowozi węgiel do ko-

Rzeszów (PAP) - W dniu 28 bm.
przed Rejonowym Sądem Wojskowym
w Rzeszowie rozpoczął się p r oces oska rżonych o udzielanie pomocy bandom dywersyjno-terrorystycznym. .N a
ławie oskarżonych zasiadają: WOJCIECH LORENC proboszcz z
Trynczy (pa.w. przeworski),
STA·
NISŁAW
KUŁAK proboszcz z
Gniewczyny Łańcuckiej oraz STANISŁAW ZUB wikary z Gniewczyny, FRANCISZEK JAKUBIEC -

nicz ną

Przedsiebior stwo. przeładunkowe

dla

małych

portów

WARSZAWA (PAP). - Z dniem
t stycznia 1950 r. zostanie uruchomione Państwowe Przedsiębiors two
Przełdduhkowe dla małych portów
morskich z siedzib ą centrali w Słup 
sku.

działalności Pańs two
Przedsiębiorstwa Przeładunko·
we.go będzie wykonywa nie usłut!
porto>vych w zakresie przeładunku i

Przedmiotem

wego

W dniu 3 stycznia 1950 r. o godz. 17.00 odbęd zi e się w Komitecie
PZPR. uJ. Sienkiewicza Nr 49a plenarne P<JSicdzcnie Łódzkiej
K omisji Szkoleniowej z następującym porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie pnewodniczących dzielnicowych Komisji Szkoleniowych o pracy 1zkół wieczorowych.
2) Sprawozdanie kierowników l.ydziaJów Propagandy K.D. o wynikach pracy kursów partyjnych I -go stopnia.
3) Sprawozdanie kierowników Wydz. Propagandy K.D. o pracy kółek
samokształceniowych studiujQcych życiorys Towarzysza Stalina.
4) Wytyczne dalszej pracy.
W posiedzeniu obowiązani 51! wziąć udział oprócz członków Łód zkiej
Komisji Szkoleniowej członkowie
prezydiów clziclnicowych Komisji Szko·
leniowych, kie1·ownicy i instruktorzy Wyd z. Propagand y oraz kierowpicy
wykładowcy wieczorowych szkół polityczl)ych.
Łódzkim

I

0

Wydział Propagandy Kultury i Oświaty
Komitetu Łód zkiego
magazynowania towarów oraz cumow
. Polskiej Złednoczonej Partii Robotniczej
IJ!ctw& w Ustce, Darlow'ie i Koło·
brzega, gdzie mieścić się będą od· ~OOOO<XXX>C cc:<J<ic:: : occc c: ococ:có m-,..,.. occ: :=ccc coioct : o: coooonooo.

clzi~ly~go _ prz~ds_!ę~o rstwa.

„. -·

„

Depesze gratulacy jne

dla Towarzysza Stalina
napływają

nieustannie do Moskwy

MOSKWA (PAP) Prasa moskiewska
zamieszcza dalszy ciąg listy organizacji radzieckich i zagranicznych,
które nadesłały depesze gratulacyjne
z okazji 70 rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina.
M. in. depesze nadesłali:
KC Komunist.ycznej Partii Algeru, U rYgwaju, organizacje demokratyczne ,stanu Wiktoria w
Australii, Ohio i Alaba ma w Stanach Zjetlnoczonych, Miasta Slogena w N orwegii, komunistyczne
organizacje Neapolu, Lancashire,
Chestershire'u, Bawarii, Związek

I

~.Uodzieży Vietnamu, Związek Re·
publikańskiej Młodzieży Francji.
Mongolski Rewolucyjny Związek
Młodzieży, Związek Młodzieży Pra
cui11cej Rumunii, Ludowy Związek
Młodzieży

Węgierskiej,
Wolna
Wiednia, Komitet Wykonawczy Między~arodowego Zw.
Studentów, Federacja Włoskicrt
Robotników Transportu, Zrzeszenie Pisarzy i Malarzy Chin oraz
przedstawiciele różnych polltycz·
nych organizacji murzyńskich. a.
wśród nich Paul Robeson.

~1łodzież

I

I

bazą

bandy NSZ

kościelny z 'frynczy · i STANISŁAW
NIEMI EC - grabarz z Gniewc:riyny,
oraz jako szósty STANISŁAW
TYTUŁA. Wszyscy.. oskarżeni są. 0
współpracę z NSZ-owską bandą „Me-

wił dla nich specjalną mszę, w
czasie której wygłosił kazanie
podburzające do walki z ustrojem

i

władzami Polski Ludowej.

\Va".

Oskarżony ks. Kułak zezw!llił
W odczytanym na rozprawie akcie
na przechowywanie w śpichlerzu
oskarżenia
prokurator
wojskowy
na plebanii zrabowanych przez
stwierdza m. in., że wiosną 19!5 r .
bandę rzeczy,
zużywając
część
oskarżony ks. Wojciech Lorenc na·
ich na wła sne potrzeby.
w i ązał kontekt organizacyjny z dowódcą ba ndy dywersyjno-terr orystycz
Latem 1945 roku ks. Kułak wynej „ Mewa" i ud zielał tej bandzie
razi ł zgodę na ukrycie pod ołtawielokrotnie pom ocy. Za „przykła
r zem
kościol'a
kilkudziesięciu ·
dem" jego poszli ks. Stanisław Kulak, proboszcz parafii Gniewczyna
s ztuk broni. Również ks. Lorenc
Łańcucka i jego wikariusz ks. St:i
wespół z Jakubcem i
członkami
nisław Zub. Ks. Zub należał w czasie
bandy ukrył w kościele na strychu
okupacji do AK, a po wyzwoleniu w
broń, nale żącą do bandy. Broń tę
dalszym ciągu utrzymywał nielegalny kontakt organizaeyjny, 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
Tothem (pseudonim „Mewa") i zoGr abarz parafii Gn iewczyna Łań
stał kapelanem jego bandy, o czym
cucka,
osk. Stanisław Niemiec w ma
powiadomił swego prz ełożonego, k s.
Ku~aka, 9d t ej po.ry plebania w ju 1945 roku wykopał na cmenta1·zu
Gn1ewczyme stała się bazą bandy mogiłę, g dzie była przechowywana
NSZ.
bNń bandy. Stan i sław Tytuła oskarJako kapelan bandy ks. · Zub o- żony jest o odbiór i przewożenie bro.
.
dcbrał od u.zbroJonr.ch bandytow n i bandy. Rozpr awa trwa.
przysięgę,
następnie zaś odpra·

I

Kryzys ekonomiciny dOjrzewa WUSA
nędzo -robotników amerykańskich

Ruina farmerów

w

KOMUNIKAT

więk sz o ścią głosów wysokość

wydatków na cele wojskowe, zgodni.e
z propo zycją rządową.
Dyskusja nad innymi artykułami
pr eliminarza budżetowego trwa. W
kołach politycznych podkreśla się, iż
rząd - dla wywarcia nacisku na deputowanych - zamierza w toku dalszej debaty postawić kwestię zaufania.

Robotnicy-rac;onalizatorzy

Dzi<:kt pomysłowi i jego realizacji
uzyskano bardzo znaczne udogodnie·
riie w dostawie węgla i oszczędności
na kosztach transportu, wynoszące
łącznl.e około 800 tys. zł rocznie.
Obu rac.jonaljza torom przyznano
wysokie premie pieniężne.

rządowego

kowane w bu dżecie cywilnym.
Zgromadzenie uchwaliło 'mecha-

1

tłowni.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszo"'!ie

Zmechanizowana większość zatwierdza zamaskowany budżet wojskowy

górnika polskiego

kata Franco

Dwóch proboszczy," w ikary, kościelny i grabarz szajki terrorystyczno-dywersyjnej „Mewa''

Burzliwa dyskusja w Zgromadzeniu Narod owym

śmierć

i

li

członkowie

fJancja w obliczu przesilenia

ieJe1iłiryfikowała 21 gromad w po·
Oleśni
ca; Groda Sląska, Wrocław i B rzeg.

;Wiatach: Milicz, T rzebnica,

„Demo krac1a
I

Plebania w Gniewczynie -

ZKromadzenia Narodowego

21 wsi zelektryfikowano

•„ • •

jedynym r ezultatem „programó w " T r umana i Mar sh a lla

I

MOSKWA (PA P) Dziennik danymi oficjalnymi realne płace . ro- nił Amer ykanom stałych rynków
„Krasnaja Zwiezda" zamieszcza art y botników w grudniu 1949 roku obni· zbytu i nie uratował Stanów Zjednokuł p t . : „Dojrzewanie kryzysu eko· żyty się o 14 proc. w porównaniu ze czonych od dojrzewającego kryzysu.
nomic;i;nego w Stanach Zjednoczo- styczniem 1945 roku. Czyste zyski
Począwszy od jesieni 1948 roku 1farmerów
nych" .
·
amerykańskich
w pierw- pisze dalej , „Krasna ja Zwiezda" Autor przypomina , i ż prezydent szej połowie 1949 roku były już o 11 w Stanach Zjednoczonych narasta
Truman w styczniu 1949 r . w swym proc. niższe, nit w pierwszej połowie nowy kryzys gospodarczy. Wskaźnik
orędziu
do Kongresu przedstawił 1948 roku. W 1947 roku 76 procent produkcji prz emysłowej systematycz„program" , mający zapobiec kryzy- wszystkich rodzin w Stanach Zjedno- nie spada. Od października 1948 roku
sowi. Program t en zawierał szereg czonych nie zarabiało na 1ninimum do lipea 1949 r oku spadł on z 176
lekarst w, k t óre mi ały uratować g;:i- egzyst encji w związku z masowym, do 144.
spo darkę USA od dojrzewającego ch r onicznym bezrobociem .
Amerykańscy preten denci -do pa no·
kryzysu. Jednakże życie ' okr ut nie
Doznała również fia ska , t eoria" wania nad światem konkluduje
wyśmiało lekarzy gospodarki kapi- o nieograniczonych możliwośclach in- „Krasnaja Zwiezda" - usiłujący odtalistycznej , co więcej, I.ek ar stwa ich west ycji w gospodarce amerykańskiej grywać rolę nieproszonych opiekunów
przyśpieszyły dojrzewame kryzysu.
W i-zeczywistości inwestycje kapita· innych narodów, okazali się żałosnyOba lona zos tała „teoria", zgodnie łu kurczą się nieustannie. Już w ro- mi i bezradnymi bankrutami w swym
z którą w Stan ach Zjednocz-onych ku 1948 budownict wo przemysłowe własnym domu, Co więcej, główny
istnieje r zekomo wysoki „poziom ży- r ealizowane p1·zez kapitał pryratny, kraj kapitalizmu _ Stany Zjednoczocia". Okazało się, że ogromne zyski zmniejszyło się w porównaniu z 1947 ne są obecnie iródłem chaosu gos po.,10nopoli, osią gnięte dzięki niesły · rokiem o 17 procent, w r oku 1949 u chanej eks ploatacji klasy robotniczej legło ono dalszej zniżce. ·
dar czego w całym świecie kapita lii wzrost cen doprowadziły do obniHaniebnie załamał się plan Mar- stycznym. Dalsza ofensywa Stanów
żen!a pozi~mu . życia klasy r~botni- ~~a~la, przy P<?mocy które,go. monopo- Zjednoczo11ych na zdezorgaO:izowaną
t zeJ, do rumy i nędzy fa~~erow, to lis~ ai;nerykanse~. s~tuczn~e ~ozby- I gospodarkę krajów marshallowskidt
znaczy do spadku zdolnosc1 n abyw- WaJQ. su~ produkcJt, m e maJlłCCJ zby- 1
. ,
.
czej ludności.
tµ we własnym kraju. Okaz.ało się doprowadzi ie do kompletneio ~
N awet zgoi:lnie z umniejszonymi jednak, że plan Marshalla nie zapew- c!hu. · ·
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ludobój.cze ·metody imperi31istów japońskich

Przeciw prześladowaniem Polaków
- współtowarzyszy walki i pracy

Faszystowscy zbrodniarze stosowali broń bakteriologiczną przeciw protestują robotnicy francuscy
pracy oo i my I we wsp61n~
(PAP). Do redakcji „Gawojskom chińskim i radzieckim
froncie przeciw na.jeźdźcy wal«
wiele wzruzety Polskiej"
PARYŻ

Ge.neralowie i oficerewie Japońscy przed Trybunałem Wojskowym w Chabarowslfu

nikaml formacji nr. 100, zaś oskarżeni Kikuczi Nor.imicu i Kurusima
Yudzi byld laborantami w wytwórniiach śmiercionośnych bakteri1.
Akt oskarżenia stwJerdza, ;iż Yamada Kadz:icuka, Takachasi j Sato,
zajmując kierownicze stanowiska w
armii japońskiej, kierowali działal
bakteriologicznością · specjalnych
nych formaoji, które miały za zadanie produkcję broni bakteriologiC!lnej dla użycia jej w wojnie przeciw
ZSRR i jnnym państwom. Ponadto
Yamada, Kadzicuka i Takachasi po
noszą odp()Wjedzia-lność za bestialskie eksperymenty, w rezultacie któ
rych zamordowano c;o najmniej 3
środkowych·
Oskarżony Nisi, kierownik sekcji tysiące ludzi.
Akt oskarżenia precyw.je też kon
szkoleniowej formacji nr 731 zeznał,
iż jako bronJ bakteriologicznej prze kretnie w.Inę i stopień odpow.ledzial
ciw Związkowi Radzieckie-mu posta . ności pozostałych oskar:i:onych.
nowlono użyć bakteril dżumy, Jako I Wszyscy oni, z wyjątkiem oskarnajbardziej skutecznej. Już w maju żo.nego Kadzicuka - przyznali się
1945 r. oskarżony Nisi otnymał od całkowicie do winy, oskarżony zaś
specjalne polecenie 1Kadzicuka przyznał się do niej czę
generała Isii
wzmożen.ia produkcji broni bakterio ściowo, jednak jego całkowitą winę
logicznej. przede wszystkim zaraz-, i odpowiedzialność potwierdzają in
ni oskarżeni oraz świadkowie.
ków dżumy.

Moskwa (PAP). W dalszym C'lągu
akt oskarżenia stwierdza, że latem
1940 r. specjalna ekspedycja formacji
n;r 731 pod wopzą generała Ishl wysła
na została na teren działań wojennych do Chin Srodkowych. Samoloty tej formacji dokonały zarażenia
terytorium chińskiego z powietrza
przy pomocy zadżumionych pcheł, w
wyniltu czego w rejonie Nimbo wybuchla epidemia dżumy. W 1941 r.
. ekspedycja formacji nr 731 zaraziła
z samolotów zadżumionymi pchła.mi
okolicę :rnfasta Czande. W 1942 r. for
macja nr 731 dokonała jeszcze jednej takiej oi>era.cji w rejonie Chin

przed fonna.eJI\ zadanie dopr6wadze
nia hodowli pcheł w toku jednego
cyklu wytwórczego do 200 kg. Pod
kierownictwem Ka.wasimy miesięcz
na. moc wytwórcza formacji została
dopro.wadzona do 300 kg. zarazków
900 kg. zadżumy, względnie 800 razków tyfusu, lub 500 - 100 kg.
ba.kteril wą.gliQ a.lbo do 1 tony bak
tern cholery.

Drugi dzień procesu
W drugim dniu procesu - 26 bm.
- zeznawał oskarżony Karasawa To
mio - lekarz bakteriolog, podwład·
ny Kawasimy. W formacji nr 731
służył 5 lat. Karasawa zeznał m. in.,
iż broń bakteriologiczna była wyp1·ó
bowana również na wziętych do niewoli żołnierza!!h armii ameryka{1skiej. Na zapytanie prokuratora, czy
przewidziana była możliwość zasto·
bakteriologicznego
oręża
sowania
przeciw USA, Karasawa odpowiedział
Karasawa opowiedział
twierdząco.
o zbrodniczej akcji ekspedy::ji
też
bakteriologicznej w Chinach Srodko
wych, w kt.órej sam brał udział.
W drugim dniu procesu zeznawał
również były głównodowodzący armii
kwantuńskiej, Yamada Otozoo, który poprzedni·o w latach 1938 _ 10:i,9
"'
dowodził japońską armią okupacyjll<!
w środkowych Chinach. Do 1944 ro·
ku był członl'1°e""
,
' naiwyz·
' „. Japon'sl'1°eJ·
szej Rady Wojennej, a przez pewie11
czas głównodowodzącym „Obrony Ja
ponii".
Yamada zeznał, iż formacje nr 731
.i 100 były mu bezpośrednio podporządkowane. Odpowiadając na pyta
nie prokuratora. - Yamada stwier·
dził, iż broń bakteriologiczna miała
być użyta przede wszystkim przeciw
Mongoł·
Związkowi Radzieckiemu,
skiej Republice Ludowej oraz Chi·
nom, ale była również przewidziana
możliwość zastosowania jej przeciw
Stanom Zjednoczonym i Anglii.

. ,
.
Ofensy,va Armii
Pierwszy dz1en procesu
Radzieckiej
pokrzyżowała plany
W pierwszym dniu procesu - 25

Kawa- K. zeznawał
1 bm.
h k'
1·
· · d oskarżony
·
jedyne
ieiosi, Je en z g ownyc
73
dzieekiej w głąb Mandżurii unice- rowi;i!kfów for.macji nrtał 1. tZeznał
iz onnacJa ta zos a u worzo·
·
w japoń- on,
plany militarysto'
stwda
na na specjalne polecenie cesarza
skich, zmierzające do zastosowania Hirohito i że na jej utrzymanie wy
··
broni bakteriologicznej.
1
6
W p:rzededniu ltapitulacji dowódz j!~~::!=:i:a ~~· !:wk~ft li
do
się
dostał
który
two japońskie dla zatarcia śladów każdy człowiek,
swoich zbrodni poleciło zniszczyć la więzienia formacji nr. '131 _musiał
boratoria i inne obiekty formacji ba tam zginąć. Kawasima stwierdził
również, iż formacja nr. 731 posiada.kterfologicznych.
Precyzując w.Inę li odpqwiedzial- ła cztery filie w pobliiu rranfcy ra
w Li.nkou.. Chadlin:ie i
ność każdego z oskarżonych, akt o- dtdeckiej _
skarżenia stwierdza, iż były główno w miastach Sunju oraz Chajlarz,
dowodzący armii kwantuńskiej Ya- które miały służyć jako punkty omada Otozoo, bezpośre<lnio kierował parcia w wojnie bakter.lologicmej
formacjami m 731 i 100 i - jak przy przeciwko ZSBR.
postaiwił
Generał &ii latem lHl
znał - był całkowicie Poinformowa
ny o zbrodniczych eksperymentaeh
na żywych ludziach i sam do nich
Generał

Yamada

zeznał, iż

błyskawiczna ofensywa Armil Ra- sima

0

„

1

nadeszło

Na rozprawie na żądanie prokura·
tora odczytano specjalną „instrukcję
bojową dla grup dywersyjnych", ~y
daną w 1944 r. Yamada przyz11aJe,
~e instrukcje opracowali jego podwładni.

