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Nowy wybryk reakcji ·
-

Robotnice PZPR Nr :ł, e>glątlając zdj~cia przywiezione pne't tow. ~o
z Maskwy, wysłuchują opowiadań i wrażeń z jej pobytu w związ:•
ku Ra.drieckim.
recką

Zamach bombow y
na

An1ba§adę

RP w

•..•..........................•..................................................................
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List stachanowca Maksymienko
do nowatora budownictwa Krajewskiego

Parqżu

Dziennik „Prawda" w kore:sp ondencji z Nowosybir5lca. poda.je
listów wymienionych pon.l~d-r.y wybitnym polskim nowatorem
budownictwa Michałem Krzjc,,·„kim a. słynnym stachanow<:cm radzieckim. mural'zem l\1.-\KSY:\IIENKO, od którego KRAJEWS!U
przejął nowoczesne metody pra.cy.
treść

Eksplozja uszkodziła gmach Ambasady i sąsiednie kamienice
uesvaux,
PARYŻ (PAP). - W piątek o godz Leonard, dyrektor policji 6.15 rano wstrząsnęła gmachem Am· 1nerownik brygady kryminalnej basady RP w. Paryżu silna eksplozja, Pinaull, prokurator Republiki - Vas·
słyszana w całej dzielnicy. Eksplozji sart, 9rneralny sekretarz prokura',uLedol'X oraz kierownik wvdz:itowanyszył brzęk 5zyb,
lecących z ry proku·
ol;ien gmachu oraz okolicznych do· łu głównego prokuratury iator Bertrand.
mów.
Jak się okazało, eksplozję spowo•
DochoclzeniP prowadzi na miejscu
dowal łddunek materiału wybucho· komisarz dzielnicy Tnvalides, którywego, podłożony w prawym roqu 1ak dotychczas - odmawia wszelkich
wejściowej bramy Ambasady,
Siła wyjaśnień.
śledztwo 'Prowadzi sę
wybuchu była tak wielka, ii zela:ina dzia Jacqu:net.
Zdaniem
kiekrata bramy roi:leciała się w ka· r;;,wnika
laboratr;rium
miejskieQO
wałki, wynvana została częśc muru i Muncha, w grę wchodzi boml>a wyt1szkodzone z:ostaly drugie drzwi wej pelnicma materiałem wybuchowym
„Plas lic„.
:>ci owe.
Szczc;śli Wym zbie9iem okoliczności
Przed Ambasadą gromadzi siQ tlum
'W chwili wvbuchu nikt nic znajdow;ti
clckawych. \Vidać wielu dzlennikasię w bezpośl'edniej bliskoki bramy
r:ry 1 folorerorterów, jak ró\1·nie;'.
,,·skutek czego ofiar w 1udziach r.ie wzmocniono posterl' nki policji.
bvło. Jedynie nocny dozorca AmbaWydaje się nie ulegać kwestii, że
sady n1egł nieznacrnemu skaleczeni 1
ocllarnkami szkła. O godzinie, w kt(>- zamach stanowił przejaw akrii tern·
rej nastąpił wybuch, do Ambasady rystycznej ze strony żywiołów real\·
przvc11odzą sprzątaczki
oraz dostar- n jnych, którym zależy na zaostrzec7ana jest poczta. \Vybuch zatem niu stosunków polsko-francuskich.
móqł pociągnąć za soba poważniei
s1.e następstwa. w dniu zamacha
pocztę doręc10no o godz. 6.10, tj. n4
PARYŻ (PAP), - W związku 1 zaJ minut pr:r.ed wybuchem.
machem' bombowym na AmbasaJę
Po wvbuc:hu chodniki w pobliiu RP w Paryżu pn:ybył do Ambasady
'Amhasarly zasvpane bylv odłamkami
s;kla. gdyż z kamienic sąsiadujących ~zef protoJ.ółu dyplomatycznego fran
z Ambasadą \\yleciałv szyby. Stni cuskiego Ministerstwa Spraw Zagra·
pożarna, która wkrótre po tvm przy. nicznrch Dnmalne I złołył ambasab'1a, przystąpiła do oczyszrzania te· clorowl Putramentowi wyrazy ubole·
renu.
· i emu
·
Na wiildomość o zamachu przvby\i \ wania z P0 " ·0 d.u wypad'„u w im
na miejsco \Hpadku: prefekt Sekwa- Prezydenta Republiki, premiera rr.ąd"
r.y - Verlornme, prefekt policji
i ministra spraw zagranicznych.