W toku rozprawy odczytano rów-

nież instrukcję, dotyczącą przesłucbi
wania jeńców wojennych, w której
zaleca się stosowanie tortur wobec
przesłuchiwanych.
Oskarżony Nisi Tosichide opowie·
dział o masowej produkcji śmiercio
nośnych bakterii i o nieludzkich cks
perymentach nad żywymi ludźmi, w
których sam brał udział. Nisi zeznał,
Tanaka skonże japoi1ski inżynier
struował specjalną laseczkę dla prze
noszenia zarazków dżumy, płk. Ooto
zaś wyprodukował specjalną „czek11·
ladę" nadziewaną bakteriami wągli
ka i przeznaczoną dla celów dywer
syjnych. Ni<;i przyznaje również, iż

wojska japońl;kie, działające przeeiw
ko wojskom radzieckim i mongolskim
w rejonie rzeki Chalchin Gol - sto·
sowały broń bakteriologiczną.

czyli z nami o odrodzenie FNDll!
szających listów od robotników fran
cjL"
ouski-Oh, któI"Ly wyJ"ażają swe oburzenie w związku z ostatnimi przeWiktor Dutemple z Lens stwieD!
l"Ląd dza w liście:
śladowarnlamii Polaków przez
franc1Uskl.
„Jestem do głębl oburzony
Wiktor Ba.el'linek 2 Billy Mon!łligny
q.rząd:zeniilmł
niesłychanymi
pisze: „Polaków, którzy tak licmie
przeciw naszym ws.półtowarzy„
mieszkają w naszym okręgu, znam
Nie rozumiem,
111Wrn Pola.kom.
w;yjątkowo dobrze.
jak mogło się to stać po tak bohaterskiej postą.wle, jaką ~jęli
Zapoznałem !Pę z łeb bohaterPolacy poda&$ okup~Jl. Jestem
ską d7liałalnośclą. we francuskim
przekona.ny, że krzywda, wyrz~
niebu oPOru oraz z Ich pra<:ą w
d11ona Polakom, zostanie - w ł·
wa.lee o podniesienie produkeji
mię odwiecznej przyjaźni nafrancuskiej. Pomałem również
szych dwóch narodów _. napraPolaków podczas pobytu w ich
wl~na."
kraju, gd7ile bylem przyjmowany po brate:rs.k u. Jestem obuno
Ollvfere Debuire z Lens plsv.ę:
ny faktem, że wydala się nlewin
,,Dopusiczono się oczywistej
nych ludzi, którzy kochają Fra.n
Decyzja ta,
niesprawiedliwości.
cję, jak swą drugą, ojczyznę".
która uderza w organizacje pot~
w
za.mieszkały
Emile Guesens,
skie i w nauczycieli, r&ni runi&
Barnes, pi·s7.e:
tak ja.k wszystkich
boleśnie,
Francuzów. Nasi koledzy, nasi
„Ubolewam, że nicusprawiedli
brllcła Polacy nie za.służyli - po
wlone wysiedlenia dotknęły n&•
tylu bnhatenkicb czynaeb p!l(fszych współtowa.rzys'Zy w praczaa okupacji i swej pracy nad
cy - Polaków, kierowników or
na tak bru
odbudową Francji ganiza.cji demokratycmych, któta.lne tr&ktowanle."
rzy na tych samych miejscach

Po festiwalu sztuk radzieckich

Festiwal Sztuk Radzieckirh w Pol· lk·a. sk·a1ę
sce po raz pierwszy na wie
zapoznał najszersze masy społeczeństwa polskiego z radziecką sztuką
dramatyczną. Festiwal zakreślony
został na olbrzymią skalę, skalę istot
nie masową. Prócz teatrów za.wodowych wzięło w nim udział przeszło
tysiąc zespołów świetlicowych, robotniczych i chłopskich. Dz-iesiątki ty.
sięcy wykonawców, wiele setek ty.
sięcy widzów - to cyfry u nas do.
tąd nie spotykane, świadczące o sze.
rokim zasięgu Festiwalu, świadczące e> umasowieniu sztuki teatralnej'
w naszym kraju, o wielkim zaintere-

sowaniu naszego społeczeństwa sztu· I·
· k·u R a d z1ec
k ą. związ
nego·
1
Przy tym Festiwal, co na eży
szczególnie podkr<li;!ić, posiadał olbrzymie znaczenie polityczne, społeczne i kulturalne, polęgajfłCe na
zapoimaniu szerokich mas widzów
teatralnych z niezmiernie żywą i aktualną dla nas problematyką polityczną i społec::zl\ł zw,iąz:ku Radziec•
kiego.
Festiwal był peWMgo rodzaju A~lco
łą, a nie tylko przeglądem naJlep..
szych sztuk i przedstawień. Pouczające znaczenie posiadało również to,
że mogliśmy porównać różne forn1y

wykonania podobnych lub identycz•
teat1·aln.Ych 1· w yc'ąg
i1ych zadan··
1 ną~'
n
stąd wnioski natury zarówno socj:r
logicznej, jak i artystycznej.
Wachlarz sztuk radzieckich, któr11
wzięte zostały na warsztaty teatral•
ne był wyjątkowo szeroki. W zasa..dzie sztuki rosyjskie i radzieckie ob.o
jęte Festiwalem, moina by podzieU.5
na cztery działy: po pierwsze - rosyjskie sttuki klasyczne, po drUgił
- klasykę radziecką w postaci drama.tów Maksyma Gorkiego, następnif
sztuki radzieckie z okresu pierwszycli
lat rewolucji, wre.'!zcie wspi>łczesq
r•dzieckll twórcz~ć scero.czną.
Tak więc w pierwszym dziale zn,.,.
lazły się takie dzieła klasycznej drą,,t

Leg·1on kuo m·1nłangowsk·1 · w v·1e· łnam·1e :~r~::io~~y1~~~j„GJ~e1Kr::ri!~~iJ

~:~~l:::os:v;:::,::
~~~::~:;b::
ludzi,
dowanie

zarażonych
tysięcy
•
śmiercionośnymi bakteria.mi.

il broń dostarcza
Kan-1 szy sprzęt wojenny
k' .
, ku .

Oskarżony Kadzicuka Riudrzi od Ju~ w ki~ka dni IPO upadku
1939 r. był szefem zarządu „sanitarnego" armii kwantuńskiej • bezpo- tonu, w Macao odbyło się spotkanie
średnio kierował pracą formacj~ nr pomjędzy prze<lstawldelem rządu
731 i sam był J'ednym z Jni-cjatorów francuskiego a kuomintangowskim
który
generałem ~eng Szu Yan
•
rozpracowania I stosowania metod
wystąpił rz prośbą o udzielenie niedo
wojny bakteriologicznej.
Takachasi Takaacu bitkom armii kuomintangowskiej
Oskarżony
do dnia k a pitulacji Japont był sze- sch:onienia w Yietn~ie i z p'l:'opofem służby weterynary.in<: j armii l.Y~Ją ~!Worzenia z nich „ochotnicze
kwantuńskiej i bezpośrednio kiero-, go le„ionu, który u boku woj~k
fran~uskich. walczy~by przeciwko
wał formacją nr. 100.
O.skarżony Kawasima Kiosi był patriotom vietnamskim.
Propozycje bankrutów kuomintan
od 1941 do 1943 roku szefem oddziału .. wytwórczego" formacji nr. 13i. gowskich niezwykle przypadły do
Oskarżony Nisi Tosichide od 1943 gustu wład1.0m francuskim i dziś już
do 1945 r. był kierown !kicm jedno- twol'2enie takiego legionu jest Y" tostki nr 673, stanowiące1· fili„ forma ku re alizacji.
"'
Zagadnienie potencjału lud1Zki2go
cji nr. 731.
Oskarżony Karasawa Tomio był lub, mówiąc ściślej, mięsa armatnie
od 1943 do 1945 r. szefem oddziału go jest dla imperialistów jednym z
kluczoWYch i na1'bardzieJ' kłopo1.~i• wytwórczego" foranac.i'i nr, 731.
' Oskarżony Onoye Masao był od wych zagadnień. Amerykańscy podpaździernikJl 1943 r. do 1945 r. sze- iegacze wojennj ucieka,fą. się do
fem jednostki nr, 643, stanowiącej wszelkiego rodzaju 'kombinacji pnlitycznych, byleby stworzyć przynajfilię formacji 731.
Oskarżony b. generał Sato Siundzi mniej namiastkę „piechoty a.tlantycod 1941 r. do 1943 r. był szefem for klej". Imperialiści, kolonialiści fran
macji bakteriologicznych „Nami" i cuscy mają - WJ>rawdzle na mniej„Ej", działających w Chinach, a od szą skalę - podobne kłopoty w pro
1945 r. kierował jednostką nr 643, wadzeniu „brudnej w<>Jny" przeciw
ko nąirodowi vletnamskiemu. Naktóra była filią formacji nr, 731.
Oskarżeni Klrazakura Dżensaku próżno panow.le iz Wall Skeet za1lnl 1Mitomo Kadzuo byli do chwili ka- westowali 6 m!Uardów dolarów w
p:Ltulacjf Japonii czynnymi pracow- 1Czang Kai - Szeka, napróżno najnow

li byłej armii

-1
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Przegląd prasy zagranicznej

ommtangows· ieJ.
Na.ród chiński zwyciężył, a. klika kuomlntangowska. pakuje dziś manatkl
•
Obecnie :francuscy imperialiści wy
dają dziennie na prowadzenie wojny w Vietnamie - 432 miliony fran
ków (na szkolnictwo rząd francuski
wydaje su·mę 49 razy mroejszą), a
broń amerykańska dostarczana Fran
cjl płynie do V.ietna.mu wzamlan za.
obiecane przez rząd francuski specJalne koncesje dla amerykańskich
kapitalistów. Linia. obrony imperializmu przebiega dziś pr~z Vietnam.
I znów wyłoniło się zagadnienie czyimi rękoma zdusi ć ruch nar od0
wo - wyzwoleńczy w Vleinamie? żoł
nierze, Ofit'erowie francuscy coraz
częściej OO.mawiają wyjazdu do Viet
~
namu. Og Ólnonar od owy rueh .nncuski -„żądamy zakończenia brudnej
wojny w Vietnamie" - przybiera na
Wystarczy przypomnieć, że
sile.
przez dłuższy czas żaden transport
do Vietnamu nie mógł odpłynąć 7.
Marsylii i Algeru w wyniku strajku
dokerów, którzy w ten sposób dali wy
raz solidarności z wa.lezącym na:rodem vletnamskim,
Bardzo poważny odsetek oddzlałów walczących przeciwko patrlotom w Indoohini).cll stanowi Legia
Cudzoziemska, do której za obietnlcę wysokiego żołdu, za obietnicę hez
karności za popełnione przestępstwa

mobill?:Uje się ludzi, stojących poza
nawiasem prawa, ściąga się SS-ma-

mi. Z Chin śc<ląga sit: w pośpiechu
niedobitki kuominta.n„o.wskie, któ....
rych legion stanie u boku SS-manów. „Agresorzy francuscy - pisze
mogą tworzyć
„Gł011 Vietnamu" Al
•. . .
.
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nłe uda Im się zrealiZ01W•ć· O kina, jak „Ożenek„ Gogola, ••Biada

przyszłości naszej ojczyzny nie będl\ temu, kto ma rozum" Gribojedowa,
„Burza" Ostrowskiego, „Trzy sil)o
decydować już nigdy imPeiialiścl -

za.decyduje o niej llU'6d vlełna.m• ~
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i „Mozart i Salieri", adaptacja se~
nicz~a „Eugeniusza Oniegina" Pus~

przesy 0 zyczenfa nOWOroczne

·

•• 1• WłOCh
FranCJI
a
, k n.1arzom
WłO
Federacja Pracowników Przemysłu Włókienniczego
· (lO)
.
we Franc3·i, Rue la Fayette, Paris
Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego w Polsce z okazji Nowego Roku przesy· ·
d
k'
b
·
raters ie poz row1ema.
ła Wam naJ·lepsze życzenia i
Przewodniczący:
Sekretarz:
Kubiak 1.
Aniołkiewicz A.
- - i i i-

-

FederacJ'a Pracowników Przem. Włók. Włoch Re
Via S. Tiela 2 • Milano.
ZaTząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Prze-.
mysłu Włókienniczego w Polsce z okazji Nowego .R<>:ku przesy•
ła Wam najlepsze życzenia i braterskie pązdrowienia.
Przewodniczący;

Sekretarz:

Aniołkiewicz A.

Kµbi11k J.
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Skutki'

,,pomocy"

marshollowski·ei·

stry" i „Wiśniowy sad" Czechowa.
dramatów Gorkieg-o ujrzeliśmy na
seenacl1 naszych teatrów „Jegora Bu„
łyczowa", „Mieszczan", „Na. dnie";
przeróbkę sceniczną z „Matki". Z p~
między utworów z okresu Rewolucji
Październikowej ·wystawiono „Prz~
łom" Ławreniewa, „Lubow Jarow:t„
ja" Treniewa. Jeśli chodzi o współ·
czesne sztuki i·adzieckie, to Festiwal objął utwory, poruszające najrozmait~z' zagadnienia od czasu
Wielkit>j Wojny .Narodowej z najazdem hitlerowskim, aż po dzień dzisieJ···y.
au
walki z Niemcami hit;..
Zagadnieniu
lerowskimi i bohaterskiej postawie
młodzieży w okresie okupacji poiwię•
eony J'est np. taki utwór, jak ,,Młlt4
da Gwardia" Fadiejewa, którlł widzieliśmy w kilku interpretacjach
scenicznych. Najbardziej istotne i
"ktualne sprawy naszego czasu p.,..
ruszają takie sztuki, jak „Zagadnie.-'
nie ro'!yjskle" Simonowa, „Mosklewski charakter" i ,.w pewnym mie.r
ście'' Sofronowa, „Makar Dubrawo.••
Korniejczuka i inne. Sztuki te to nie
tylkl> najwyższe osiągnięcia wspótc~esnej dran1aturidi radiieakiej, lec:i:
szkoła. życia politycinego. szkoła.
świadomośei ::;połecimej •
Na tym właśnie polegał fstot.n7

z

sens Festiwalu.

Słowo

artystyczne,

słowo padające

z desek teatrahlych,
spełniało tu wieloraką i ważką. rol~

Proces b. oficerów japońskich :t:~:!:4=::si::~~::~ ~s~;: 2m1·1n. bezrobotnych wZachodn1·ch N1·e·mczech Ukazując historię
się na koniec nosa, spoglQda w mikro-

Wydelegowany na proces b. wyż.
h
k .
• k' h
.
•
.
5zych of icerow Japous ie , os arzonyc
stosowanie
P.''zygotowyw1111ie i
o
bakteriologicznej, korespon·
broni
dent specjalny, „Prawdy," M. Małygin
donosi:
„W Chabarowsku rozpocząl się pro
ces japońskich zbrodniarzy wojennych,

ron

"

.

gółami opowiada o swym morderczym
Ill'Ocederze.
Trzeba było zbadać doświadczalnie,

z

W dzienniku
BERLIN (PAP).
Neues P eutschland" ukazał slę artykuł, oma wiaj ący konsekwencje
„pomocy" marshallowskiej dla Zachodnich Nie miec.
Dzienn ik zwraca pnede wszystkim
fakt zastraszającego
na
uwagę
Pismo przytacza
bezr~boci·a.
~~~·tu
v
„„.~
przewidywania „New York Herald
Tribune". według których llm~ba bez
h
·
robotnych w Za.chO'dnich N1emczec
przekroczy w naJ'bliższv. m czasie 2
miliony osób.
„Neues Deutschland" stwierdza, że
sztucznie
Zjednoczone
Stany
zach hamud
··
j
0 d " Ic h
ą rozwoJ gos.po a rczy
w~ka
rshal!o
ma
·
omoc"
..P
·ec.
N1'em1
J'ak) re
zamknęła dla gospodarki zachodn'io·

w jaki
• sposób bakterie działajQ na ludzi
w rożnym wieku i różnej płci. Tote:i
wtrącano do kazamatów starców, dzie·
ł
N
k b
ależa o ustalić jakq odci i ·o iety.
·
· bak·tene
h
1
••
•
pornosc na c 1oro y stwarza1ą
w org.anizmach przedstawicieli ró:iny.ch .
el
narodow. W tym celu zara:timo Rosian,
k.
Cl
oł
iińczy ·ow.
Mong ów,
L
·
· .l SQd Qwy w sprawle
T oktj s k· 1. przewon
d t . t Ł0 d .
p
Z1 rezy en r mas a
głr.wnych japoń~kich zbrodniarzy wojen prezentant Rządu - przyjmować bę
nych rzucił światło jedynie na część v.bro dz.ie w dniu 1stycznfa1950 r. "ły' sali
1 1 ko. ł woJ'skow ych • Atne • Prezydium Zarządu Mi' ejskle·go, ul.
' sk'cl
ll lll· J'apon
· . ;o r odko''·" P1'otrk~"ska 104, życze nia noworocz
'
ama t orzy 8 tosowame
ryk anscy
masowego zniszczenia zrobili wszystko ne.
o go dz. 10 od przedstaw',._•'eli
co w ich mocy, aby ,wynaleźć okoliczno·
d władz i urzędów; O godz. 11 od pned
k
·
lici łagodzące winę japońs ich zbro . stawicieli organizacji politycznyr:h i
społeC2Ilych; o godz. 12 od pracowni
niarzy wojC11nych.
Akt oskarżenia obecnego proce.su o· ków miejskfoh.
raz zeznania oskarżonych wytrQcają
Woł--oda Ł6dzki t Przewodnlt"Jlą
·
• soId atesk.1 Jab ron• z ręk.t protek torqw
,,..,..,
cy w~t-,w6dzklej Rady N.arodoweJ
ll.ońskiej. W śledztwie oskarżeni przy. pn:yj.;';wać będą życzenra. nowoznali się do winy. Niezbite dokumenty roczne od przedstawicieli władz, ui zeznania świadków potwierdzaj4 cięż· rzędów, orga.nizaoji i społeczeństwa
kie zbrodnie~ zasiadaj1cych na ławie o- w dniu 1 stycznia 1950 r. o god.rlnie
,sk1U.!1!.!1~~11łóif)b~· 13 w gmachu Urzędu Wojewódzkle·

oskarżonych przygotowywanie i sto·
sowanic broni bakteriologicznej. Na W
.
wie oskarżon.ych zasiedli genera łowie
i oficerowie armii ku.iantuńskiej.
Robotnicy i pracownicy umysłowi Cha
barowska oraz :7.ołnicrze i oficerowie
Armii RadzieckicJ· zapełnili szczelnie
Salę 5ądo'"ą, słt1clia.J'ac z natężono uwa·
"
•
gą aktu oskarżenia, który uwidocznił
cały ogrom popełnionych przez oskar·
żonych zbrodni. Przygotowujęc się do
g1·abieżczej wyprawy po cudze ziemie,
·
"
miecz
,.,niezwyciężony
zastąpili oni
i· i'n·
tn1c1'z11g
z
flako111'kam1'
w
·
·o
SalnuraJ
„
nymi środkami słuzącymi do masowe·
go unicestwia.1ia ludu.
W pierwszym i drugim dniu procesu
przesłuchano czterech oskarżonych. Bez
Pośredni uczestnicy i kierownicy przy.
gotowań oraz stosowania. broni hakte·
riologicznej opowiadajQ szczegółowo li
strukturze tajnych oddziałów, Q, technq
logicznym procesie produkcii jmiercio9omycli bakterii, Oskar!on~ Ka'l,v,.~
r.

k'

ępym wzro iem, ata1e mrugaJQC
powiekami i z najdrobniejuymi ezcze·

0

~-~A-qlJ1i"' ·: mi

t

do Vietnamu bataJionu. złob. policjantów
żonego wyłącznie
petainowsklcb, których zwolniono z
wię'llienia pod warunkiem wyja-zdu
do Vietnamu.
W obliczu poważnych sukcesów pa
triotów vietnamskich potrzeby imperial'istów wzrastają. Amerykańscy
mocodawcy, czując usuwający sit;
im w AzJ'i grunt pod nogam.i, n aglą
i żądają jak najszybszego rozprawienia się z patriotami vietna mski,••

słaniu
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Z"czeni•a
nOWOronzne

VYY
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~ml

H~tlerov;vscy t~·

sztuki dra
rozwoju
przedrewolucyjmatycznej w Rosji
nej i Związku Radzjcckim, prredsta.niemieckiej naturalne udśeie, to je&t wi·aJ·ąc problematykę kra.J·u socJ·auz...
możliwości normalnej wymiany han
dlowej z Niemiecką Republiką De- mu ,problem~tykę przemiany ustroj\l
mokratyczną, oraz krajami wschod- i rekoni;trukcji ciłowieka w tym uniej ii południowo-wschodniej l}uro- stroju, Festiwal spl.'łnił wielk!l roił
polityczną i wychowawczą. Jeszcze
·
py.
Uniemożliwiając nandel z 1:ą częścią
Eµropy, Amerykanie zwiększa1ją sy- bardziej zacieśnił stosunki kulturalne
stematycznie zadłużenie Zachodnich pomiędzy nami, a krajem socjałilint\l
Wemiec, z,muszając .ie do nabywania _ Zwinzkiem Radzieckim.
„
to
M hall
h l
żywe zainteresowanie, 3·akie zdobył
a - w ramac panu ars
warów amerykańskich za dolary i F t• 1
· I
b
-~i... ·
po wyśrubowanych cenach. Towary es iwa, wyp=„1one po rzegt sa e,
te nie znajdują jednak zbytu na sku olbrzymie tłumy widzów, robotników
tek wysoklcli cen i kurczącej się sta i młodzieży, były najlepszym dowo·
i celowa była ta im·
z a eh-"···-'·
b
vuul"f'• dem, Jak ważna
le s'iły na ywczeJ w
i
.
k
preza i ja · ogromne znaczenie pos aNiemczech.
dała zarówno pod względem politycz•
•
0

rrorysc1 wAustFii••

nym, jak i kulturalnym. Rola i zna·
caenie Festiwalu rozciąga się na
0
przyszłość. Nasze teatry, nasze ie·
e
Zia acry
WJ
P
"oQ
ł
d
d
p· J k · ·
Ń
a JUZ po ano, nizacJa ?'sponowa a znaczną ..,. ·-: społy amatorskie, świetlicowe, zdoWIEDE (PA J.
.
.
przed kilkoma dniami wykryto hltle v".!ą ma.ter1ałów wybuchOWYch, brom
- bywszy doświadczenie seemcine w
rowską orgllJ1izację terrorystyczną w I amunicji.
U jednego z uczestników szajki, interpretacji sztuk radzieckich, ,będ~
a1T1erykańskiej strefie okupacyjne j
Austrii. Prasa zamie szcza o~ecn~e Kren8:, znalezjoi:o „czarną listę'_', za mogły obecnie wystawiać coraz to
pewne szczegół? 0 tej orgamzBCJI, wlera>Jącą . narzWlSka różnych działa- nowe utwory dramaturgii radzieekiej.
•
.
1.1krywającej s1ę pod nazwą „au- cu.y austriackich, których terl"oryścl
· ali z.l'k 'd
b k ń k'
„ „v w ten sposoi." własny
„ 1 Wl ować". L.;ist a t a I wzbog"C&J""
striackiego korpusu repu li a s 1e- mrruem
miała być WY.słana do zatwietdz.eni.ąj re~rtuar, a iednocześnie przyczy.
go".' .
. urga <Za.chodnJ.e. Niemcy), niai•e eię do pogł~bieru.·a. ideo.logi~
Na czele ..tego „korpusu" stał b . ćio Augsb
o~rsturmfilhrer .ss Gir~, który gdzie znajduje się centrt.tm pbdziem nego i artystyeiąogo p,o)ęki~ ~
·
,„....ł..
~ hi~ dfł
.~
zbiegł do Zachodru~h Niemiee. Więk
~~!li!:- · 'AMW!JMM9-1
• ·
. •.
SZ?ść crao~ó:V r~krutowa~ slę spo- ne-, o~g.
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r
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Zgoill:ie z uchwałami Biura Organizacyjnego KC PZP'll
III Plenum KC we
powziętymi w myśl wytycznych
w~zystkich organizacjalch partyjnych podstawowych i od
działowych prowadzona • jest obecnie akcja wyborów nowych władz partyjnych.
Wybory te muszą być oczywiście przeprowadzone w
atmosferze pełnej demokracji wewnątrzpavtyjnej. Akcja
Wy~orc~ ma się stać punkitem zwrotnym w pracy orgaruzacJi partyjnych, który umożliwi usprawnienie pra
cy naszych organizacji w myśl wytycznych III Plenum.
Aby wybory stały się tym przełomem muszą one
~y~unąć do władz partyjnych najlepszych i najaktywmeJszych towarzyszy, a przez krytyczne i samokrytyczne przeanalizowanie1dotychczasowych błędów w pracy
egzekut yw muszą dać wskazania nowy,m władzom na
najbl iższą przyszłość.
Na łamach naszego pisma omawiać będziemy krytycznie szereg zebrań zarówno dobrych jak i złych, ce-

...\

lem dostarczenia naszym organi!zacjom partyjnym materiału do stałego popirawiania i ulepszania stylu pracy

Oddziaiowa organiŻacja w tlrnl1 partyjnych jest niedostateczna,
ni i przę't.'zalnł PZPB Nr 7, taki agitatorzy nie wykazują żywszej
zwana ..n zmiana" ma za ~o bąj dzia łalno ści , że są i tacy członko·
dobrą trorlYicj~ energicznej i spr a 1 wre, k t ó:.-zy uchylają się od płace
wnej pracy. Wyszło z niej wiel uj t n ia składek i uczęszczania na zedziebych .ak.;ywistów. którzy a-1 brania. że kuleje p raca ZMP i orwanwwali ·na w y :;:sze stanowiska .. gani zacji masowych, ż e uczestW te j właśiiie org anizacji oddzia nictwo w szko1e'1iu '\-ynosi tylko
łowej pracowl!!: uprzednio obecny :45 proc., a '" d yskusjiach na zesekl.·ctarz orga1iizaCji podstawowej !bra niach ' b ier-ze udział zbyt m ało
PZPB Nr 7, to'\\v. Władysław Su· członków. To vstatn~e znajduje
chodolski. Orgal...'lizacja może po- 'J)f'ł n e UZB1.Sadnienie i na Zebran iu
chlu bić się znacmymi osiągni ęcia w y b orczym.
Na b1isko i40 osób, obecny ch na
mi w dziedzinie produkcji. Plan
roczny wykona no ,w termirri.-e, zaś zebran ·u , w i dyskusji zabiera głos
plany mie.<.;i~zne tkalnia i przę- zaledwie 5 towarzyszy. Tylko
dzalnia wykonują, jak dotąd, z dWie tcwwarzyszki - Zielińska i
Ja- Raźnif!wrska poruszają sprawy pro
kilkuprocentową nadwy±ką.
kość produkcji też nie wzbudza ctukcyjne. Tow. Nyziak, zaatakoobaw. A jednak nie wszystko wany imiennie w sprawozdaniu
s ekretal'2la z pow-0du niepłacenia
jest tu bez zanutu.
Na odbywaj~e się ze1iranie wy składek .stwierdza. tonem wielce o-

ani także w sprawozdaniu sekretarza, który wymienił wprawdzie
bolączki organizacji, odczytał nawet nazwiska towarzyszy, zaniedbujących pracę partyjną, ale
nie skrytykował ani pracy egzeW
kutywy, ani swojej własnej.
sprawozdaniu nie stwierdzono,
kto jest odpowiedzialny za spadek aktywności organizacji partyjnej, za słabą pracę ZMP, za
braki w szkoleniu.
Dyskusja ożywiła si ę dopiero
wówczas k iedy przystąpiono .do
omawiania życiorysów kandydatów, wysuniętych do władz organizacji oddziałowej.
Trzeba przyznać, że pomimo
słabej akt ywności organizacji, wy
bory niczym nie przypominały
doty ch czas stosowane go sposobu
wybier a nia wkdz p a r t yjnych. Nie
bylo zgóry ułoż onej listy k a ndyda tów. towarzysze nieskrępowanie
k a ndyda tów.
swy ch
wy.:::uwnli
z Z1Jpytania.
im
zad awali
int eresowaniem przysł uchi wali się
poszczC>gó1nym życiorysom. Dodatnim obj a w e m było to. że towarzysze zdając sobi e sprawę z
wł asnej dotychczasow e j bezczynnośd , przy wi ązyw ali do wyboru
właściwych ludzi dużą wagę, licząc
słusznie n a to. że tylko odpow ie d
ni i świadomi sw~·ch obowi ązków
towarzysze potrafi ą dźwignąć or-

ganizację z dotychczasowego zastoju i przywrócić jej tradycyjne,
przodujące miejsce w PZPB Nr 7.
Dlatego też do egzekutywy par
tyn.ej po długotrwałej dyskusji wy
brano aktywnych P.artyjniaków:
dotychczasowego sekretarza tow.
Wojciechowskiego, dobrego robot
nika i starego ipairtyjniaka, aktywistkę tow. Orłowską, przodowwielowarsztatowca
ni.ka pracy,
tow. Balcerzaka, aktywistkę tow.
Graczykową, która od 1942 roku
brała czynny udział w walce z
okupantem w szeregach AL. oraz
wieźnia hitlerowdługoletniego
wskich obozów, tow. Kunę.
Kierownictwo swojej organizacji partyjnej złożyli więc towarzy
sze w godne ręce, k t óre niewąt
pliw ie w oparciu o w y tyczne III
Plenum PZPR potrafią unktywni ć organizację, w przygnia taj ą
ce j większości składaj ącej si ę prze
cież z dobrych i wiernych P artii
towa rzyszy .
Członkom organil:adi oddziało
wej Il zmiany PZPB Nr 7, potrze
I ba tylko sprężystego kier own ictwa, potrzeba wyt ~żoncgo szkole
n ia i stułego budowania 1 r ozszer zan ia aktywu p ar tyj n ego . T ego I
wł!1snie oczekuje P a;:tia i oczekuj1
towarzysze z .,Siódemki" od no wo
wybranej egzekutyw y.
Kar.

I

ra~istów

HOdo-wla

lale podajq dzie1miki nowojorskie, dymisjonou:any ge11eral George v on
llom Moseley, znany ze swych faszystowskich i ludobójczych poglqdów,
mianowany został kuratorem. szkoły wojskowej w Natchess ( stan Mississipi).
Jednocześnie kierounict wo szkoły ogłosiło oficjalnie, że jej elewi wycho·
wywani będą w duchu „wyższości rasy białej".

Dwa powyższe fakty sq nąwym wskwinikiem wzmagającej się ofensywy
reakcji amerykańskiej. Historia nominacji ge11. Moseley'a zasługuje na
krótki komentarz.
W swoim czasie, bogaty plantator ze stanu Mississipi -George A.nn·
strong ofiarował szkole wojskowej w Natchess 50 mil. dolarów, pod
tym. jed1wk warunkiem, że szkoła zajmie się jamtie propagandą „teoryj"
rasis1owskicl1 i wpror.ix1dzi Je do J,:ursrt wykładów lv clrnrakterze obo1l'iq·
z11jr1cej ,.dy$cy pw1y nartkowet'. Kierownictwo s:::koły przyjr:lo te11 trnru·
nek, po czym Armstrong wyznaczył osobiście „rad~ opiekuńczq", do której weszli syn Armstronga - Allan, ge11. Mosseley i parę innych osób,
które mu:i'yby dopilnou·uć. aby l('oli i żądw1iom starego rasisty stało się
zado.~ć.

...4.rmstrong - pis::<' w tej .~praicie d:::ien11ik „New Yol'k Po~t" - nt(I
l iczny ch z1coleru1ik6w 11ie tylko w s1a11ach połud11iowych, lecz i w cał) m
hrnj11. Pr:\· iąrcszy broń ..ideolo{l.ic:rul' z arse11ał11 Goebbelsa i K11-/l.luxf\.lw 111, poslu!f1tjqc się doslw1wle technikq .,t<'ielkiego 1.-łamstu.v.i", pro11'<1dzq
d emolm1tyc::;i1ym t f CS.4.
oni ubemi e c>f e11syicr pr=ecill'ko rrnbodom
l'rz„iilaclo11v1t1 ie .ifurzym) rf·, Żydón• i i1111ych ..c1Hl:::ó:iemców", propal(cmrlu
. .11•.r:i•zości bit1łej ra~y". kam)>lmia 11rzeci11 11.·o ,.11ie bei:11it>c:111mm sposo boll'i
111y.(/e1Lia„. 11<1g111il.-u m1 kom1111is1órt• - sq to m~zystko o/1jawy ,.oę.cl/11e1
1e11de11cji ro:wojmcej".
pomi111tl
l'11blic.vs11L z .• \pw } nrl.- l'o.~t" · rn:111 y.~l11i1>, 11ie1t'(llr1/iu•ie 111i/c;1•11ie111 - hienmek tt•gt> .• roz1eo.i1•"'. Dop01cir111 y ::Mem Io, co nie
;u.~tułu 1unriPdzim1e: •. ro:rt•ój'" f.l"Mnrętr:ny polityki USA zm ierza u vr11i11ie
d o d v/;111111ry /<18Z\'slmnkiej, do 11icz.vm 11ieogN111ic ;one!(o pww1rn11 ia 1110•
110 poli Iw t>i tal i st,-c=irycft.

B. V.

.noqą pracou;ać

PZPB Nr 5
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r=: ~:z~~~mC::::i:,~~ ~~~;~!~~!.~ z:l~a:a::i~ Dni Stałinomskie buły potężnym bodzcem do mzmoż~nia produkcji
ru wię_ksz?śe członkÓW1 Już. na.

OJ>r6ca *
Takiego entuzjazmtt,, jaki ogarnął kładach możłlwo§c swiększenia pro-Hymczasem " skutek EłegO aylu· .-Potockiego, PZPB Ili' I
do 1mief!nego
:to j~z~e :powodtt
go na zebramu, a- .załogę J'ZPB Nr 5 pockza$ Dni Stall- dukcjL Dni te t1dowodniły, że załoga- pi:acy organizacji podstawowej, no działu chemicznego, ktdry wykonał

xozpeczęc1em ~ynnęrumua

dwie godziny przed

·~hrari.1a d,O &;ekre.t arza zgłaszają tow. V{ojty:nk.a któremu sekretarz nowskiej Pracy nie pamiętają ani ro- potrafi pracować wydajniej 1 lepfl')y kutek S2kod1lwej działalności usunh: plan zobowiązaniowy jeszcze w llstO
an~ n1~t'ó~ Ceiłonk-0wd.e, \lSiłują zar:zuO!ł uchyhmie si~ oc1 :tebrań botnicy, ani kterownict~o ~akładu. 'Ze trzeba tylkq µmieć nią p,okierowa~ tegq jUz byłego dyrektora przędzalni, padzie, nie wywiążą się, niestety, ~

·. uw~a to za dowód· W s~ystkle i;ale zostały p1ęk~1e przy. · zwol .-p.a-rt;:jeycb,.
~ Po{i,, t:óiń~t ipr,e tekstami
4~
--sr~' efobeąi:o~ Yłzb:u.dza to ·uprzeoae• do jego osoby i tłu. '5tr~1one, leC2 co najwatnie1sz~, pi>d-

1

-Jfwose"" aktywność
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'Ze sprawozaanitl ~kretarza od
C!zi:ałoweg:c> , ,tow. lVi>jęiechowo1

pewn~~-

p?a·. ma.czy $ifł'•'\\$łem ~r.aoy Zi1WO- wyzszono zna~znle wykonanie
now produkcyjnych. W przędza.n
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;PZPB ~""'l' l'lie zro2umieli widocz plan w ~ 26 procentach, pod:s gdy
'. ni!it roli' i znatzenia keyty15i oraz i:rzecię~~1e oddz.1!!_ł ~en 'n'P8 1 o plan
skiego dowiadujemy się. ie prze. samokeyty.ld. Bowiem nie było 7aledwie . w 100 proc.
Dni Stalinowskie wykazały w ::acj.Ptn.a irekw~ntja n_a zeb.raniach ·ej a.ni w ~osach d_yskUsYin.ych,
-
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ważne niedociągnięcia. Przypuszczać

•

że towarżysże odkryją jesz·
należy,
cz~ nie jeden ślad szkodliwe j roboty
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Na.si ...orespon enc• .a...-vczn• f!!SZ:z
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w rodzaju tej, jaką prowadził były
dyrektor Potocki. Jednak na niektóre