Tow. Przyjaźni Polsko-Francuskiej
wzywa do

jednogłośnego

protestu

PA..RYZ (PAP). - W związ.ku z wv I który dokonany został 30 grudnia w
huchi>Ol w gmachu Ambasady RP w siedzibie Ambasady Polskiej w Pary·
Paryżu Towarzystwo Przyjaźni Fran- żu:
Towarzystwo uważa. iż obecny
cusko-Polskiej, opublikowało naslę· rząd francus.k i gwalcl zarówno naj·
pujący komumkat:
świętsze interesy naszego kraju, jak
Towarzystwo Pr:ryjaźni Francusko· I interesy pokoju, pragnąc osłonić za
Polskiei poruszone jest zamachem, wszelką cenę dyplomatów· szpiegów,

przeciw krajom demokracji ludowej - które

przy~arnąły

:funkcje sadysty Sul!sa
innemu jeszcze bardziej okrutnemu
mordercy.
W jednym z ate1'iskicb więzi.oi'i w Kalitei w straszliwych wamn·
kach przebywa 150 młodyC'h chłop·
ców i dziewcząt w wieku od 14 do 17
lat.
Nawet prasa ateńska przyznaje, ie

Leharze
n1ordercq i §wiudk.0H1ie
zeznają przed sąden1 w ChabaroH1sku

Uchwała Chińskiej

PEKIN. (PAP) - Agencja :N owych
Chin donosi, że Chińska Liga Demokratyczna po-;tano,~ila przyjąć w;;pół·
ny program politycznej rady frnns\11
ta tywnej Chi.n Ludowych, jako swój
wlasnr program. Uchwała ta zapadła na rozszerzone.i
plenarnej sesji
KC Chińskiej Ligi Demokratycznej.
sesji wzięło udziaJ 85 delegatów
z całych Chin oraz z. Malajów, Syjamu, Burmy i Vietnamu.
Uczestnicy sesji powzięli uch walę,
'Stwierdzając?,., że Liga Demokratycz;
na przyjmuje całkowicie przywódz.
two polityczne Komuni~tycznej Partii
....................„ ..........„ .........
Chin i będzie kroczyła wspt\lnie na·
przód pod sztandarem i\lao-Tse-Tu:.t·
ga.
programowa podkreśla.
- laureatem m. Lodzi że Deklaracja
Chińska
Liga Demokraly<'zna
;;klada się głównie z inteligencji. Xaczelnym zadaniem Ligi je.;;t zjedn.:>·
Wczoraj v godzinac~ popołud czenie szeroldch mas inteligenckich
niowych przyznana została do·
rocznym zwyczajem nagroda 1iteracka miasta Lodzi na rok 1949.
W jutrzejszym,
Tym razem otrzymał ją za cało·
numerze
kształt twórczości litcrack i€j
poeta Julian Tuwim.
,, Głosu" zamieścimy
W posiedzeniu jury
lrllział
wziął Prezydent m. Łodzi
tow.
Marian Minor, przedstawiciele
władz miejskich oraz Z\viązku
1950
Literatów ~-Ł~d~_J
...,....~