•

•a
·
~1e ulep ~zen
•o
Don
8

~~~~~Je~~ag;ależałoby już

•

,;:,

~

. k.I rob O t Dl·cze
• wynaI az
.
qn roku zc.oszcządzić I milion 3t tv· \
tylko w naszej fab ryce. Powin.icn bvć równi eż ?.astosowany w ca·
zgrzebl·
l m przemyśle wełnianym
ny m, oraz w przem yśle b<1wełniar,ym
w p rzedzalniach odpadkowych.
J . Olkusz
korespondent fabryczny „Gło~u'"
z PZPWł. Nr 39
Pomysł

tokarza

Ciekawym pomysłem racjonalizal<H
skim, który przyniósł tysiące złotych
oszczędności, jest ulepszenie ob. Zy·
gmunta Gajewskiego, tokarza - bryga dzistv z Łódzkiej Fabryki Maszyn
Jedwabniczych.
Otóż ob. Gajewski z połaman 1·ch

w_i e-!· leł, frl'7.6_w ~~I rnwych i ~wint1J.1~
n1kow porob~I 1oz1.1_eyo rodZdJU n?Z'
lo\ arski P, ktore umieszcza w speqalnym przez siebie sporządzonym u·
c hW.:vde. Po ·.łoko nrm iu liczny cch . pr Jb
siw:Ndzor.o, ze cenn<> te kawałki s tali sz\ bkotn ąc.ej wyrzucane doty.:h·
czas na stop, dos kunale nada j ~ się Ck'
przecina nia i Q\"intowan ia, me uste·
puj<Jc n ożom normaln\m.
Bi orąc. pod uwaqę, że stopv s tali
do „zvbkotnących noży tokarskich
sprowadzane s ą je!lzcze dzisia j w
wi qk~1ej częś ci z zagranicy, ~nz 11 mierny, jak wiPlkit> os1rzędnośc1 pu;y
niesi<~ zastosownnie pom ysłu ob. GaJewskiego prr z ws1yslkie fabryki me
H. Bogusławski
talowe.·
koree:pondent fabryczny. „Głosu"'
z Łódzkie j Fabryki Maszy n J eaw.
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racjonalizatorski w naszych
39 spotyka si<:
z coraz większym zrozumieniem i z:iinteresowanicm ze s trony robotników. W osta tnim kwarlale do Kn r.1isji Usp ra.wnień wpłynęło w iu!P no·
wych pon. ysłów, które przyc7vniły
się do Zndcznych oszczęctn oki .
Do na jciekilwszych z nich nal eż'/
r iew4tpliwi1• w~ nalaznk brnpd1L ly
'''marskieqo oh, Kazlu1ierrn Golca 7.
PZP\V ł Nr :19. Pracowcił on nicstru·
dzenif' nod swym ulep"zu1iem wi1•l•!
miesi<;cy, pn-{wi<;caj<\C k<1:i.clą wo!m1
f'hWill', koi,d•\ u1e rl1wlq i świ<; l o. Owo
C('ffi tych W\ siłków ~lilia sic: nowi ul·
ka, o spec jalnej kon,trnkcji 111nsz ,11
do nnowunia c-lrniew z9r~1.·h l u r sl- ich.
PoszczeHl•lnP o<;ści swoje j mas1.v;1ki
v:vra b iał c.b. Colec n· s l<Lrt'\fO zlcurn ,
kżact>go dotąd be1u;i:vlet z nie na po·
dwÓ•Ztt fabncrnym. Po kilku nieutlJ.nych próhilch m<:szynka wr;-szcie
zdała zadc w.:tlająco egzamm. W lZ•\ ·
s!e kr.nfriy jm'i próhy stwierdzono, 7e
dzięki ni 'J nic tvlko skraca s ię •:zas
pracy do połowy, wyrabiane prz~v
nią rowki w cholewie odznaczają s i ę
Ruch

zakładach PZPWł. Nr

BOGATY
-

Dn,· Sto li nowskiej Pracy
Po kilku d n iach . klórc m inęły
od pamiętnego 21 grudnia, 70 rOcz

nicy urodz-in Towarzysza Stalina,
przepro-wumożna już częściowo
pow a żn;\'<'h kodt".iś ze.>tawicnie
rzyści jakie u zyskał nas.z pr'l.em ~·~l
d7.ieki licznvm zobO\\ iątaniom. po
d1.'j;nowa n y;11 prze?. po:;zclPA;>h;e
zakłady .

Podczas Dni Stalinowskiej P:-acy. w c·ą~ u ca ł ego okre$u. popr.:ed:mjącego rocznicę urodzin Towarzysza S 1 a li na. wz1·0$ła og romni~
produkcja. u l egła wyda tnej popru
w!c jal;o$ć. pog l ębilo :>:ę \Vspfiltuwodnictwo pracy. Przedterminowo wykonane zostały plany p!"oduh:cy,ine. O t:vch sukcesach dono.>zą nam stale kor espondcnd
fabt·yczni i przedstawiciele róż
nych instytucji. .
Pracownicy Wojewódzkiej Dy·
rt>kdi Państwowego Przem~słu
Miejscowego w myśl eobowiązań
równą szerokością i taką gl ębokością,
wvkonali roczny plan produkcyjo jakiej przy ręcznej pracy nic było
powiększony o 60 procent w
mowy. Poczynione obliczenia wył·11 ·
dniu 21 grudnia. t. j . ju ż na 9 dni
zały, że koszt ryflowania 1 cholewy
przed przyJętym terminem.
na maszynce ob. Golca wynosi 127 zł,
Korespondenl Centrali Handlo. 0· 1
p.o dczas gdy koszt ryflowania 1 eh
Papiernlcze10
lewy dotychczasowym sposobem, tj. . wej Przemysłu
TOW. GĘBlCKI donosi n am, ~e
ręcmle, wynosił 4 tysiące złotych .
Centrala wykonała przed termi~y.nolazek ob. Golca p ozwoli W cią·

ny,

PLON

w świetle ko reSpOn de nCj i robotniczych

nem plan roczny i 3-lctni. a do
końca rok u wypc•lni go w 120 p1·0centach.
Załoga P.l\lT wyprodukowała do
dnia 16 grudnia ponad plan '8 m.llionów ~ztuk papiero~ów.
W
z PZPB
Kore~pondl'nf
Nr '.!2 - tow . .Janicki informuje
na~. że prz~clzuln iu wyprod ul:cowała pon<icł pla n l ll.llOO kg przi::d:r.y,
....;.
Czyn Stalinowski sta1\owi ł po~
~ ażny bodziec do 1·ozwoju i pogh.;bienia \\',;pólz<1 wodni clwa zarrlwno ilościowego. jak i jako~cio
wego. Powsta ł o wiele nowych zespolów. podwyżs zono z1rncznie wykonanie baz produkcyjnych. padło
wiele nowych rekordf.rw.
We wspomnianych ju ż PZPB i
W Nr 22 powstało 5 nowych zeoraz
jakości
społów najwyższe.i
dwie młodzie7.ow() brygady produk
cyjnc. W PMT kilka brygad pod
wyższyło znacznie wydajność swej
pracy. Obsługa agregatu, złożona
z 33 osób, wykonała p lan d·nia 20
i 21 ~rudnia w 114 procentach. Obsługa 5 pakowaczek dożona z 12
w 109 ,proc. Obsłuia
osób dwóch ma·zyn Standard '.7 osób)
- w 111 proc. W Fabryce M~
Wlókiennkzy.cłi 14 robotnlków •i n•
~·

teraz
nie objęto jeszcze
planem produkcy jnym poszczególnych brygad. Trudno wiE!c mówić o
do każde.i
planu
i.1oprowadzen1u
p rządki czy tkaczki, a wiadomo przecież, jak takie szczegółowe rozpla110wanie produkcji i zaznajomienie z
r.i ą kazdego robotnika, każdego m ,1jslra, wplywa na szybkie i dobre wykonanie planów.
Nie pracowały tez dotychczas tlobrze organizacje od działowe, skhda·
fąc cały ciężar Zajęć i obowi ązków
na o.rganizację po dstawow~ . Nie prowadzono &kutecznej walki z nieuspra
wiedliwionymi opuszczeniami pracy,
czego na jlE;pszym dowodem był rakt,
że w pierwszych dniach po świętach
wiele maszyn stało bezczynnych,
przynosząc wielkie straty urodukc:ji.
Organizacja podstawowa przys tąpiła już do uaktywnienia organizacji
·
oddziałowych.
Dużo jednak pozostaje jeszcze do
zrobienia w PZPB Nr 5. Zarówno
jak i tkalnia muszą cał„
przędzalnie,
kowicie zmien\ć styl pracy. Zarówno
robotnicy, jak i personel techniczny
powinni o wiele bardziej niz dotvchczas interes ować się produkcją i zdecydowanie walczyć o pełne wykony wanie planów dziennych i pod żad
nym pozorem n ie powinny dop11szW PZPB Nr 5

I

sięcy

swych zoboWiązan, co gorsza - prż•
dza.Inia egipska pie zdoła. nawet w}fkona.'.: planu państwowego.
Zebrania wybotcze, które odbęd~
..... w w·· zystk' h ddz"ał"i<> b
1 , ...
ic o
"'
e
„ o ecm„
·swych
,,Ba·
partyjnych
organizacjach
•wełnianaj l>iątki"1 niewątpliwie wyk'.'l
żą przyczyny, które wywołały tak po

d ywjdualnie i wraz ze swym i, br y
gadami wykonało podczas Sta1inow~kich Dni swe bazy produkcyj
ne w znacznie więk~zym stopniu
(10- 27 proc.) niż zwykle.
Korespondent .,, P ZPW Nr 3 tow. Wa rclkowi.lti dono;;!. ;.e tkacz
iow. Grzelak, który dO\<!d wy:rnn;vwał 131.5 proc. normy podniósł
::;wą wydajność do 1 io.>ł proc„ a
tkacz .Janiak p17.ckroclył 'wq bazę o 42.5 proc. Ob,vdwa.i wyprodu
kowali wyłączn:e ek:>' rę.
.:t

.,.

-;~·

Stal inowzobowiązaniach
~Kic h powai.nq rolę odegrały rówpostanowienia. dotyczące
rnez
W

ur uchomienia
przedtermino-wego
parku ma.s.zynowego, albo tez WY·
remontowania zniszczonych i niezdolnyeb do uiytku maszyn. Ob.
ob. .Jędrasiak i Olejnik z Fabryki
Maszyn Jedwabniczych untchomi
li o dzie11 wcześniej snowadło w
P ZPB Nr 3, a ob. ob. Glankow skl
zdemo.ntowali
Jermnanowskl
i
także o d zień wcześni<!j skręcar
PFSJedwa.b. w Tomaszokę w
wie.
W PZPB Nil 4 uruchomiono w
wykońc-z.ailni postrzygarkę na 5 dni
przed terminem, or az maszynę
szozotkarke na 4 dniJ IP~ termi•

nem. Prócz tego przerob iono m aszynę brakarską na szmerglówkę.
W p zpn Nr 21, oddział mech aniczny _ur_u(;homi~ ":'e~tylatory i
naprawił mst.alac.ię sw1etlną w od
dziale przygotowawczym.

*

•

*

Celem uct".czenia 70 i·oc:>micy uro

dzin Towarzysza Stalina zotgan izo
wano szereg nowy ch kół TPPR
(juk np. w Fabryce Pudełek Tcktu
rowych). pow i ększono . tan licreb11y istniejących j uż kół (w PZPB
Nr 4) oraz zorganizowano r•owe
kursy na uki języka rosyjskiego. W
P ZPB w Rudzie Pab.ianickiej jak donosi nam koresponden tka,
tow. Sawicka, otwarta z.ostała na
oddrziale II nowa świetlica.
Trudno je„zcze dzisiaj dokładnie
ustalić wszystkie ogrvmne korzyś
ci, jakie przemysł n.asz i k lasa robotnicza zyskały dzięk,i zobowiąza
niom, pódejmowanym ku czci To•
vvarz%za Stalina, oraz dz:lęki ogromnemu ent uzjazmowi, panuJą
cemu w fa1brykach podczas Dni
Stalinowskiej iPracy.
Jedno jest pewne: te zobowtląza
nia, ten 28pał świadczyły najlepiej o uczuolach, jakie dla W.ielk•ietio Wodza iYwi uaród.pOilsk&,

~~!ftz~~ii PP~;~j~~ania zaległości

w

Dni Stalinowskiej Pracy wykazały,
że robotnicy PZPB Nr 5 potrafią oo-

brze p racować, że są ofiarni i zdol~i
do największych nawet wysiłkliw.
T zeba załodze PZPB N 5 stw zvć
or
r
r
to.kie we>..runki pracy, a:i:eby mogła 5 ta
l_c ~racownć z tym zap~łem i pato'.~ern,
1alu wykazała w pamiętne Dni Wart
Stalinowskich,
Nal eży się spodziewa~. ż" wszystkie sprawy, dotyczące usprawnienia
produkcji, zwiększenia dyscypliny
pracy, znajdą swój wyraz na zebraniach wyborczych. Towarzysze na
pewno po trafią właściwie . o ce>nić
swą dotychczasową pracę I na tvle
ją usprawnić, azcby już nie dopuścić
do takich zaniedbań, jak w r. ble:ż.
PZPB Nr 5, posiadające najwlęl<ne
w Polsce prz~dzalnie i dostarczające
tkalniom w całym nieomal
przędzy
krajUv muszą produkować duto t do·
brze.
Kampania wyborcza d'O władz partyjnych przyczyni się ni ewątpliwie
do wszechstronnego ulepszenia pracy

I

-.w J;>ZPll Nr 5.
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,,PRAWD
N:UMER
STALI NOWSKI·
I

partii i jej stalinowskiego kierownic·
twa".
Znaczenie tego kierownictwa jest
ogromne nie lylko dla narodów radzieckich, ale i dla in~ych narodów,
zwłaszcza _dl~ 1ych, ktore weszły na
Centralny organ Wszechzwiązl:;o- drogę soqahzmu lub prowadzą wal·
wej Komunistycznej Partii (bolszf'Wi· kę narodowo-wyzwolenczą.
„Imię towarzysza Stalina - pisze
ków) „Prawda" uczcił rocznicę urodzin towarzysza Stalina wydaniem L. Beria -- stoi w rzędzie imion na.jwspaniałego numeru specjalnego, za- większych geniuszów ludzkości -i Lenina·
wiera3·ącego prace na1·wybitniejszvch Marksa• Engel5a
·
Stworzer.ie naukowego komunizmu
kierowników państwa · radzieckiego i
~·
•
r·b 1
par u o szewickiej, poswięcone Wiel zawdzięcza ludzko"c Marksowi i En·
gelsowi. Zwycięstwo rewolucji socjakiemu Jubilat':lwi.
O bogactwie tego numeru dają po· !·.stycznej i stworzenie radzieckieqc
jęcie same nazwiska autorów i tytu- ustroju społecznego i państwowego
ły ich prac: G. Malenkow - „Towa· za_wdzięcza lud~koś_ć Leninowi i jeg~
rzysz Stalin - wódz postępowej ludz wiernemu uczmow1 - towarzyszowi
kości"; W. Mołotow - „Stalin i kic- Stalinowi. Zwycięstwo socjalizmu w
rownictwo stalinowskie"; L. Reria ZSRR i ocalenie cywilizacji przed bi'.r
ludz·
- „Wielki inspirator i organizdt01 tarzyństwem faszystowskim
zwycięstw komunizmu"'; K. Woro~zv · koś.: o11:awdzi<:cza towarzyszowi St.:i!iłow -„Genialny wódz Wielkiej W1)j. nowi".
Towarzysz Stalin jest organiutony Narodowej"'; A, Mikojan - „,Via!
ki budowniczy komunizmu"; Ł. Ka· rem wielkiego wzrostu siły gospodarganowicz - „Stalin prowadzi nas do c1ej ZSRR. „Szybki wzrost gospod'lrkomunizmu",· N. I 1łganin :;twa narodowego zwiększył poważnie
zwyci„stwa
"'
- „Stalin i radzieckie siły zbrojn~"; ciężar gatunkowy ZSRR w światowej
w wyniku
A. Andr~ew - „Stalin i chłopstwo produkcji przemysłowej
kołchozowe"; N. Chruszczew _ „Sta- c·zego ZSRR zajmuje ci;ugie rnif'j,;<„"
w s'w1·ec1'e pod •••zględem glob„lne~.l.
d'
••
li nowsk a przy j azn
"
naro ow - gwa·
· · naszego kra· produkcJ· 1· przemysłu 1· w taki"ch r,1•"n .
· ·
·
rancj ą mezwyc1~onosc1
ju"; A. Kosygin _ „Nasze zwy cię· zmiernie ważnvch gałeziach jak pro-d
· · t '1·
• k! · 1
·
!>lwa zawd zięczamv Stalinowi"; N. d u k c3a surow I ze azne3, s a i, W)' O·
„To,varzysz Stalin _ bycie węgla, produkcja energii elekSzwernik t
b · ·
k
· t kt ·
kontynuator wielkiego dzieła Leni· t ·
ryczne1, ra orow, om a3now, au
na"; M. Szkirialow - „Naród glosi ciężarowych i cementu Nasz orze·
·
.
•
• .
.
chwałę towarzysza Stalina"; A. Po· mvsł radz1eck1 3est w stame wylwoojciec rzyć wszelkie najbardziej skoropii!w·
„Ukochany
skrebyszew
. 1. przyrzą.
wane maszyny, obrabiark.1
l wielki nauczyciel".
„Nikt nie zrozumiał tak wnikliwie dv. wszelkie typy produkcji przemygłębokich idei leninowskich o partii sfowej... Tylko dzięki mądrej staliwarksistowskiej nowego typu, jak nowskiej polityce uprzemysłowienia
towarzysz Stalin, który obronił czy· kraju, stworzeniu i rozwinięciu na jej
flłość nauki Marksa-Engelsa-Lenin!\, pc.dstawie takich gałęzi przemys1u,
rozwinął teorię marksistowsko-leni· jak metalurgia, chc;mia, budowa preuowską, zahartował Partię w walce z ~yzyjnyc,łt maszyn i przyrzą?ó''.'•
licznymi wrogami, wykuł i wycho· ZS~ m~gł tak szybko 1 .pomy:-lm;::
wuje kadry, zdolne do posuwania na.· rczw1ązac problem uzyskama energn
.
przód sprawy naszej Partii" - pisze atomo~ej". ••
„Gem~lnosc naszego wodza. - p1tow. Malenkow.
„Wielkość Stalina zajaśniała przE.d sze dalej tow: Beria - ~ą~zy się z .fecałym światem na ostrych zakrtitacb go prostotą i skromnosoą, z wyj.~tbistortt - w październiku 1917 r., w l;;owym czarem osobistym, nieJ?rze1ed
wojnie domowej, w latach interwen· nanle w~b.ec wrogów komu~IZmu z
c:jl, kiedy wraz z Leninem kierował serdeqnosc1ą I ojcowską troską o lu·
Mu
i
on
rozgromienia wrogów władzy radziec Jasnośc myśb, spokoj11a wl~lko~~ c~a
klej, podczas- Włelk.iej Wojny w rakteru, pogarda 1 niecierphwosc wo·
Obro~e Ojczyzny, kiedy Towarzysz bee wszelkiego. krzykl';~twa i ze
.
Sta]Jii kierował rozg.romieniem nie· wnętrznego_ efe~ciarshya •
. „Cala h1.stona Panstwa Radz1cczwykle silnych wrogów ojczyzny",
„Po zakończeniu drugiej wojny kt Ikego. -t piszeł to~. Woroszyłałocwh 1ua się worzy a, ze w umys
ci· po
a ho
k" d
.
~w·atowe3·
1
n . ryz~n e , - dzi radzieckfch zawsze imię Stalin:\
!e Yr
'
.
1 1
się nowi pre.en- laczyło sit: nieiozeiwalnie z pojęciem
, .ycznym pb3aw
nencl do panowania nad światem, to- zwycięstw zarówno W dziedzinie buwar2ysz StaJ.in wezwał narody do Ztie . downictw~ socjalistycznego, jak i
cydowanej walki przeciwko prowo- podczas woJ·ny przeciwko wrogom
lcfltorom nowej wojny światowej, narodu radzieckiego".
„Stalinowska nauka wojenJla., .opie2jednoczył zwolenników pokoju w
pośntę~nąd siłę.kKonsekwd~ntnie i dbezli- rając się na prawidłowym zrozumie·
0
no- niu praw rozwoju społecznego, zro·
to ie emas ując po zegaczy
weJ wojny, ~owarzyszhStalin stanniął dzłła się wraz z dojściem do włarlzy
nakcze~.e wie iego ruc u w obro e klasy robotniczej, rozwijała się i kr:>.:e
pła na bazie radzieckiego ustroju p!lń
po oju •
Tow. Mołotow rozpoczyna swój ar- stwowego. Tak decydujące czynniki,
tykuł od słów: „Obecnie stało się jak nowy socjalistyczny system ustro
szczególnie jasne, jak wielkim szc1ę- ju społecznego z planową gospodarściem dla naszej ojczyzny i całej ką, nowymi siłami produkcyjnymi i
sprawy komunizmu było, źe po śmier produkcyjnymi stosunkami między
ci Lenina na czele Komunistycznej
ParUl ZSRR stanął towarzysz Stalin,
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rewolucją socjalistyczną sprawą ~zł. ~·a~i~e

ll•

1

rozmieszczenia naszegi.l
·
Wielka '\'ojna Narodowa pokazała
naocznie, jak dalekcwzroczna b~·ła
stalinowska c!ecyzja o stworzeniu na
Uralu i w Syberii potężnego przemysłu metalowego i budowy maszyn.
Stworzony r.a Wschodzie 11rzemysl
zabezpieczył w czasie wojny masow<)
produkcję sprzętu dla przemysłu, jak
również uzbrojenia - czołgów, same·
.
•
maszyno·
karabinow
dział,
lotow,
,,·ych".
Rewolucja Październikowa rozbiła
więzienie narodów, jakim był carat
; przyniocła wyzwolenie narodom '1·

"została zlikwidowana najliczniejsza
,
kułactwo. Jedno~en, któ~·y st\".orzrł. now!!' naukę1 klasa burżuazji nastąpił pełny prze·
WOJei:in.ą, ?est r~~mez . tw<?r~ą me- cześnie z tym
zwyc1ęzone1 ~rmu R~dz1eck1eJ. '!o- wrót techniczny w rolnictwie na bazie

nauki wojennej".

Jak przypomma zastosowania najnowszej techniki"·
warzysz Stalin
· · 0 t
· ..
p
tow. Bułganin - jci.:t genialnym or" .rzypommJ~:Y- - mowi • Y~l ·oganizatorem Armii Radzieckiej armii zwiazanej n~jściślej z nm:~dem, ,kresJe tow. Szkirt3:tow - co się ~iakraJU
· licic11 za- , ło
• · · domeJ. swych wie
· · swia
b ł
. k WOJDY
· J wk latach
r t
. w ·naszym
armn
Y. a
~ go: z ą
cli;.11 obrony socJ'alistyczneJ· oJC·zyzn.r.I. imperia is yczne~.
' · dola narodu ktory me do Jadał Gł od
.1 . · '
.
•
Nie bvło takiej dziedziny w kszta.1'towaniu Armii Radzieckiej, w któ1•3j ,łmlał po .naszych w.;;iach miastac~.
hy nie byto decydujacc"'o wpływu ,/Rozdrob~1one gospodarstwa c~łoJ?~k1e
\były :z:ruJnowa.ne. I oto przezy~1smy
·
· "'
Józefa Stalina.
Tow. l\Iikoja!l analizuje wielki do- 1 ter.az .mn.J? w_oJnę -:- ~u.dową ';'0 Jnę ~v
obrome _oJ_rz)'zny .. Cię.zl,a to b~ła wo„robek myśli i praktyki Stalina.
na. Czyz Jednak zołmerze nasi odczu.
.
_„Sta:m nie tylko op~no~'·ał w sp:>~ wali b1.'ak ~oż~wieni3:? C.zyż 1:obotnisob do„~onały całe dziedzmy .nauik? cy nas1 gmęh od medo1adama lub
we l\Inrksa :-- Eng':lsa - L~~ma,; me głodu, jak to było w czai:;ach przetyl~o obromł tt>~nę _marksisto"r.sko- szłych? Czyż nasz chłop kołchozowy
lcm_nows~ą w zaciętl'J '~·a.lee. z opor- czuł siE;> nieszczęśliwy, czyż d;:ień jutumst:rn~i w~zel~ich maset, me ·tyl~rn trzejszy groził mu śmiercią głodowa?
hy~ genialnym mternretatorem dz~e· życie nasze nie znało podobnych zjazasługą· u:;tro1·u kolcho·
nau!\Z
go S\\Y<'_h
naukowe_
l ...J .. yc_ te· w1"sk 1' to 1'est
k
ł
b
l
ld_zictwa
mar -~17:m- e~!mzm zowego".
1, a e wz _oga_c1
.
d
.
k .
W
o szereg wielkich odkryci dalęJ rozpi~ze a 1CJ
" Ana<lsz~m TaJU winął teorię marksistowsko-leninmvbzodne z~ską. " ' pracach towarzysza Stalina tow!. n kr?Je'd" :-- . ndagro1?1a
sta o ta ·1e osw1a czeme u owm.
-t ł
d . . .
. .
.
na no"
po
leninizm
· ore pozwo 1.1 mt Y, ctwa k·o1c110zowego, kt.
.• h' t zo„ a .
t me•nony
.
' b 1. · ~· 1.
k .
wyzszy s op1fn 1s oryczn), s an~
z
zeJ..,zy
wiac obecnie mark'<izm ep'llki impc- nym -r.iJom w sposo
. k" . mnici"szymi trudno~ciami p•·-.echodzić
l
.~
• ..
,_.
·•
•
·a~·- 't .
rrnhzmu, rewoluC)t pro etanac 1e1„ d · ł ·,...
zwycię ·kie 0 ·0 budownictwa socjalizmu 0 ma e~o g-ospo :tfo \\a c111opsr.ieg0
: do widkiep:o gospodarstwa społeczneł
.
"zsR'R ": h' t
b t ·1
.
. •
. ,
1 is oryczne:;\'o prze omu.
w ...,
·· • go
. d emok racJl
-< ·
·b1 . 1 ro o• nt·„
· • a. partiek Komu111s.vczne
na d rogę
oraz prze1sc1a
1
1
ludowej i socjalizmu kraj'ów Europy cze m~ylc TaJokw Wuz_ ' °~one zSotSL1:1 Y
ie
·ę
gema
· w d.
· i„
. dk
.a
in.a ma
..
. nego
.
:
. hna• nau
· owe1. 1. p ołu dn"1o~vo: w~ch o dme
sro
iozwiązam~. za~ac. iem
narodów wielkich Chm I mezn&nego 0 rnga.c
dotąd antyimperialistycznego ruchu J ch~?,pskiego w rewolucJi SOCJahstycz.
.
.
neJ ·
uci kanych narodów świata".
O Józefie Stalinie _ budowniczym)!· Towar:i:ysz Stalm był msp1rat?re!1'
pisze tow. Kagano- ! _orgamzato1:em. uprzeł!1ysłow1ema
komunizmu _
Związku Radz1eck1ego•. ktore dokonawicz:
,,Po tym, jak zostało wprowadzolll~/ ~e zostało _na podstawie opracowanew życie• zadanie zbudowania socjaliz- . go przez n~ego p~anu.
„Pod k1erow01ctwem towarzysza
mu towarzvsz Stalin wysunął nową!
w
tez~ 0 możliwości i konieczności ~.bu-1 St~li~a - pi~z.e ~w. Kosygin dowania komunizmu w naszym kraju1 krotk1m termm1e h1stoi:ycz~ym s_tworównież i w tym wypadku, kiedy za·t rzony został w naszym kra1u na~b~reh.owa się kitpitalistyczne otoczenie.„„ dziej przodujący przemysł na sw1eTo nowe twierdzenie naukowe wzbo- ci.e, wyposażony w n.owoczesną tech~
gaea i posuwa napi·zód teorię marksi- mkę. Towarzysz Stalm wskaaał drogi
stowsko-leninowską, uzbraja klasę r.odaj11
w
Partii i wszystkim pracującym wiel·
ką ·asna perspektywę walki 0 zwyci~lwo komunizmu".
Towal'Zysz Stalin w okresie rozwi·a . budownictwa socjalistycznego
Jpo~~wił i . rozwiazał teoretyc.iz.nie
.
- k d b d
.
..
w Moskwie i w całym Związku
1 praktycz_m~ proble.f1 ·a r u 8;'1;·1;t m Radzieckim cieszy się wielkim powo
owarzysz
~zych socJah.zmu„
l na nowym etap1e otacza szczegoln~ dzeniem kolorowy, pełnometraŹO'NY
„Młodość
u!''agą pr?blem d;ilszego .przygoto~~- film dokumentarny
n1a k~dr_ i rozwoiu nauki ~la zadosc- świata", po.święcony Międzynarodo·
uczymen1a r~~ącym pot~zebom wy- wemu Festiwalowi Młodzieży Demo. ~?ko wykwalif1~owanych kadr budow- kratyc7JJlej, .który się odbył w Budapeszcie w sierpniu 1949 roku. Przy
.
mczyc~ ~o~umzmu.
. ~ J.Jme~1em tow~rzysza . Stah!'a zdjęciach do tego filmu współpracozwiązana Jest .za~adm~za z~1ana, 1a· wały radzieckie Centralne Studio
ka zaszła w zyciu .w1elom1lion~w~.ch Fl1mów Dokumentarnych oraz Węmas chłopstwa Związku Radz1eck1e- gierskie Studio Filmowe .,Fllm Węgierski". Ta twórcza współpraca cago.
„W toku tego najgłębszego prze- ła wspaniale wyniki. Autor scenariu
wrotu i zwycirstwa ustroju kołchozo· sza _ reżyser Owanesow i \vęgierwego _ pisze tow. Andrejew - zo. ski reżyser I. Kisz, radzieccy i węstało. rozwiązane najtrudniejsze za- gierscy operatorzy: r. Bessarabow,

~iskanym~

I

!

„O!Jierając się

i Stalina -

1

są: bezgta!'~~na l>otniczą

I

M.

na nauce Lenina
pisze tow. Chrusz~zew -

nasza partia zrealizowała w praktyc"
proletariackie roz" iązanie zagadnienia narodowego, zapt>wniła równG·
uprawnienie wszystkich Indów i na ro·
dów naszego haju i ~tworzyla wiclk;!
przyjaźń narodów, będi!cą źródlem ;i.
ły i potęgi naszej Ojczyzny. J e:;t t.;
zasługa · towaogromna:
· l
·
1·
St nieoceniona
a ma, w:ernego przy.i~1cie a
rzy5za
i towarzvsza broni wielkiego Lenina".
Towar'zysz Stalin rozwi~1ąl i wzbogacił leninowską naukę o kwc~tii na·
•
ł
. St
:l
o nowyca
ro owe).
•
· . t on na uhKę kt
d h worzy
na ro ac soc1a 11s ycznyc , · ore powstały w Związku Ra:lzieckim. Cechą wychowaniu nowego człowieka w duchu szlachetnen·o humanizmu soci'alid•
I
h
'"'
c arakterystyczną nowyc 1 na ro. ow
so~jali~tyc:rny1·h je•t to, że na ich i<tycznego, w duchu twórczego, czynczele stoi' klq·"'•q rohotn 1·„z·.t, z'.c k·.·er•t- nego patriotyzmu radzieckiego.
'
·
„
tow.
·
·
'" naszym k ntJU
· iN a·
i J
• •
•
pisze
„"
a«y ro b o t n1czei·
pat· t.rn ·'
mm1
Je
rndy te ożywione sa duchem hrater- Szwernik - nie ma ani jednej dzie·
· t wro- d zmy
~ o d arczego
1 yczn e go, go"p
P ol't
·1e1· ws po' ł pracy, ·Ol>ra 1·m 1e-~
s k'
gość i nienawi~ć do innych narodów. alho kulturalnego budownict'\\a, w
„,V braterskiej przyjaźni narodów której towarzysz Stalin nie brałby
ZSRR. budujących z powodzeniem najbardz:ej bezpośredniego, aktyw.
komunizm - pisze tow. Chru-.zczew nego i żywego udziału. Każde wielkie
- wszystkie narody bwiata ,~idzą dla dzieło w gospodarczym i politycznym
radzieckiego
społeczei1stwa
siebie wielki przykład, przekonują się życiu
o tym, że radziecka, stalinowska dro· związane je3t z Jego imieniem. Ge.
przenikliwość · towarzysza
ga rozwiązania zagadnienia narodo- nial na
Stalina, jego mądrość, pryncypialność
wcgo je.;t jedynie słuszna".
„Xaród sławi towarzysza Stalina". w rozwiązywaniu najbardziej skomt~ki je'>t tyt.ul artykułu to"" M. Szki- p~ik~wanyc~ zagadni~ń. rewolucji .soCJahstyc~nei l~~naza1ą .nas~e siły,
„ .
.
nat~wa.
. „'IowarzY;S.Z~ Stalm, st~vorzyhsc~e pobudzaJą_ ?atr1otow .ra~z1eck1c:h do
1 wychowal1sc1.e .taką pąrtię komum- bobate!sk1e,ł pracy w 1m1ę zwycięstwa
styczną - mow1 autor artykułu, - komumzmu •
-------------------0
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nową broń ideową,

z którą równać się nie może żadna.
partia w świecie. Jest to partia narodu, a "'y jesteście - jl!j wodzem
i nauezycielem".
Ukochanym ojcem i wielkim nauczycielem nazywa towarzysza Stalina
A. Poskrebyszew. żywo wyłania się
spod jegoo pióra obraz największego
teoretyka, na,iwiększego rewolucjonisty naszej epoki, gorąco kochającego
czlowitka pracy, lud pracujący.
„Całe życie towarzy;;za Stalina od najmłod·
!lisze Po,krebyszcw i;zych lat, od z i:rórą pół wieku po.•
· f"
·
sw1ęeone0 jest meusltanneJ,bo i~rn~J
sprawę kasy ro otniczeJ,
walce
0
szczę:~cie ludzi pracy".
Towarzyc;z Stal:n uczy partię prowadzić milionowe masy za sobą, nigdy nie odrywając się od tych mas·
Uczy, że prawdzh' ymi przywódcami
- bolo;zcwikami mogą być tylko tacy
przywód"Y, którzy potrafią nie tylk>
uc:iyć robotników i chłopów, ale i uczyć się od nich.
Towarzysz Stalin _ pisze Poskrebyszew - jest in;;piratorem wszyst•
kich uchwał partii w sprawach ideologicznych, w sprawach literatury,
muzyki. Interesuje go
teatru, filmu,
głęboko w 0 z,·stko co sprz,·1·a rozw'>·
• co służy
•
kraju,
1·owi nauki·· i• kultury

prawidłowego
przemysłu.

ludźmi, z nową ideologiJą i moralno- 1 danie przekształcenia małego, indy.
ścią stanowią podstawę,' na której o-! widualnego gospodarstwa chłopskiego
piera się cały gmach stalinowskiej w wielkie gospodarstwo społeczne,

• .

.

Nowg radziecki film d.o kumentarng
J. Jllesz, A. Kaspi j, A. Ksenofont.OJw.
A. Sołogubow, pod kierownictwem
głównego operatora Bobrowa, stworzyli piękny film, który w całej peł
ni oddaje radosną atmosferę festiwa
lu, \który był demonstracją pr.zyjaźni, siły d talentów młodzieży całego

świata.

Film od samego początku ,przykuwa uwagę wldza, który czuje się
tak, jak gdyby sam znajdował się

wśród tłumów, radośnie witających

przybyłych na Węgry wysłanników
pokoju. jak gdyby brał osobiście udział w festiwalu.
Najbardziej wzruszające SI\ objawy miłości i szacunku dla narodu -

wYZwoliciela, dla Wielkiego Stalina.

Delegację młodzieży rad:z.ieckiej da-

uwagą i miłością
wszyscy uczestnicy festiwalu. Przed
stawlciele zwycięskich Chin Ludowych i walczącej Indonezji, wysła.n'nicy amerykańskiej mlod;r;ieży demo
kratycznej, które nie chce przele·wać
krwi na żądanie imperia.listyezinych
bandytów. bojownicy greckiej armii demokratycznej, młodzież Francji i Vietnamu, Północnej Korel i
Polski. Hindusi i Norwedzy, Włosi i
Mongołowie, Czesi i Australijczycy
- wszyscy zebrali się na festiwalu.
Z jakże wzniosłym uczucierą braterstwa, solidarności i wzajemnego sza
~unku ~potkali się tu i biali; i żółci,
i czarm.
Dużym autobusem jedzie delegacja Murzynów .z Afryki Centralnej.
Niechby zobaczyli współcześni handlarze niewolników .z USA. „rasiści"
i neofaszyści, !ile białych rąk wycią
gało się, by chociażby w biegu uścis
nąć czarne ręce, wysuwające s.ię .z
otwartych okien autobusu. A dalej
- moment, kiedy wzruszony przedstawiciel młodzieży francuskiej uścisnął a ucałował młodzieńca Q: Viet
namu. przekazując mu czerwony
sztandar braterstwa i pokoju.
rz;yli specjalną

1.1.miillilliml.•----------------------------------------------------------·-

~}i~~1;§~{~12{~ Niesłychany

.czujnośc,i

wfa brykach

„Kompleks samochodu" i gołosłowne zaklęcie ,;Central~ym Zarzqdem"
otwierają wrota do ·wszystkicb urządzeń i tajników produkcji

~~~~~~r~~~~~~:rr~:jt~:~ ~~f:1
~~:;:b1I~~~~~:~e:s~~:~~!~~~f~

naszej partii na podstawie zasad marksizmu-leninizmu i niezachwiany ruch
napr~ód narodu radzieckiego, po drodze wskazanej przez wielkiego Lenina",
Wskazując na znaczenie wydawanych obecnie w językach wielu narodów świata prac towarzysza Stalina, Mołotow pisze:
„Obecnie wydawane są dzieła Sta·
lina, obejmujące Jego prace, poczy·
nając od roku 1901. Teoretyczne i po·
lityczne znaczenie tego wydawnictwa
jest bezcenne,
W naszych oczach rozwija się etap
po etapie - obraz genialnej twórczości Wielkiego STALINA w całej jej
bogactwie ducho·
różnorodności i
wym. Oświetlono w nich ideami marksizmu-leninizmu najróżnorodniejsze
praktyczne zagadnienia pracy partii
bolszewickiej i międzynarodowego rn
chu komunistycznego, a równoczeskomplikowane problemy nauśnie
kowe z zakresu historii i filozofii. Wy
jaśniono w nich najbardziej palące
t'agadnienia ~olityki wewnętrznej i
~agranicznej i zarazem podstawowe
!!l'agadnienia ekonomiki ZSRR, )?-k
:/:ównież różne okresy rozwoju kra3ow
świata kapitalistycznego. Ujawniono
kultury
istotę wielkich problemów
łocjalistycznej z jej różnorodnością
ferm narodo.wych oraz wskazano znaczenie problemów wojennych, wobec
których stawała nieraz władza ra·
.
ezie cka.
·i Śtaje się przy tym zrozumiała wy·iątkowa rola osobista towarzysza Sta·
lina w dziele obrony naszej ojczyzny
przed wrogami zewnętrzr.iYJII!• ~oczy·
nając od pierwszych lat istnienia wła
dzy radzieckiej, jak również w kon·
sekwentnym prowadzeniu radzieckie~
polityki pokoju, która zawsze była i
jest w dalszym ciągu głównym za~'.l·
niem radzieckiej polityki zagramcz-.
neJ. Wyjaśnia się tam również wi.ele
innych spraw, świadczących o wiei·
Ir.ości h ist<•rycznych czynów nasze]