Julian Tuwim
na rok 1949

Kalendarz ścienny
na rok

,

cjalnym kul'3io w szkole lelrnrzy wojskowych w Tokio, specjalizując się
'1· dzied1.inic ba1deriologii. ·w paź
cziernilrn l!J4;J roku mianowany ZO·
!'tał naczelnikiem filii nr" 643, której
>ie<lzib~ hylo miasto ~1udanczian.
Na zap~·tanie prokuratora oskarlOny wyjaśni~, że filia nr 643 obok
hodowli pcheł zajmowała się również
iloaowlą myszy i szczurów. Filia dyspono1rnla d.desiątkami ton pożywek
·Ha bakterii.
Oskarżony zeznaje dalej, że wiosną
1945 roku ger::erał Isii Siro, powró·
·iwszy na stanowisko szefa formacji
nr 731 - za~ądat od niego rozsze·
rzenia ho<lowli pcheł i przesyłania ich
lo formacji in- 731.
Oskarżony przyznaje, iż był dosko
na.le poinformowany o eksperymentach. jakich dokonywano w formacji
nr 731, a mianowicie c, wprowadzaniu
cio krwi Judzkiej bakterii ciumy.
Oskarżony wiedział również o stoso·
waniu broni baktcriologiczn~j ''' wojnie przeciwko Chinom.
'V dalszym ciągu zeznawali o;;karżeni Kikuczi Norimicu oraz Kurusima Judzi.
Obaj oskarżeni pri:yznali się do tego, i::i, byii pracownikami jednostek,
których zad11niern było prowadzenie
1rojny bakteriolo,gicznej i ie pracą
swą przyczyniali się do przygotowań
wojennych przeciwko Z" iązkowi Ra·
bieckiemu. Obaj oskarżeni zostali
'1rzeszkoleni na specjalnych kursach
!Jakteriolo g-iczn ych.
Następnie Są.cl przystąpił do prze-

W czwartym dniu procesu 28
grudnia br. - Trybunał kontynuowal
przeslurhiwanie o~karżonych.
Jako pierw~zy w czwartym dniu
procesu zeimnje o~karżony Onoye :\lasao. Od października 1943 roku 2~
do 1945 roku zajmował on stanowi·
sko naczelnika filii m 643 formacji
nr 731 i brał bezpoś1·ed'li, czynny U·
dział w przygotowywaniu broni bakteriologicznej, .Filia zorganizowała
masową hodowlę pcheł, które zaraża·
no dżumą. Pod kierownictwem Onoye
Masao tzw. „oddział szkoleniowy" filii nr 643 systematycznie przygoto·
wywał ka<lry specjalistów wojny bak
teriologicznej.
Onoye Masao zeznaje, iż jest z za.;vodu lekarzem-bakteriologiem, Od
1935 do 1936 rol.u pl'zebywał na spe-

ateńskich

warunki w sieroch1cach faszystowskiC'h są nie do "Zniesienia.
W świetle tych faktów - ~twier
dza Agencja TASS - prowok.tcyjna
kampania. faszystów ateńskich )esl
bluźnierstwem nad uczuciami buma
nltarnymi, do których apeluje sprze·
dajna. prasa ateńska i radio

Naprzód - pad sztandarem
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dzieci partyzantów greckich

powierzyło

w

wy:

OHYDNE ZBRODNI E
kliki ja poń~kich 1Diłita1•ystów

Prowokacyjna kampania faszystów
'MOSKWA (PAP). Agencja TASS
dono;i.:
Greccy monarcho - faszyści rozpę
tali nikciemną, prowokacyjną kampanię przeciwko krajom dem':lkracji
ludowej pod hasłem ,.zwro'u porwanych greckich dzieci". Chodzi. tu
o dzieci, które przygarnęły kra;e de
mokracji. ludowej. Przytłac7.ająca i.eh
większo~ć to dzieci partyzantów
greckich.
Wiadomości o sytuacji dzfoci przebywających
w greckich sierociń-,
cach, w!ęzieniach i obozach ko:-1cP.ntracyjnyc.h świadczą o tym, jak!el!O
rodzaju ,.dobrodziejstwa" przy~oto
wali faszyści dla tzw. „porwanych"
dzieci, w wypadku jeśli by wład
com ateńskim udało s i ę je .~prowa
dzić. W jednym z obozów kontJen·
tracyjnych na wyspie l\Iakronisos orł
bywa się ,.przeszko1enie" nieletnich
<lzieci przy pomocy brutalnego i;ti>dz
twa i codziennych tortur. N;icz~lnlk
więzienia na wyspie Makroniws pułkownik Sulis dokonał gwałtu na
nieletni<'h dziewczętach, które odmó
wi.ły podpisania deklaracji głoszo.\Cej,
źe wyrzekają się swyrh poglą.clów po
lityC'znych. Gdy ten skandali:zny
fakt doszedł do wi·adomości opinid
publicznej, kierownictwo więzi.:!n i a