brak

Co u1·awnily nasze nocne odwiedziny w łódzkich zakładach pracy
nie interesując się bynajmniej,
czy mamy prawo je zadawać.
polskiej klasy robotniczej, wzbudzając w niej czujność rewolucyjną
Hydranty i gaśnice w PZPB Nr 8
wobec niecnych knowań wroga klasowego. Zdawało by się, że histo.
pozastawiane są skrzyniami z odpad.ryczne uchwały znalazły już w całej Polsce właściwe zrozumienie.
kami, przędzą i cewkami. Na wypa„ Niestety, praktyka wykazuje, że nie na wszystkich odcinkach znadek pożaru nie łatwo je.„ znaleźć. Ja:-:
lazły uchwały i nauki z nich wy pływające odpowiednie i pełne za sto·
hy naumyślnie obok bezpieczników
stowanie.
elektrycznych i motorów, nagromaDo niechlubnych wyjątków należą, niestety, niektóre zakłady przedzono wielkie ilości łatwopalnych
mysłu bawełnianego, do których w dzień o wiele trudniej dostać się
materiałów i odpadków. Za to obok
fotografowi „Głosu Robotniczego" z legitymacją, aniżeli w nocy lu·
wisi afisz z napisem głoszącym, że
dziom, którzy się niczym nie legitymują.
nie wolno zastawiać dostępu do bezW reportażu poniższym formułujemy pod adresem kierownictwa
pieczników.
kilku fabryk łódzkich, p<>d adresem ich organizacji partyjnych i rad
Jak i w „Dwójce" podobnie i tu ozakładowych szereg poważnych zarzutów a nawet oskarżeń. Niestety,
puszczamy gościnne progi fabryki,
są one całkowicie uzasadnione.
żegnani uprzejmymi ukłonami po!'w kierunku, gdzie znajduje się po- tiera i strażników.
Jest godzina 24.
Przez uśpione ulice miasta sunie- sterunek straży przemysłowej.
Na sto kroków zatrzymuje nas war
Nie inaczej przyjęto nas w PZPB
my wraz z zaproszonym przez nas
korespondentem „Trybuny Ludu" na- townik, pytając kto i po co. Nasze Nr 5. Krótkie pytanie portiera. W odszym redakcyjnym „Mercedesem". wyjaśnienie, ze jesteśmy z Central- powiedzi rzucamy „Centralny Za<><!nosi tym razem rząd" i bez trudności wjeżdżamy do
Przed nami auto z przedstawicielami nego Zarządu niestrażnik
postanawia fabryki. Przysłowiowa gościnno ść i
skutku i dzielny
KŁ PZPR i Centr. Zarządu Przemyodprowadzić nas do wa1·towni... pozotu nie zawodzi.
słu Bawełnianego. Podj~żdżamy do
Pierwsze kroki kierujemy, oczywiPZPB Nr 2. żelazną bramę otwiera stawiając jednakże posterunek bez
opieki.
ście, do siłowni. Tu przec ież tętni
nam nieco zaspany portier.
Koledzy „służbisty" zdołali mu wyfabryki. Oprowadzani przez
Kontrola jaśnić, że to kontrola. Nie zaczepiani se1·ce
- Skąd panowie?
majstra oglądamy szczegółowo turz Centralnego Zarządu.
przez nikogo opuszczamy PZPB Nr 2. biny, motory, transformatory wysoPortier nie legitymuje nas i nie pykieg o napi ęcia„ .
* * *
Magiczne słowa: „Centi·alny Zatając o nic przydziela n.am strażnika,
* ~ *
z którym wchodzimy na plac fabrycz- rząd" otwierają nam gościnne podwo- Stać! - samochód proszę zostany. Strażnik ·oprowadza nas wszędzie, je i w PZPB Nr 8. Tu nawet nie kwa: wić na ulicy.
gdzie chcemy. Idziemy dn maszynow- piono się dać nam eskortę. Sami
- Panowie pozwolą. do portierni
ni, kotłowni, przędzalni. Uprzejmi pn:echadzamy się po ciemnym placu
robotnicy udzielają nam informacji :fabrycznym, zaglądając we wszystkie dla wylegitymowania się. Przepustka
z Centralnego Zarządu jest? .„ Ni?
o sile maszyn, o produkcji, remon- kąty.
„. Niestety, nie możemy panów
ma?
uprz.ejmie
nas
wita
W maszynowni
tach, awariach, rozstawieniu poste..
majster i nie pytając nas kiJ"I jesteś wpuścić na teren fabryki.
runków straży przemysłowej itp.
Okazuje się, że w PZPB Nr 16 por·
W pewnej chwili prosimy strażni my, udziela szczegółowych informar tiernia 7,dała egzamin. Nie wpuszcz1>kiepracuje,
jak
i
maszyna
która
cji,
ka, aby zostawił nas samych,. na co
no nas - i słusznie. Nie mieliśmy
chętnie się Z'Iadza. W jego nieobec- dy była remontowana, gdzie znajdu- przecież upoważnienia. do wstępu na
ma.
nie
ich
gdzie
a
gaśnice,
się
ją
ności wynosimy z magazynu SkrzynP1·zechodzimy wszystkie oddziały, teren fabryki w godzinach nocnych.
kę z wątkiem i ~ta.~amy ją n:i- śro<l;
* Ił *
ku 1podwórza. Nikt się naszymi mam· oprowadzani przez majstrów, którzy
Nasza przejażdżka noena po łódz·
pytakażde
na
odpowiadają
chętnie
pufac.iai11i nie. interesu.i e. Podążamy
Uchwały III Plenum KC PZPR stanowiły niewątpliwie wstrząs dla

nie,

1

• • •

przyniosła nam wiek~
pouczającego materiału. Przekonaliś
my się naocznie, że niektóre najwięk
sze, kluczowe zakłady przemysłu bawełnianego są żle strzeżone.

kich fabrykach

Nasza straż przemyslowa choruje
na „kompleks samochodu". Limuzyna, energiczny klakson, magiczne zaklęcie „Cenhalny Zarząd", nie poparte nawet odpowiednią legitymacją, stają się niezawodnym kluczem
do naszych fabryk.
.
.
Komentarz d.o sensaCYJ?ego filmu,
nakręconego między godzmą 23 a
w noc~'" ": roku III Plenum KC PZPR
wydaJe się zbyteczny.
jeśli nie UŻl'Ć słowa
Niesłychany,
zbrodniczy zanik czujności, wm1en
natychmiast zaalarmować organizacje partyjne i dyrekcje naszych fabryk. Ta noc przekonać nas powinna,
jak dalece jeszcze nie umit!llly w} pełniać w praktyce wytycznych III
Plenum naszej Partii.
Przyldad PZPB Nr 16 uczy nas, że
nie jest to wcale trudne. Trzeba tylko chcieć i trzeba czuć się bolszewi-

21

kiem.
Człowiek, który pisze te słowa, a
który powinien w tej chwili znajdować się w komisariacie M . O. za nielegalne wkroczenie na teren fabryki
w porze nocnej, mógłby spokojnie,
bez przeszkód dokonać aktu sabotaż u
w trzech wielkich fabrykach przemysh1 bawełnianego w Łodzi i w kilka
godzin po tym znajdować się już na
drugim końcu Polski. Niechaj ten
zetrze z oczu niektórych
przykład
naszych dyrektorów, członków t·ad
zakładowych, sek:retarzy organiza~ji
partyjnych bielmo karygodnej ślepo
ty i beztroski politycznej,
Kar.

Wiele mieijsca zajmują w
zdjęcia wystę;pów sportowych

filmie
i artystycznych młodzieży różnych krajów - śpiewaków, muzyków, tancerzy. Ogromne zainteresowanie wy
wolują występy młodzieży radzieckiej - znanych baletnic, Marii Pliseckiej i Raisy Struczkowej, śpie
waczki kazachskiej - Róży Bagfanowej oraz tadżyckiej wykonawczyni tańców ludowych, Galii Izmaiło
wej.
Koncert w operze budapes.zte1'i.skiej oraz występy w teatrze Zielonym na wyspie Małgorzaty były
triumfem młodych artystów radz.iec
kich, którzy .zajęli iPierwsze miejsce
na festiwalu. Wielkim powodzeniem cieszyły się występy pmedstawicieli innych narodów: wyjątkowo
harmonijny taniec młodzieży chiń
skiej z czerwonymi. sztandarami,
smutne pieśni partyzantów grec-·
kich, piękne polskie tańce ludowe,
pieśni pionierów bułgarskich, chór
robotników francuskich, tańce iin.donezyjskie. przy akompaniamencie .in
strumentow ludowych.
To wspaniałe święto młodzieży demekratycznej całego świata było JJro
testem przeciwko ~iłom reakcji, pr.ze
ciwko ciemiężcom riarodów i podże
gaczom do no.wej knvawej rzezi.
Wódz narodu węgierskiego Ma·
thias Rakosi, zamykając festiiwal, po
wiedział:

„Przedstawiciele

młod.zieży całego

św.iata powrócą do swych krajów z
pełnią świadomości, że siły pokoju

są

nie-LWalcz()l)le, Niech ten entuzjazm, ten gorący płomień wiary,
który cechuje itwa.nga.rdę młodzieży
leninows*i Komsopostępowej moł, będzie dla nieb natchnieniem

do da.lszej walki!"
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kiero.wników zespoł6w
dobrego czytania

Nie 115 - a 130

Kiedy rodzice

idą

do pracy...

Wfabfykanckich pałacach-dzi8cięce 'królestwo
pan 'tands~
l)erg. Kiedyś ren• obszerny jpałac
tajmow~ła trzyosobowa irodzina.
Dziś przebywa tu l iczna rozba·
4,Vli10na gromada dmeci. Mieści się
itu bowiem przedszkole Państwo·
wycb. Zakładów Przemysłu ' Wełni•ainego Nr. 27. Toteż wiele trudu
potrzeba~ by zaipewr.ić im właściwe wa'!'unlai, by! sfaile je mieć w
baczne),, troskliwej, czujnei opie·
..• ~„
. r•'r, ...\ .. "
ce.
~iedyś m;.eszkał tlf

Wlaśnie kiedy wchrodz!imy d-0

sali gier ;_ zal~aw - szóstka ber·
beciów płci· oboJ'ga formuJ·e kawaleryJ'ski szwadron, dosiada3·ąc rumaków na „„biegunach. Noga przy
nodze, w idealnie równym szeregu
kołyszą się r.a kcniach rozbawio·
ne, rumiane ·'buzie tych, których
rodzice w tej samej chwili 0 dwie~
ście c:z.y sto metrów stąd - w fabryeznych murach chylą si i nad
krosnam.t, czy w~!\Żl:\ nic~ .!.'·:mlO·
prząśnia.

sąsiedniej

sald. _gromada

malców z natężeniem i szczerym
obserwuje akwarium z
podziwem
•
rybam1. Właśn•.e jedna z r..ich chwy
oil!:a coś swym pyszczkiem, e. z gro
mad·k i pada uroczysty komentarz:
ryrb.kii śniadanko jedzą!_
Łapiemy jaki~goś szkraba, któey od pierwszej chwili. łazi za nami. z rezolutną minką. Przedstawi.a
&ię: Barbara, a nazwisko Maj.
- Mamusia pr.acuje u Landsberga (razi nas trochę t~ nazwa, ale
r.:iestety wszyscy tak w Tom!ł.szo:
wie :mówią, a w ih ramie wejścioweJ
do przedszkola też wisi tablica z
tym naz~skiem).

sanych do przeds~kdla jest·vo dz.ie ~ osiiem C'f..Y" dziesięć g.odzm.
ci. Za. kciiJ.ka dr.i, jako że generalny Przedszkole, to-szkoła i sumienremont budynku został ukończo· ny, dobcy vw.chowa.w(:a.
„*
•
"'
ny - przedszkole znów poszerzy
Dzi€Ciarnia przechodzi 'do ja<ł&f..
się o jeden oddział a gromadka
osiągnie okrągłą setkę. Równocze- ni. Obserwujemy starszą gro.madśnie-uruchomiona zostanie świe· kę iprzy obiedzie. z pow;agą para
dyżurnych rozn<>s~ miski zapełnio
tli<:a dziecięca.
Przedszkole jednak, fo niie t:rlko nie zupą. Potym podadzą im budyń
, .
konie na biegunach, akwarium, lal i owoce.
kl i masy innych zabawek. Przed-~ I kiedy opuszczamy progi tego
szkole -to równ()()ześnie szkoła. dziecięcego..,fillól-estwat••lllYślimy o
Przeglądamy z kierowni.czką _ dwóch sprawach:
- że tutaj, w tym rozhrzmiiewatow. Wasilewską dziennik zajęć,
, . h
d . , .
1 pracy na gru z:·en. Jącym sm1ec em i śp~ewem budyn
a potym Pan
· h 1 h
d · lb
·
k
d
tk·
t
·
l
I Pan
1 no a 1 sprawoz awcze z
u wsie m:u 0 rzymic sa ac poszczególnych dr.i wystarczają mieszkała trzyosobowa burżuazyjnam dla stworzenia sobie obrazu na, kapitalistyczna rodzina wyzy.
•
.
.
.
.
1 codzien~ieJ atmosfery prz~ds~~o- skiwac~a Landsbe~ga. I gdzie ~tela._ T~ n'.e !Y~ko zab~wanu n ,za dy_ z~a3dowa.ły op.iiekę rol;>~tmcz~
cJ:z1ec1arrua zy~e. Tum'? tylko uczy dz1ec1, ~dy ich rodz;ce. spieszyli
się Ładnych piosenek t słucha ba- pracowac do pana fabrykanta?„.
- i że o sto kroków dalej są zajek, jakie im wychowawczynie opo
wi.a dają. Tu o ir..nych sprawach też budowania fabryczne. W nich rodzice tej rozbawionej dziatwy, mo
dzieci d<>Wiadują się.
W pierwszy.eh dniach grudnia gą spokojni.e pracować i nie mydowiedziały się o „Barburce", o śleć - co teraz robi moje dziec·
· k ę. oJl1·
- k o ma opte
- k o.7 I ch d ziec
· -kach , o przodowruSI ąsk u, o gorni
· 1
· · - ma3ą.
1 i h d zteei
• l'
•
·
...ru.
kraich pracy, o węg1u. ur
vt ł"'•ow1e nie m1e l, a e c
·
kt
T
A
l''
·1
k
"'-·
t
h
·
d
·
·
·
d
y, ory
.1."" mys e ismy.
gru ru.a mowiono o n.ie naJpros
któ
t sł
nł-<>
p
- k'
- ł
rego
s~ym, zrozum1a Y.m Języ le~~ ar ~r~ecz„ ,....sz· e ~wa, a
tu. Przed tygo?~em - .dz1ec1 słu· azvecko znalazło opiekę. c~~ ~ pachały o swym 11ch rodziców Przy- łacu Land9berga, czy W1sllck1ego,
jacitelu - Józefie Staliinie. I - co czy .Millera, czy innego krwiopijtrzeba podkreśHć - dzieci każde cy - pomyśl też o jednym:
- że to wszystko dał Twemu
tego rodzaju święto obchodzą wła·
dzi.ecku nowy ustrój. że te ,słonesną, dziecięcą a•kadem1ą.
Bo przedszkole - to nie tylko czne dni Twego dziecka dajesz mu
opieka. Przedszkole - to r.le tyl- &a·m - jeśli pracuje.sz dla tego no(jot).
ko miejsce, w którym dziecko spę- wego ustroju.

zerpane
N lew••c.
..,.

raz oItow.

n1ai,s.informuje kierowniczka - ma
Dopiero wczora.j pisaliśmy o
ma naszej ~rzyjaciółki- im.:r;acuje w
· h
h
· d
~
nowatorskie
Je nym ~ nowyc
pralni.
LeszczyńJózefa
pomysłów tow.
ą,
•
•
Pól roKiu temu przedszlfole P7..PW skiego • Państwowej Fabryki
jeden oddział Sztucznego Jedwabiu, a dziś znów
Nr 21 ;miało
i gromadziło ponad trzydzieśc10ro powtarzamy to samo nazwisko.
dzieei. We wrześniu uruchomiono Znów tow. Leszczyński, znów nodrugi oddział i w t€j chwili zapL· wy zrealizowany pomysł racjona
Iizatorski i znów nowe miliony

Wandalizm

oszczędności.

Tym razem nie sam - a we'ł
z t ow. p a 11 ask'iem) d yrekto-·
spo
bm.
na
26
dni·a
nocy u
27
J d k'"
1
1 Sk onnieznany Sprawca CZY też spraw rem nacze nym '' e yn
maszynę do odwijania wa
struował
po'
zni'szc.7.yli
i·
vrywali'
Cy PowJ
· · t ych szp ul na przę
· naw1mę
•
z żv._ dl'iwie
·es·c1· krzewo·w
!lad trzydzl
· d wa b'1.u. s zpule t e d <>1 · Je
dzam
·
Skwer
alaJ·ącego
Wopłotu' Ok przy ul. Armii t ych czas nie
· przerobić
· d a1"a ł Y się
Powstańców
h ~~ w
·
Czerwonej. Niewątpliwie spraw na m ł ynach s k ręca1mczyc
ay tego czynu zostaną wykryci. przeważającej części szły.„ do odNa tym miejscu Z&!lpelować padków. Obecnie dzięki zastosonależy do mieszkańców miasta, wanliu aparatu tow. Leszczyńskieby baczni~jszą uwagą j opieką go i Pall~ska - . jedwab z tych
otaczali drzewostan ktorym wy szpul mozna odwinąć i na nowo
sadzona. jest część' ulic Toma- przerobić i skręcić, co według pro
azowa ekwei;y i pa.rl\i 8 nisz„ wizo111cznych obliczeń da zakła~buziakó-w, ·dowi około 8 milionów złotych
krzew
izący~h
o~śc:i w stosunku rocmy~
- ~
'. " r.' s~ędn
--„
~~~ ·
r,o.

~

w;yróżniająceg<>.
pisma,
Nr. 29.
A oto treść tego pi1Sma.: „Centralny Zarząd Przemysłu. Wełnia·
nego wyraża uznanie dla Zwycię
skiego Zakładu na wystawie eli·
minaeyjneij we współzawodnictwie.
międzyzakładowym o jakość i este
tykę swoich wyrobów i dziękuje'
za P<J-niesione trudy, związane z or·
ganiza.cją i udziałem na M.T.P.1949 r. w Poznaniu. Przesyłając pa
miątkowe zdjęcie Waszego stoiska
na wystawie zawiadamiamy, że
Przemysł Wełniany za udział w
M. T. P. - 1949 r. otrzyJllał Dyplom Uznania".
Wiadomość ta, to właśnie ten
drugi moment, który dopełnił radość i dumę, jakimi żyła cała zał-0ga PZPW Nr 29 w dniu święta
mas pracujących eałego świata. Zakiga wraz z dyrekcją zakładu,
radą zakłiadową i o-rganize.cją partyjr.ą ma pełne prawo być dumną
i szczycić się ze swych osiągnięć
w pracy, które znalazły swe uznanie na Międzynarodowy-eh Targach
w Poznaniu.
Duma i zadow-0len\e zrodzone
wyróżnieniem rozpierało piersi robociarzy starzyekkh zakładów u{'.zucia te łącząc się z historycznym dntem uczczen~a wzmożoną
pracą rocznicy urodzin Tego, któ·
ry nieustannie uczy jak owocnie
pracować, który nauką swą wsk1a:z.uje na konieczność stałego zwię
kszania pracy dla dobra ludzkości
- jeszcze bardziej, niiż kiedykolw załodze
wiek, ugruntowały
PZPW Nr 29 świadomość obo·
wiązku podnoszenia pracy, która
buduje dobrobyt i s~części.e na
Socjalizm,
śwJ.ecia :Jr

•

• • •
j
· k" · t
L
T
owarzysz eszczyns 1 JeS na
wybitniejszym racjonalizatorem.
ć
·
· śl"1 "ca k go mozna
J est Je
t orów
r1zanazwa
·
przod owm·k·iem racJona
· d wab neJ· " J edynki" · Ale
naszeJ· Je
·
k
b
o o mego „'J edyn ka" posi'ada
dziesiątki innych nowatorów ii
racjonalizatorów, którzy •zgł<>Si.li
już ponad 150 pomysłów.
Do nich należy równie-ż tow~
Stanisław 'l'omczyk.
Tow. Tomczyk jest majstrem,
na textrze. Bolała go jedna spra
wa, sprawó g'<%poda-rkl ługie~
- •. · ~_ wan~~.byt~
_któreg_o _ ~

·~>!i!-amm.ł..milkmó ,;6l.~~k~1b~~-~~-

··espolu redakcyi·nego
6

d a Ia d o b·r· q gazetk . sc1ennq
.

ę

I

•

opracowąlłia. Każ<jy dostał

O,'łtatnjej wystawy gium reda,kcyjne zerwało z~
„przydział", za któcy ' byl odpo.
g~ze~k ściennyc!i w Tom~szo- szablonem, że gazetka to tabli- wiedzialny.
wie Jedną z na3słabszych . była cal, hntya k:1!·e,L wy~iekszatł się
W czasie

~'ft.l':n.U:iuW. ·;,a. o · a ugazetka kolegium i·edakcyjne- Pac
żyto czerwonego płótna, które
go Fabryki Pasów~
miły efekt, wyodrębniając
w rozmowach, prowadzonych daje
białe plamy artykułów.
na ten temat z zainteresowanyGazetka znalazła w1·eszc1'e
·
ł
h
·
·
·. k
~i - niezmi.ent}le . S•J'SZa 0 _się:
me ma kto pisac, m~ potrafimy, swą nazwę. Artykuły ~ie są Ja
brak nam czasu.„ Jednym sło- zawsze czworokątnymi płachta
wem wszystkie argumenty, któ- mi maszynowego papieru, a różrymi zespoły redakcyjne próbu-1ne w formatach, rózne w kształ
ją tłumaczyć niedomogi i zanie- tach, połączone ze zdjęciamt i
asymetrycznie rozrzucone, przez
dbania.
To wszystko jednak dziś _ co stają się bardziej interesują
jest czymś przeszłym, gdyż to- ce, przyciągając oko czytelnika.
Treść?
warzysze z Fabryki Pasów poTaka właśnie, jaką okolicznokazali, że potrafią zrobić dobrą
ściowa 6n'azetka wi"nna posiadać.
gazetkę.
Aktualni·e wydany numer, tak Zobowiązania. załogi na dzień
J'ak wszędzi·e pos'wi'ęcony 70 21 grudnia i list do G€neralissir'·oczni"cy urodzin Generalissimu- musa Stalina, podsumowanie
sa Stalina - jest zupełnie in- prac organizacji partyjnej z
nym od poprzednich i z pewno- okazji roeznicy 15 grudnia, a
ścią jeśli me jest jeszcze wioro- obok materiały fabryczne: o
do- małej racjonaliza.cji, o brakowym to przynajni.niej br~. Piszemy dobrym, gdyż róbstwie, o kursie Języka rosyjnie wątpimy, że następne będą skiego. I tak właśnie winno być.
coraz lepsze i rezerwujemy so- Bez ogólników, i napuszonych
bie na te następne numery no- artykułów. Połąc:r.enie codziennych spraw z dniem 15 i 21
ty: bardzo dobry i wzorowy.
kole- grudnia.
Priede wszystkim Jak to się stało, że kiepsko

s.wój

Krótki termin 'Wystar~zy1 by materiały zostały opracowa.
ne. Materiały zebrano, przej.
rzano, poprawiono, przyJioto·
wano akcesoria graficzne .,redaktor techniczny" zabrał się
do roboty i rano 20 grudnia,
gazetka wisiała w świetlicy.
Towarzysze przekonali ·się, że
stać ich na dobrą robotę, że gazetkę można i·edagować dobrze.
Z tego - niech wyciągną wnioski na przyszłość, a z pewnością. przy następnym numerze
powiemy: „b. dob:rze••·1
I tylko jedno: zliliwidować
naleiy pseudonimy pod artykllłami. Mogą być inicjały, nie
koniecznie nawęt własne, ale
„Misie" i „Lalki". - wyglądają
·
trochę niepoważnie.

Sprostowanie

Niniej's-zym. prostujemy nazwi„
sko przedstawiciela absolwentów
kursu Szkoły Wojewódzkiej PZPR
w Pabianicach, znqekształc-0ne w
sprawozdaniu drukowa:nym oneg~~l:ąieja~~~t;eulący 'zespół da.ł daj. Przemawiającym w imieniu
_
,.,
obsolwentów był tow. Kaluszko,
in~tor propaqandy przy tomaszowskim MK PZPR, a nie jak
wym ezasie. Zaplanował numer drukowano Koluszko.
·
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nawet z góry rozmieszczenie ar•
tykułów. I to był pierwszy krok.
Zespół widział jui swój numer I
i wiedział co trzeba robić. Na,,GŁOS'"
stępnie rozdzielono materiały do

oinnych pl~~!p?.\~::r:+:~w~::::

około 8 milio· ·i wymyśli?.

szeń.

,,Powrót do domu''
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Leszczyńskim .i
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·
now. n Jes l o amy z1es1ą
milionów, które dają · wszystkie
poprzednie ulepszenia i wynalazki
- bez obawy możemy mówić, iż
mamy w Tomaszowie najwybitniejszę.go w Polsce racjonalizatora, który daje Państwu kolosalne
sumy w wyniku swych ciągłych
nowatorskich pomysłów i ulep-

PZPW Nr 29 niejedn.ukrnt- która dotychczas bezsprzectn1e
n:ie były już wyróżniane za osiąg przyczyniła się w wysokim stopnięcia, jakie uzyskiwały na odcin- niu do podnies'·er~ia potencjału go
ku produkcyjnym. Każde wyróż spodarczego Polski Ludowej.
nienie dla ~łog i, rady zakładowej, =:=:::~========~~!!:
dyrekcji Zakładu aktywu partyj~
nego było bodźcem do dalszej
ek1·a11
wchodzi na
Dziś
wzmożor..ej pra<:y, w której os' ąał
k
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Dla tego tez 1 ostatnie zaszczytne
ki ·
„
wyróżni:enie mikładów niewątpli- produkcJ,~ czes · eJ pt. „ owi;ot
.
w,fe podn.osić będzie jego p.roduk- do domu •
!Seanse rozpoez,yna-j,ą..s1ę-o . gow
cję- załoga bowiem zakładów po
Itr.a-fi z,większyć wydajność pracy, dzinie 17 i 19.
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tRAGMENT STOISKA PZPW Nr 29
n.a Międzynarodowych Targach
w Poznaniu
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PZPW -11, 29

w dniu 21 grudnia
I

Kurs

w

załogi·-

Ra-osne chwi·le

I

(WAZNIEJSZE TELEFONY
Dworzec Kolejowy
ił'l - Milicja Obywatelska
51 - Straż Pożarna
• Dwiai momenty zf<>żyły się r~a to, również wykonały s'we zobowiąza
865 ~ Straż Pożarna (dzwonie ze
w ostatnich dniach radosne ma cero_walnia, oddziały mecharJtylko w wypadku p(>iaru). chwile pneżyw.ały Państwowe Za- czny i elektryczny, pęczkarki, pra
Wełn~anego cownicy biurowi, pracownicy odPrzemysłu
kłady
działu gospodarczego, murarze i
Nr. 29.
'.ADRES REDAKC.R:
70-lecie urodzin Towarzysza wreszcie wykończalnia.
' lt. S. W. „Prasa••, Plac Ko~
*
•
*
muszki. 16, tel. 2-50, godziny Stalina - to moment pierwszy.
Dzień 21 grudnia cała załoga
obchodząc
że
złożyło,
się
Tak
12.
10
przyjęć
uczruła rzetelną i uczciwą pracą,
70 rocznicę urodzin
uroczyście
przen-0sząc się w drJu tym uczuc;_a·
Towarzysz.a Stalina, radosne chwi
mi na Kreml, gdzi~ mieszka i pra- le załoga PZPW Nr 29 prze·
cuje wytrwale Ten, któremu ma- żywała równocześr.ie z powodu
sy pracujące całego świata przeS!'- otrzymania z Centra•l nego Zarządu
liały z głębi serca płynące życzenia
Przemysłu Wełn i anego w Łodzi
jak najdłuższych lat życia, by dalej przewodził walce, jaką pro·
W dniu wczorajszym w gmaehu wadzi o utrwalenie pokoju świa
szkoły podstą.wowej Nr. 4 otwarty towego i podniesienie warunków
został pie.r wszy kurs dla kierowni materialnych świata pracy.
procent?
70-lecie urodzin Towarzysza
ków zespołów dobrego czytania. Robotnicy Państwowego TarN a kurs przybyło ponad 30 uczest- Stalina w PZPW Nr 29 obchotaku przy ul. Spalskiej, w raników z terenu rowiatu brzeziń dzono podniośle i uroczyście.
Jeszcze 20 grudnia cały zakład mach zobowiązań, którymi miaskiego, w tym' <lz;_esięciu z terenu
- przyhmł odśwtl~tny wygląd. - no uczcić 70 rocznicę urodzin
:naszego miasta.
widać było czerwień
Ze5poły dobrego czytania będą Wszędzie
Generalissimusa Stalina, postajedną z form zbl...lania najszer- wraz z zielenią i portrety Wielkie- nowili wzmóc dyscyplinę i wyszych mas do dobrej, pożyteczr.ej go Staliina, a obok Niego portrety dajność pracy tak, by dzienne
książki, będą środkiem, przy po- Prezydenta R. P. Tow. Bieruta.
Akadem'i•a, jaka się odbyła dla plany można było realizować w
mocy którego. w ośrodkach roboturodzin Towarzysza Sta- 115 procentach.
uczczenia
niczych i wiejskich uczyć s;_ę bę
W trakcie realizacji tego zobo
dzie odbiorcę książki właśc1wego lir,a, miała przebieg podniosły. korzystania z niej. Zespoły takie Wszystkie zobowiązanta., podjęte wiązania,
dzięki wzorowemu.
stworzone będą przede wszystkim dla uczczenia tej rocznicy, w prze- zorganizo\vaniu toku produkcji,
przy świetlicach fabrycznych i ważającej swej ilośó zostały zre· nie tylko, że osiągnięto wyznaalizowane przed terminami, jakie
wiejskich.
Uczestnicy kursu z-0stali zakwa w podjętych uchwałach ustaliła za czone 115 procent, ale znacznie
terowani w Tomaszowie. Kurs loga. Tak zrealizowała swe zobo- je przekroczono, podnosząc wywiązania przędzalnia i tkalnia, tak dajność do 130 procent.
· trwać będzie ~iedem dni.
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Udało mu si... ._...eJ.:ilminowat!
"ki
t"' ~kJ. '
d kt'
or~ na rys iwa~a war .
wo. ę,
wyzymaczki przy płuczkB:ch mu.sz
lo'YY..ch. Woda ta ?słabtała ług,
k~o;y trzeba był'? ~iągle w.zmacmac, by zachowac Jego konieczną
moc. Zamiast natrysków wocłnych zastosował natryski ług&we,
a przeprowadzone próby dały zupełnie zadawalające wyniki.
Zastosowanie tego . nowatorskiego pomysłu przyniesie zakłado
wi W stosunku rocznym około 10
milionów złotych oszczędności.
· idu1·e się na sali .1'adalne.•, a
W chwili obecnej - Komisja UsW imieniu stałych bywalców j zna.
·'
prawni eń przyznała tow. Tomczy Gospody Spółdzielczej Nr 2 chcę na którym można powiesić ~eść,
kowi premi<>„ wstępną w wysoko$· zaapelować za
pośrednictwem czy osiem ukryć, w żadnym wy„Głosu" do kierownictwa tej pla p2dku nie wystarcza na potrzeby
ci 25 tysięcy zło!~ch~
eówki o stworzenie bardziej wła· stołowników.
*
Sądzę, że kierownictwo „Go.spo
8 milionów... 10 milionów„. śclwych warunków, w których
Miłi<>ny, miliony oszczęcln{)ścl.. moglibyśmy spożywać nasze ,,po (iy" i iderownictwo „Powszech·
pod uwagę ten
nej'' weźmie
Usprawniona prodalccja._ Coru pularne" e%y „k1~bowe''.
Mam na myśli brak wiesza· skromny apel i w niedługim aa
żwawsze tempo pr.aey. Nowe
ulepsi.enia. „kóW', na. ,l(tórych można by wi&· sie -... ja i mnie p'uclobni :msiada'
pomysły 1 nowe
,WszY,słko • dzięki ludziom ~ $_~ pi~ ł wim21Chnie okey„ .ii\<: da obiadu. będziemy mirą
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nam 3 tygodniowy kurs aktywistów sportowych ZMP

mitetu Centralne~o PZPR w sprawie
wychowania fizycznego i sportu, da.
3-tygodniowy kurs aktywistów sportowych ZMP.
lej, szczegółowo ze strukturą i organi
Kurs ukończyło 22 ZMP.owców z terenu Łodzi i powiatów.
łódzka
pisała
Po przemówieniach dyr. WUKF - mgr. Nonasa., wicedyr. WUKF zacją. kultury fizycznej w Polsce, z
organizacją imprez masowych, Odzna. 11
Okońskiego i wiceprzewodniczącego ZŁ. ZMP - kol. Wołczyka, którzy
REDUKCJE
PIĘCIOKROTNY PREMIER
ką. Sprawności Fizycznej, z urzą.dze- :
zadaprzedstawili
i
pracy
ich
ŁÓDZKICH
do
w3kazówki
BANKACH
W
ostatnie
kursantom
dali
Profesor Bartcl po raz piąty Z'>Stał
Wskutek wielkiego zastoju w bannia jakie stają przed aktywem sportowym ZMP yv obecn.e j chwili, chwi niarni sportowymi i sprzętem sporto- :
zamianowany premierem.
kach łódzkich zapowiedziano na kowym, ze szkoleniem . kadr dla działał- :
li głębokich przemian społecznych i organizacyjnych Kultury Fizycz.
ności kultury fizycznej, z planowa.
nej, n3stąpiło rozdanie świadectw.
REWOLUCJA NA KRĄŻOWNIKU niec roku wiele wymówień. Organizacje pracown:ic:ze przygotowują ak
NIEMIEC.KIM
Absolwenci kursu zostali przygotowani do pracy w LZS-ach, Ko. niem pracy i gospodarką. finansową,
Komunistyczne pismo niemieck1e cję domagającą się odpowiedniej od
ze sportem w ZSRR i pracą. „Komso· ;
łach, Klubach i Zrzeszeniach Sportowych.
mołu" na tym odcinku i wreszcie z !
„Welt run Abend" donosi, że na krą prawy dla zredukowanych.
w pracy na. kursie, otrzy_
Wykazują.cy się najlepszymi wynikami
„Emden" wyżowniku niemieckim
rolą. i zadaniami ZMP na polu kultu
ksią.żek.
i
marksistowskich
biblioteczek
postaci
w
nagrody
mali
CODZIENNA PORCJA
Zalega
buchła rewolta marynarzy.
I
ry fizycznej i sportu w Polsce.
Charakterystyczną jest wypowiedź kol. Gałązki, który w imieniu
SENSAC.JI
- Oprócz wykładów - mówi nasz
· two kursu,
.
<l'Panowała okręt i wywiesiła czerwo
k 1erowruc
i
organizatorów
za.pewni!
absolwentów
wszystkich
kolezamordowali
brań;~
"'a.i·
,,D '""
rozmówca. - kurs obejmował 50 go.
h
ny sztandar - śpiewając „Międzyna
·
h
-.....<>
że wszystkie ich wysiłki będą szły w kierunku
gę". ..Bandyta uciekł rz. więzienia".
dzin zajęć praktycznych. Kursanci zag
d
. wyc owaniaL nowyc
rodóV{kę".,
b
tel
h
u owe o poznali się z gimnastyką kondycyjną,
kadr sportowców - dobrych i światłyc o ywa l naszego
'.odpalony amant położył trupem
37.711 ZAREJESTROWANYCH
t orem
Pati.stwa.
,'•PoI'wanie młodeJ·
dziewczynę".
pływaniem, grami sportowymi,
drogoBEZROBOTNYCH W ŁODZl
przeszkód, dyskiem, strzelaniem sporBiblioteczki marksistowskie będą. dla. nich przyjacielem
dziewczyny". „Walka na noże" :itp.
Państwowy Urząd Pośrednictwa
·
t owym oraz h.1g1eną.
·
wskazem w ich pracy
sp ór t ową i· rat ow 1\Iłcda łyżwiarka M. Bogojawleńska
llQocxX)C)OOOOOoooooooo~
Pracy ikomunikuje, że na terenie Ło itd.
. . „Dy•
. na stadionie
kur.
60 procent
.sportowym.
nictwem
?
l k
j
'·
dz~ zarejestrowano 37.711 be:zirobotprzygotowuje się
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Jakie przedmioty oue mowa
niejednokrotnie ubolewaliśmy
Już
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nych. Zasiłki pobierało 13.225 osób.
• waniem fizycznym · i sportem toteż namo" do mistrzostw Leningradu
Pytanie o in eresowa o n s
na brak narybku jeśli chodzi o na.
!!szych działaczy sportowych. Na ten bardziej z tego względu, iż ciekaw:
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mieć ną.dzieję, że pracę SWli bę "'"
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HURAGAN NAD BAŁTYKIEM
coraz głośniej nasze byliśmy z jakimi wia omo ciam1 P • można
narzekają.
'•brak
nie jako obowiązek,
dą. traktowali
Szalejący od wczoraj nad Bałty
w 1ud i czy
związki sportowe, które w większości dzie tych 22 chłopcÓw
kiem huragan zat0ipił kilka okrętów
.
swej trupieszeją, a wraz z nimi tru- praca ich na ich odpowiedzialnych ale podejdą do niej z całym swym