zawo{lnidw:i pracy wśród milra.
rzy polskich. 'V rozwoju ruchu
wspóbawoclnictwa prac:v widzę
wzl'ost gospodarki D[!rodowej no
wcj, d~mokratyczncj Pol~ki oraz
przejaw wzmacniającej się corzz
bardziej i pCJgłębia.ilł.ccj przyjaź
ni polsko - radzieckiej,
Pragnąc podzielic się z Wami
moim dotiwiarlczenicm. przesyłam
jednocześnie broszurę
o
moim sposobie układania cegieł.
J'ordrawiam 'Vas oraz towarz3.
szy Religę, Szatkowskif'go, FtaS?;yf1skiego, :'tlusiała. Dzięcioła,
Wożniaka i Poreckieg-o i
iYC7.l'
WHm nowych sukcesów w pracy".

obvwateli francuskich, bez względu
W liście skierowan.1·m do Sybirna ' różnicę wyznania i poglądów, aby ski;,~go Ziednoczenia Budowianego,
przy pomocy listów, wysyłani.a ciele· Krajewski z radościa podkreśla
9acji do deputowanych, do władz rzą fakt, iż nowatorskie metody pracy
d0wych i paTlanwntarnych oraz dol Ml\ksymienld i innych mur<:rzy ra
Prezyde11ta Republiki Francusk ie1
clzicckich stosują obecnie <,et ki in1>
rt1zili swój jeiłnogłośny protest i Zd rarzy polski<'h.
żądali położenia kiesu
nieslychanej
Wśrć.d nich slyną t.łcy mure.rze,
polityce, która miałaby nas doprowa. j _iak Rrliga, 8zatlwwski, Ptas:"'.Jński,
dzić do zerwania z zaprzyjaźnionym . Musiał. Dzięcioł, Woźniak i P01·ecnarodeni.
ki.
·
Towarzystwo Pr1yjazni Francusko· 1 W
odpo\viedzi. skierora11ej do
Polskiej, wyrażając uczucia narodu Krajewskiego, l\Iaksymienko - de
trancuskic!'.fo wobec narodu polskie· putowan,v ·do Rady Naj\yyhze.j
go i jeąo demokratycznego i poko1.1- RSFRR, kureat nagrody stalino\',werio rządn, przesvla im wyrazy na 1- :;Jdej, pi!<ze między in.:
!JOrqtszej i najst'!rdecznicjszej sympa„,Viele
radości
sprawił
mi
:ii.
'\"a~z list o rozwcju ruchu \'!<Spół

wysiedlając imigrantów polskich, de·
mokratów, b. członków ruchu oporu,
świetnych
pracowników, ' tolerując
działalność gru1> paramilitarnych t.ik
hancuskich, jak i zagranicznych na
naszym terytorium oraz popierając
działalność agitacyjną
zdtajców ojczyzny, zwolenników Andersa i l\Iikolajczyka, którzy swe nadzieje wią·
żą z wyb4chem trzeciej wojny świa·
towej.
Towarzystwo Przyjaźni Francusko·
Pol~kiej . uważając,
że bomba przy
ul. Talleyrand rzuca jaskrawe ŚWid·
tło na to. co chciano ochrzcić mi'.ł·
nem afEJTY francusko-polskiej. i r.~
lych, którzy j:l wywołali i wyzyskd1i
da swych celów, \'l7ywa wszystki:h

Mao-Tse-Tungał

;łuchiwania świadków.

Ligi Demokratycznej

Postępowanie

celem realizacji wspólnego programu
{JOlitycznego i przeprowadzenie do
~ońca nowej rewolucji demokraty::znej.

dowodowe

Zeznania

w
li rocznicę Obalenia
monarchii w Rumunii
Bukareszt (PAP). 30 bm. przypada druga roczn ica obalenia monuchii w Rumun'i i proklam') Hania
Rumuńskiej Republiki Ludow~j.
W związku z tą pamiętną da tą w
Bukare~zcie odbyła się 29 bm. nroczyst a akademia w sali ,.Patria". Na
a ka demi: obecni byli czlonkow:e rzą
du z premierem Grozą na cze!e.