.
lllf6
o młodzieńczym entuzjazmem i sercem.
· d
· ·
h
·
·
1 łodzi rybackich.
h
.
K afOWłCaC.
·
pozą ane
przymes1e
już stanow1Rkac
.
a
sportu,
gałęzie
ich
pieszeją
TEATR
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Na ten entuzjazm i my liczymv.
· d j
wprost katastrofalnie przedstawiała woce. Odpow: - ·:lź na to pytame a. e
IM -,..STEF AN"A J AKACZA
STO PROJEKTOW
Zaproszeni przez Polski Związek
się sprawa instruktorów w naszych ko nam wicedyrektor Wojewódzkiego U· Wierzymy, że udzieli on się wkrótce
' (ul. Jarac<>a 2~,)
. .
.
. .
b Ok · k.1 i innym. i że wreszcie ZMP-owcy
u
REFORMY KALE.i.~DARZA
wciągną. się na dobre do pracy , Lyzw1arsk1 łyzmarze węgierscy w je.
nasi
·
ons
rzędu Kultury l'i,zycznej o .
ZespoLudowych
i
sportowych
łach
DNI!
OSTATNIE
Do biura Ligi Narodów w Gene·
"d
•
_ Kurs obejmował 10 przedmiołach Sportowych. Tutaj potrzebni są
wie napłynęło ogółem sto jprojekt6w
Dziś o godz. 19.15 dramat J. Sło- ludzie nowi, ludzie wychowani w du- tów. Kursanci na. wykładach zapozna- w naszym życiu sportowym, do któ· z zie figurowej przybędą do Katowic
reformy kalendarza. Jak dotychczas wackiego pt. „Maria Stua1:t", w nc>- chu odpowiadają.cym wymogom sta. li się z pracą. oświatowo-wychowa.w. rego dotychczas odnosili się dziwnie prawdopodobnie w koti.cu grudnia,
najwięcej szans ma kalendarz liczą wej inscenizacji Iwo Galla.
Węgierski Związek Łyżwiarski za.
wianym dzisiaj wychowaniu fizyczne- czą., z uchwałą Biura Polit_ycznego Ko obojętnie,
cy trzynaście miesięcy - plus jeden
BILETY N A PREMIER:Ę:
mu i sportowi wyczynowemu przez - - - - - - - - - - - . . : . . . . . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - : : . : - wia.domił, że przewiduje wysłanie łyż
dzień, który się „nie będ'Lie liczył·'.
ZIELONEJ ULICY"
Ten ostatni dzień w roku miałby
wiarki Edy Kiraly i - duetu Nagy.
Urząd
1 całe 'nasze społeczeńRząd, - Partię
w OśRODKU INFORMACJI
tych 22 absolwentów,
toteż
stwo
być „ogólnoświatowym świętem poŁyżwiarze węgierscy reprezentuja bar
MIEJSKIEJ
w
kurs
3-tygodniowy
ukończyli
którzy
koju".
Państwowego Teat:u aktywistów sportowych, tych 22 młoopracowuje budżety zwią~ków sportcwycn d.zo wysoką. klasę i występy ich na.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• im.Kierownictwo
Stefana Jaracza podaje do w!a- dych ZMP-owców witamy z radością,
sztucznym lodowisku w Katowicach
na rok 1950
domości, że na premierę świetnej jako jednych z p!erws:iych
· t
oczekiwane są. z wielki
pioniem za1n ere.;o.
W chwili obecnej . C-ł.ówny Urząd' skiej oraz personelu administracyjne-I
sztuki A. Surowa pt. „Zielona ulica", rów kultury fizycznej na naszej podwamem,
która odbędzie się dnia 1. I. 1950 r. łódzkiej wsi i w naszych zakładach Kultury Fizycznej koflczy' opracowa- go biura związków.
bilety sprzedaje pracy.
--o .godz. 19.15 Nie wszyatkie jednak związki spor
nie budżetu związków sportowych na
Ośrodek Informacji Miejskiej, ulica
towe potrafią planowo pra~ować. Na . Gorące oklaski
.
ADRIA ·- dla młodzieży (Stalina 1) Piotrkowska 104a w godzinach 8-20. „„„.„„.„„„„„„„.„„„„„„„.„„„„„„„„„„.. „„„„ rok 1950.
•
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Ogólna suma wydatków z budzetu konferencjach roboczych, ktore GUKF
„Opowieść o prawdziwym człowie
g1mnastyczk1
1era1ą
z
7.e
br.
listopadzie
w
przeprowadził
spotzwią.zków
cele
na
państwowego
ku" godz. 16, 18, 20
b · l
·
rt
n
NOWY
PAŃSTWOWY
We · F rancii
gwiązk:t.mi spo owymi, zo ow1ąlla y
u
u ro k u 2"0
towych prze k roczy w 19"0
_ )
Daszyńskiego T.EATR
„BoBAŁTYK (Narutowicza 20) 3.t, tel. 123 02
(
ll·
wszelkich
dokon:miu
po
one,
s:ę
Ona
sumy
tylko
Same
zł.
milionów
gata narzeczona" godz. 16, 18.30, :n
W sali gimnastycznej stadionu miej
bozy kondycyjne zawodników kadry zgodnioTiych z GU:KF zmian i .po:pra·
•
O godz. 19.15 „Brygada szlifierza
BAJKA (Franciszkańska 3l) „Nikt
. BRUKSELA (obsł. wł.) - W Pab. reprezentacyjnej, szkolenie sęclziów i wek w budżetach, clc'ltnrczyć prelia1i . skiego w Sallaumine odbyły si~ proKarhana".
nic nie wie" godz. 18, 20
Zniżki dla studentów i członków cu Sportowym w Brukseli kolarz bel- kursy unifikacyjne ~enerów w:vni<>'ą, : narze na rok 1~::0 - do dni:i. 15 gru_ ! pagandowe popisy gimnastyczek polGDYNIA (Daszyńskiego 1) - „ProI skiej ekipy sportowej, przybyłej dl>
gijski Gos3 elin pobił rekord świah przeszło 50 1~ilionO'w zł. Pozostałe w. dnia br,
gram aktualności krajowych i za- Związków Zawodowych ważne.
. FSGT
.
..
granicznych Nr 54 - godz. 11, PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI w wyścigu na dystansie 1 km. ze star datki na zmązki - to iiprzęt ~la re I Do obecnej chwili tylko 8 związków l
15-1ecia. .
••
tu zatrzymanego. J'ego czas - 1:08.8 prezentacji państwowych.. organ;izacj.i. 1wykonało przyjęte zobnw:ązania. S~ 1FrancJi z okazji
ZESPóL LóDZKI
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
gimnastyczek
polskich
min. jest o 0,6 sek. lepszy od dc1tych imprez sportowych 1 ndz1ał. w impre- , to związki: kolarski, jeździecki, ko-! Występy
(ul. Jaracza 2 ~el. 217-49)
BEL dla młodzieży (Legionów 2-4)
W piątek, dnia 30 grudnia, o godz. czasowego rekordu Holendra van zach zagranicznych, wres:zc1e koszty I szyk6"'7ki. siatkówki i szczypiorniaka, ' spotkały siQ z wielkim zainterespwa„Na morskim szlaku" godz. 16,
administracyjne i opłaty kadry trener lPkkor.tletyczny, narciarski, h1czniczy, niem licznie zebranej publiczności i
18, 20
19.30, przedstawienie ulgowe (zniżka Vliet'a..
MUZA (Pabianicka 173) - „Arinka" 60 proc.) dla członków żyd. Tow. Kulsi:~cho~y i .wioślar3ki. Poz~stałe 17 nagrodzone były gorącymi oklaskami,
godz. 18, 20
zwiazkow me nadesłało budżetów lub
tury - „Mój syn".
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Punie -uwzględniło koniecznych popra.
w sobotę, dnia 31 grudnia, o godz.
wek.
stelnia Parmeńska" I seria - go<l3. 20.30, przedstawienie sylwestrowe <>•!ir• V ~'><!S"'1 ,.. 'P'Ol1'1f6'tJI 1 />,01
17, 19, 21
Te, braki w 'pMcy'" zwtązkówome mo
. m'strŻostw '?;i.moastvc~nych
„Wiy~vę,. wa& T11jmyr'\ l>omAAia w s
Gr. O 8
PRZEDWIOśNIE (żero~kiego 75) aktach.
MOSKWA (obsł. wł.) _ w Kijo- była. młoda. zawodniczk:t ukraińska\ gą, wpłynąć dodatnio na wykonanie
Po przedstawieniu koncert
or,an t.6dzkle'o Komitetu 1 Woj~
Kino nieczynne z powodu remontu.
planu iii •na. l)ract azy.s.tQ. spor.tow~. "
·'.1P5~'"lM.t>. ~
wódzkleg-o Komtteto PolakJej ZJe·
ROBOTNIK (Kilińskiego i87) - „Bi z uWdz.~~~~e~ęa,łefostzye;:~~-1950 roku, wie zakońttyly .si~ za.woc~ gUnoo.s~- ~?c;>.:µ:~?fł
---Wśród męzczyzn 11ezli:onknrencyj_
dnoczoneJ Pańll Bob·otntcteJ
I
twa o Stalingrad" - godz. 16.30, o godz. 19.30, po raz ostatni „.l\Iój czne o mistrzostwo Związku Radziec- nym okazał si• reprei:entii.nt Lwowa
:1
a• da saJ es
Zmiany
"
18.30, 20.30
syn".
REDAKCYJNZ.
KOLEGIUM
- Czukarin, zdobywaj~c ogółem 116,7
kiego.
ROMA (Rzgowska 84) „Ulica g1•a.'re J ef o n J'I
\
w konkurencji kobiet wielką nie. pkt. Drugie miejsce zajął Badulajew w kałeiildarzyku PZŁ
PAŃSTWOWY
218-14
niczna" - godz. 15.30, 18, 20.30;
Redaktor naczelny
TEATR POWSZECHNY
Z powodu złych warunków atmosfe
spodzianką. była porażka 6-krotnej (Kijów) - 113,1 pkt.
218-13
Zastępca red. naczelrego
„Górą
REKORD (Rzgowska 2) 219-05
Sekretarz odpowledzlalny
(uL 11 Listopada 21, tel. 150-36)
w obu konkurencjach rycznych, terminy obozów kondycyj.
Drużynowo
mistrzyni ZSRR - Urbanowicz, która
dziewczęta" dla młodzieży godz. 16,
Dział partyjny
%54·ZS
rpprczentanci
z~jęli
Polmiejsce
mistrzostw
pierwsze
miejsce
II
łyżwiarskich
i
„Ro:>:zajęła
nych
19.15
punktacji
godzinie
o
ogólnej
w
Codziennie
„Niecierpliwość serca" godz. 18, 20
wewn. 10
Dz!al korespondentów robc:ski . w Zakopanem zostały przesunięte.
hitki" - komedia w 4 aktach Józefa (115,52 pkt.). Tytuł mistrzowski zdo- Moskwy.
wstęp od lat 18
oraz
cblopsJttch
l
ntczycb
Obóz kondycyjny jazcly szybkiej
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Wil- Blizińskiego, z udziałem A. Dyms ~ y, ............................................................. .........~··
redak:orów cr:zetek śc!tnP. Relewicz-Ziembińskiej; W. Walte(dla 34 ncze'ltników) odb~zie sit w
cze doły" godz. 17.30, 20
219-42
nycb
223--29
Dział mutacJl
dniach 9. -· 21. 1. 1950 r,,a obóz kon
„Gdr.ieś ra, W. Ziembińskiego i innych.
śWIT (Bałucki Rynek 2) 25ł-21
Dział mteJsld I eportowY
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
dycyjny jazdy figurowej (dla. 10 uw Europie" godz. 18, 20.30
We'O\"D. I 1 11
11.55 (Ł) Sygnał - chwila m~tzv- mm;yki". 17.35 Audycja <lla świetlic czestników) - w dniach 22. 1. - 3,
'TATRY (Sienkiewicza 40) - „śp!~.
211-11
Dział ekonomiczny
TEATR „OSA"
i. 12.04 Dziennik południowy. 1~.~(; mloclzieżowrrh. 18.00 „Z kraju i ze 2 1950
216-11
Dział fabryczny
wak nieznany" - godz. 16, 18, 20.
(Traugutta 1, tel. 272-70)
r.
254-21
D:z:lal rolny
Przerwa. 13.20 (Ł) Sygnał - chwila ?,wiata". J 8.J 5 Muzyka ludowa. 19.00 •
"PuTĘCZA (Piotrkowska 108) wewn. 11
obu.....~boizówk.odbęd_ą.
zakzońkczenie
Na
.
~iickie„Wieczór
19.15
Pogadanka.
30
13
dnia.
Program
13.25
muzyki.
w:>z
„Romans
19.30
godz.
O
stelnia Parmeńska" I seria - godz.
nocn:i
Redakcja
172-31
a opanem •• zw ars 1e m1.
. się w
·
·1·
k"'· 20 oo D ·
„
z1enm' w1eczo;- strzostwa Polski: jazd. sz bkie. 21.
KolportaL
16.30, 18.31>, 20.30; wstęp od lat 18 dewilu" z udziałem T.Wesołowskiego. M uzy_ka rozryw1wwa. 14.o.o „K r.om,rn \\·H·wws · 1 .
Y Y. d J
.
t
teL 222·22
fMf, Piotrkowska 70,
Albanska". 14.15 (Ł) Komumka1y. 1w 20.40 i\fuzyka rozrywkowa. 20.„5
„Boga.
WISŁA (Daszyńskiego 1) 260·42
Adminiatracja
„Higiena odżywiania;' . ' 1\udycja Biura Studiów. 21.00 Kon- 122 5 ycznia 1950 r. oraz JAZ Y figu.
TEATR KOl\IEDII MUZYCZNEJ 14.20 (Ł)
ta narzeczona" - godz. 15.30, ld,
I;dał Ofłoaeil: l'..6d!, Plotrllow„LUTNIA"
14.!łO (Ł) Muzvka rozrywko\\'a. u .r.o c:"dt. 21.40 „Dzieje życia Józefa Sta- rowej 4 - 5 lutego 1950 r,
lka 15, tel. 111-so 1 Uł-75
20.30
O godzinie 19.15 „Ptasznik z Ty- (L) „Spr3wy ~aszego miasta". 14.iiS lina". 22.00 (Ł) Rozmowa o filmie
WJ'4awca asw „Pran"
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - ,,Ali
t.6dł. PlO\rkoW•ka IC,
Red.I
A.dr,
Baba i 40 rozbójników" godz. 15.:;0 rolu" - operetka w 3 aktach M. We- Koncert solistów. 15.30 „śp'ewajmy „PU'!telnia Parmeń.;ka'". 22.13
fil· ele piętro.
sta i Helda. U dział bierze cały ze- piosenki". 15.50 Muzyka rozrywko- Omówien'e programu lokalnego na JU \
18.30, 20.30
Druk. Zallł. Graf, RSW "Praa"
Ob. Stępień Bronisław. - W spra·
Chór - Balet - wl\. 16.00 Dz:t!nnik popołudniowy. t1 o. 22.15 Koncert - transmisja c!o
spół artystyczny.
WOLNOść (Napiórkowskiego 16) l.6dł, al. Zwtrld 1~ &eł. ZOl-IZ,
prosinas,
do
pisaliście
której
o
wie,
wia.
Ostatnie
23.00
zechosłowacji.
C
16.25
ló<lzkie.
Aktualności
(Ł)
16.20
ka.
w
nabycia
do
Bilety
Orkiestra.
„Sumienie" - godz. 16, 18, 20;
się z na·
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Milcze'lie sie teatru od godz. 10 do 13 i od 17. (Ł) Muzyka instrument&lna. 16.45 c:omo ś ri . . 23.10 -Program :i;tll. Jutr~>. my \Vas o skomunikowanie
jest złotem" g?dzina 16.30, 18.30 W niedziele i św!ęta kasa czynna od (Ł) Fragment powieści Arsenjewa 23.15 Muzyka poważna. 24.00 Zakon- mi osobiście w godzinach 10 - 11
D-0808?
rano, w redakcji.
pt. „Der~ u U z ał a". 17 .OO „Slucharoy czenie audycji i Hymn.
godz. 11.
20.30
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„1.lfos.zero1wć niezil"locznie do Delhi, dopóki pożar powstania nie

Indii" - pisał do Ambałłu, do Ansona.
,,Jestem racz<'j skłonny odczekać - odpowiadał Anson - Delhi
jest dobrzP ufortyfikowane, a ja rozporządzam tylko małymi polo1cymi annatami, nieodpowiednini.i do szturmowania murów. fortecznych. Cały kraj sprzyja. powstańcom. Pod mu.rami Delhi możemy
my, Brytyjczycy, przy naszych skromnych siłąch, znaleźć się w sytuac.ii nie oblegających, li ·oblężonych ..."
Lawrence nie chciał nawet słuchać o dalszym zwlekaniu.
„Proszę pana, generale, abyś. przypomniał sobie całą ·historię
naszego panowania w Indiach. Czy zdarzyło słę nam wygrać tlitwę
idąc za t chórzliwymi radami? Zawsze natomiast odnosiliśmy zwyogarnął całych

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 pogranicznych Pendżabu, przywrócił w Indiach Górnych stary rodzaj tortur, zapomnianych w ostatnich latach.
Zaczęło się wrzenie w samej Lahorze.
Jednej nocy zatrzymano na drogach i okolicach miasta około
siedmiuset ludzi podejrzanych o przygotowywanie powstania.
Gubernator miasta, Robert Montgomery, prawa ręka Lawrence'a człowiek o krzepkiej budowie dzięki swej rumianej, dobrodusznej '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 pow1es1c - krotko odpisał „mister Pickwick".
- świetnie pan zrobił - odpowiedział równie lakonicznie Lawrence.
Lawrence obiecał pomoc generałowi Ansonowi, . ale nie natychmiast - dopiero po uspokojeniu „wrzenia" w samym Pendżabie.
- Co mam teraz robić - prosił o radę Anson.
- Maszerować na Delhi z tymi siłami, jakimi pan rozporządza,
·
generale - odpowiadai Lawrence.
Reprezentan-~ królowej w Pendżabie, vice-król Indii Górnych,
w okresie zerwania łączności z Kalkutą, · sprawował w ·kraju całą
:władzę .wojskową i c;y:Wiln~

cięstwa, słuchając śmiałych" .

Hodson przewoził te listy z Lahory do Ambałlu, z Am.bałłu do
Karnaułu. Na udach miał pęcherze od otarcia skóry, ręce i twarz
spalone słońcem, ale nie prosił generała o łaskę. Nie znał zmęczenia.

Eskortujący go Sikhowie, urodzeni kawalerzyści, podczas niektó-

rych marszów z trudem nadążali za nim.
Hodson jeździł wzdłuż „osi" dla wojskowych, zbierał informacje, usprawniał łączność. Sikhowie na jego słowo rzmcali się wszę
dzie, gdzie im kazał. Hodson powiedział im, że Muz~łmanie z Delhi
·
wypowiedzieli wojnę ich wierze.
- D elhioki szach wyprobowuje swe sily - tłumaczył im Hodson - Chce doprowadzić swe panow anie do dawnej świetności. Ale
nie za.dowali się on tylko Delhi. Miizulmanie szykują się na wy·
prawę przeciwko Pendżabowi, chcą zniszczy,ć Sikhów, wypędzić ich .
z własnej zi emi i zabrać im pastw iska i tereny łowieckie. Muz1tl·
manie zagrabią fch mienie, sprofanvją świątynie, a kobiety wywiozą
.
do siebie.
Sikhowie w milczeniu kiwali głowami. Wier zyli Hodson-sahibowi - był- przecież odważnym wojownikiem, celnie strzelał, szablą
rąbał jak urodzony k a walerzys ta i kiedy' rozmawia z "nimi, patrzy
'im w oczy swoimi jasnymi, spokojnymi oczami. Wierzyli mu. W milczeniu, ze wściekłością rzucali się, aby wypełniać jego rozkazy. Na
·
jedno jego słowo zrywali · się i ruszali naprzód.

Hodson był zadowolony, lubił taką wojnę, burza wybuchała na
,
słowo komendy i na słowo komendy przycichała. ,
Ambałła, Miruta, Kurnauł... Sipaje rozbiwszy składy broni wychodzili z koszar i roznosili zarzewie buntu. Chłopi uzbroiwszy się
lance, porzucali rodzinne wsie i łączyli się z nimi.

w

.
- Bijcie Anglików, ratujcie wiarę i ąjczyznę !. ..
W tej narodowej wojnie Hindusi połączyli się z Muzułmana'.lhi
ogłosili obalenie władzy Korony Brytyjskiej.
Hindusi, modląc się, lali wodę z Gangesu, Muzułmanie zaklinali
się na Koran: „Dżechad; dżechad, święta wojna!"
Całe Indie powstawały, aby z granic ojczyzny przepędzić na za\V•
sze cudzoziemców.
Rada generałów w Amballe wciąż jeszcze obradowała.
Nie ma ludzi. Piechota brytyjska - to pięciuset ludzi, więcaj
się nie zbięrze. Władze cywilne rozprzęgły się całkowicie. Z punk•
tów wojskowych dochodzą zatrważające wieści. Magaeyny b;-oni s~
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 bez
armat.
Generałowie pocili się w namiotach, palili papierosy, aż robiło
się ciemno w oczach i nie mogli powziąć żadnej decyzji.
Dziwna r zecz, z pośród pięciu generałów, zasiadających w s ztabie w Aamballe, w krótkim czasie wszyscy zmarli. Czterech z nich
umarło na cholerę, piąty zginął na polu walki.
Ten pochód śmierci zapoczątkował głównodowodzący generał
Anson. Przybywszy do Kurnaułu od razu zaniemógł. Wezwano lekarza, w sztabie powstał zamęt.
Objawy choroby nie wróżyły nic dobrego.
- Cholera - -oświadczył lekarz sztabowy.
W południe Anson już nie żył.
Dowodzenie armią prze]ął czas owo wojskowy najs tarszy stopospały. W pięć
niem, generał Bernard, człowiek niezdecydowany
tvsmdni oóźniei cholera niP os7,czedziłR i iee-o.

cl. c. n.
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