Uwa2a. zwiedzający
IV Wysta~ę
Gazetek Sciennych
Redak('ja „Głosu Robotnicze·
go" zawiadamia. ie w dniach l,
2 i 3 stycznia 1950 roku Wysta·
wa. mieszcząca się w lokalu Spół
dzielni Artystów Plastyków ul. Piotrkowska. 102 będzie
nieczynna.
Począwszy
(}d dnia 4 do lll
stycznia W\•stawa bęclzle codzien
nie otwarta w a:odzinach pomię
dzy 10-19.
-

świadków

potwierdzają
akt oskarżenia

Fost~powanie

dowodowe

rozpoczęi::>

si~" od przesłuchania świadka -

puł

kownika Tamury, byłego szefa kadr
:mnii kwantuńskiej.

I

świadek Tamura zeznaje, ii został
ioinformowt1ny l)rzez g·enerala !Iatę,
że formacja nr 731 zajmuje się przygotowaniami do wojny bakteriologicz
nej. Generał Hata polecił świadkowi
zajęcie się doborem odpowiednich
kadr dla formacji nr 731. W czerwcu
1945 roku świadek otrzymał rozkaz
od głównodowodzącego armii kwantuńskiej wyjazdu do formacji nr 731,
celem zbadania na miejscu warunków
pracy i ustalenia ·warunków, konieczn:.·ch cl.Ja aktywizacji dalszych prac.
ro prz:ybyciu do formacji nr 731
świadek Tamura
szczegółowo obejrzał wszystkie laboratoria oraz wiQ·
zienie, w którym znajdowały się ofiary „ckoperymentów naukowych".
W laboratorbch świadek Tamura widział maszyny i narzędzia, przeznaczo
ne do produkcji pocisków i bomb ł:ak·
teriolo;dcznych oraz wzory tej broni,
wreszcie ogromną ilość szczurów i
pcheł. W więzieniu §wiadek Tamura
widział.

40-:::-50

:wi~źniów, Chińczyków

i Ro~jan,

Or!IZ jedną kobietę-Ro•jankę. :\iek!órz~- wię~~iowie, ~ieli
no-

r

przeprowadzano do8wiadczenia s
gazami działają.cym i na tkankę ~kór•
~ach kaidany-. "t~kn~sc r.. ~ic_h l~· n . \'l';;zl·stkie ofiary tych •. eksperyial~ na potlł~rlze. i:dyz ~' 1ęzniow1c I mcntów" '! g~ry skazane na śmierć
byh o~romme wyniqczeni dokony- w męczarniach, zn11jdo1tały się w 'ri"
wanymi na ich osobarh „ek'lperymen· zieniu formacji nr 731.
'
ta mi".
Generał Isii Sh·o informował świa~1
Straszliwe więzienie.
ka o całkowitej gotowości foqnacji
nr 731 do rozpoczęcia \rojny baktez którego nikt nie
riologicznej. Oświadczył on, iż na·
wychodził
lychmiast po rozpocię~iu 11 ojny te
ogromne masy biikterii śmiercionoś
Z kolei zeznaje świadek Taczibanych zo~taną wykorzystane w m1lce na, pułkownik żandarmerii japoń
z przeciwnikiem. O wynikach lustra- sk:ej, który w latach 1939 - 19.U
cji, dokonanej w formac,ii nr 731, peln:t funkcję szefa żandarmer:i, ·a
świadek
Ta:uura złożył raport do- później był radcą żandarmerii przy
wódcy armii kwantuńskiej
ge:i. arm'.i marionetkowego rzadu ManJamadze, któremu świadek rlonió3ł dżukuo.
·
również o eksperymentach prłeiiro . Taczibana opowiada Trybunałowi,
wadzanych na żywych ludziach.
.1sk stosowni~ do dyrektyw dowód:twa naczelnego armii kwantuńskiej
żandarmeria prze~ylala do więzienl<t
„Saniłari11sz"
formacji nr 731 bez sadu i śledztwa
w służbie śmierci
aresztantów, którzy "nigdy jnż nie?
W dalszym ciągu Trybunał prze- mieli wyjść z tego więzienia, skazani
słuchał świadka Furuiczi. ś11·iad~ ..;: z iróry na Emierć w męczarniach, na
Furuiczi, który przez dłuższy czas szybsze lub powolniejsze konanie w
pracował jako „sanitariusz" w forma- wyni~·u
naj1ozmaitszych „ekspery·
cji nr 731, zeznaje, 7.e w 1942 roku mentow".
b ł
·
. W_śród osób, prz~·slanrch do wię·
rn
osobisty udział w ekspedycji zienia formacji nr 731, byli patrioci
formacji nr 731 do Chin środkowych. t'hińscy, osoby z" iązi:ne z ruchem
Zadaniem tej ekspedycji, na czele któ k?munistyczn~·m oraz inne osoby.
rej stał Isii Siro, było dokonanie ala ntewygod!:i! dla japońskiej kliki mili·
tarnej.
ku bakteriologicznego na armię chiń·wśród publiczności, która przysi'u·
ską oraz chińską ludność cywilną.
chuje się rozprawie, powstaje mimoświadek osobiście jak to przy- wolny odrnch oburzenia, gdy świa
znaje na pytanie prokuratora - za- dek Taczibana opowiada o szczegółach, towarzyszących przesy, łaniu !urażał bnkteriami studnie oraz n1ies.~- d z1,
· przeznaczonych na likwidację kani.a zajmowane przez ludność cy. do więzienil\ formacji nr 731.
wilną.
.Tako ostatni w czwartym dniu rozFuruiczi opowiada o tzw. „bulecz- praw zeznaje świadek Kukaradzu wachmistrz żandarmeri i. Pracował on
kach" generała Isii Siro. 'V rejonie, w c-harakter:e żandarma w formacJi
w którym przebywała ekspedycja. nr 731.
znajdowaly si~ dwa obozy chińskich
świadek Kukaradzu zeznaje, że o.
jeńców wojennych. I sii Siro polecił sobiście dostarczał do więzienia for·
upiec 3 tysiące „bułeczek" oraz za- macji nr 731 ludzi, których komenda
razić je bakteriami tyfus u i paraty- żandarmerii przekazywała do t.-go
fosu. Tak zarażone „bułeczki" rozdał więzienia w trybie „~·ysylek ~pecjal•
jeńcom wojennym tłumacz ekspedy- nych".
cjj - Kasuga. - po czym jeóców
$wiadek Kukaradrn przytacza poWY!lll37.czono na wolność, aby stali się tworne szczegóły, które świadczą, jak
oni nosicielami infekcji. Na rozkaz japońska klika militarna, przygotoIsii Siro wypiel.ano również cia stka,
k!tóre taki:e zarażano bakteriami i roz 'rnjąca "ojnę bakteriologiczną, znę·
rzucano na miejscach postoju w teri cala się w ilajokrutniejszy sposób nad
spo~ób, aby znaiazca miał wrażPnie, ludźmi, zamieniając ich w króliki do·
iż ciastka te zostały przez kogoś zgu śwfadczalne.
bione. ,. Współpracownik naukowy"
Kani opowiadał później świadkowi
Naczelnikiem w1ęz1enia formacji
l<'uruiczi, :ie najbardziej skuteczne nr. 731 był - jak zeznaje Kukaradz~
był)" bakterie paratyfus11, które po- starszy brat naczelnika formacji
worlowaly epidemię wśród ludnośd nr 731, generala Hi Siro.
chińskiej.

!'-"

W dalsz~·m riągu świadek Furuicii
Na zapytanie prokuratora świadek
opowiada Trybunałowi o ohydnycil Kukaradzu o świadcza:
, t!ksperymentach", dokcnywanych t";
- Nie znam ani jednego wypadku
forma~.ii nr ~~1, w k!óryc~. sam _u· 1 aby z wi~zienia formacji nr 731 wy~
czestmc;1;ył.
Iak np. :iO Chmczykow
..
: .
. , ,
-iaraiono tyfusem, a nastepnie ..stu szedł zy wy cl1oc Jeden Wl~z1en.
diowano" przebieg choroby. Kobiety
Na tym czwarty dzień rozprawy
zarażano syfilisem, a nadto odmra· zakończono. Pi-oces trwa
żano wieiniom sztucznie koitczyny
'

•
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o 1949 w życiu Partil

Kongres Zjednoczeniowy stwo.rzył
fundament ideologiczny nowej Partii:
dal jej mnrki.lstowsko-lenlnowską
wytyczył :r.jcdnoc:i:onel
11odwalinę;
Partii drogę walki o socjalistyczną
przebudowę gospoclarkl: dal Jel pliln
6·letnl; wykuł lcninowskl kościec or
ganizacyjny nowej Parli!: dał jej sta·
tut. \Vrcszcie Kongres powolał do
życia jednolite og61nokrajowe kie·
row•ctwo nowej Partii: wybral Ko·
mitet Centra.lny. Pozostały jednak
dwa niescalone Jeszcze plony odr~bnych wojewódzkich, miejskich, po·
włatowych, dzielnicowych, gminnych
partyjI zakłcrdowych organizacji
nych. Należało teraz scalić blisko pół
tora milionową ą,mlę Członków obu
Partli i uczynić z nich jedno!Uą organlzację partyjną.
To było trudne

zadanie. Szlo bowiem nie o mechaniczne połączenie
szeregów partyjnyc.h, na wzór poł.ą·
czenla ich majątku i finansów, Sdo o
scalenie szeregów partyjnych na ba·
:rie rewolucyjnej ideologii MarksaEngelsa, Lenina l Stalina. To z,tś
o:maczalo scalenie Partii przez dalsze oczyszczenie Jej "" z elementów
oportunizmu, WRN-owstwa, socjal-de
mokratyzmu, prawicowo!\ci i nacjona
lizmu.
Akcja scaleniowa była - w swojej
istocie - polityczną ofensywą Partii
przęclwko obcym elementom, które
wkradły się w jej szeregi I stanowiła
ważny fragment w walce o jedność
ideologiczną Partii.Akcja scale.niowa
l świadomość
podniosła aktywność
mas członkowskich, podniosła. aulo·
rytet Partii wśród bezpartyjnych w
mieście i na wsi, wzmocn!ła pozycję
Partii, jako awangardy klasy robotniczej ł narodu. Toteż Kwietniowe
Plenum KC PZPR, choć wskazało na
liczne je<;zcze braki akcji scalenio·
wef, dało jej pozytywną ocenę,
Plenum kwietniowe, które na czoło
postawiło walkę o pozadań Partii
kój, dowiodło, że Partia ideologicznie
okrzepła w ciągu czterech miesięcy
po Kongresie, że podniosła świado
mość klasy robotniczej i zdolna jest
prowadzić za sobą masy do wielkich
zadań, które nakłada na ni~ sytuacja
międzynarodowa

*

I

wewnętrzna.

•

*

kwietnia do listopada upłynęło
7 miesięcy. W ciągu tego czasu na
gwiec!e i w kraju miało miejsce szereg
które wywołały potrzebę
wydarzeń,
politycznego uogólnienia Ich, posta·
wlenła swlązanych z nimi nowych
ugadnień przed całą Partią l wyciąg
organizacyjnych
wniosków
nlęcta
w pracy codziennej.
Proces Rajka I ostatnio proces Ko1towa, likwidacja grupy dwó}kar·
1kle1 w naszym kraju, która pr,zedostała się na wysokie &tanowiska do
administracji i wojska, skazanie szple
łJÓW tltowskich, którzy czerpali inspirację z ambasady jugoslowiańskiej w
Warszawie - naświetliły nam w całej pełni, te lmperlallzm amerykań
ski wzm6gł wysiłki w klerunkn pod·
kopania się pod polltyczne 1 gospodar
cr;e fundamenty krajów demokracji
ludowej 1 oderwania Ich od Związku
Raddecklego, Przy pomocy nacjonalistyczno-faszystowskiej kliki jugosłowiańskich zbrodniarzy tito'.vskich,
imperializm amerykański uciekł się
do polityki nikczemnych prowokacji
i poprxez przemycane do partii robotnłciych agentury, organizował spisek
kontrrewolucyjny przeciwko krajom
demokracji ludowej, Mlęd.iy Innymi
usiłował zorganizować taki spł9ek
r6wnleł I przeciwko Polsce.
W tej sytuacji Listopadowe Plenum
KC połołyło nacisk na konieczności
wzmoienla bezlitosnej walki całej
Partll 1 odchyleniem nacjonalistyczno-prawicowym, na kt6rym zeruje
imperializm, na konieczność zlikwldo
wanta do koflca tego odchylenia lako
kierunku, który sieje nlewlarQ w 10·
cjalłzm 1 usiłuje zepchnąć Partię w
grzęzawisko titoizmu I Imperializmu,
na konieczność jeBZcze większego zacieśnienia lntemacjonallstycznej wlę.
zł Polski • krajami demokracji ludowej, a zwłaszcza ze Związkiem Radzieckim, na konieczność zaostrzenia
rewolucyjneJ czujności klasy robotni
esej l mas pracujących wobec poll·
tycznej l gospodarczej dywersji oraz
prowokacji wojennych wroga klasowego.
Ocł

• • •

Na Plenum L1lltopadowym Towa·
nrysz Bierut powiedział: „Nie ulega
wątpliwokl, ie prowokacje i głębo
ko zakonspirowany spisek agentur
lmperlalistycznych stały slQ dziś Je·
dnym z głównych bodków wroga w
Jego cłąienlu do obalenia władzy lu·
doweJ. Dlatego dwulicowość l pertt.
dne ma.skowanle się przed Partią stało się tak czQstą metodą wroga" ,
Listopadowe J>lenum stwierdziło ,
te nasze organizacje gospodarcze,

bezpieczeństwa,
organizacje partyjne nie wyrobiły w
sobie jeszcze czujności, potrzebnej do
związkowe,

władze

przez Partię z głębokim zrozumieniem, Wnioski i uchwdły Plenum stały si~ V{Strząsem dla organizacji partyjnych i c1.łonków Part:i nauczyły
ich wid1ieć i zr Gz umieć potrzebę czuj
ności w codzlonnej pracy, odslo11iły
całe n iebe:r.pieczcństwo demobilizacji
p :ilityczaej i samouspokojenia, Liczne
zebmnia organizacji i lnslytucji par·
tyjoych, ldóre odbyły się po Plenum.
stały się świadectwem zwrotu w życiu Partii, który zapoczą.tkowało Plenum.
Rozpoczęły się obecnie wybory do
władz partyjnych na zasadach ustało
nych na Plenum. Wybory le odbywać
się będą jeszcze w ciągu kilku mie·
sięcy w roku 1950,
''\fybory odbywają. się w atmosfe·
rze wzmożonej al•tywności politycznej I ideologicznej, w atmosferze przy
swajanla sobie w całej pełni i wprowadzenia w życie uchwal I wytycznych Plenum. Walka o przepojenie
całej Partii duchem Pleuum Listopa·
dowcgo trwa.
•
•
•
Pod kierownictwem Partii klasa robotnicza do konał3. wielkiego dzieła:
ukończyła w dwa miesiące przed terminem 3-letni plan odbudowy i przygotowa!a potlstawy do reali:.-:acji 6-let
niego planu gospodarczego. Realizacja tego pl a nu b ę dzie wymagała prze
de wszystkim wrmocnlenia I ulepsze.
ula dzi,alalno<:ci l".aszych organlziccji
party!nyc:!, pogl«:bienia ich klerownl·

czet, mobillzu)!łcej 1 wychowawczej
roli z zakładach pracy, Trzeba jasno
zdać sobie sprawQ z. tego, że tylko
wówczas potrafimy ulepszyć prace: na
szych gospodarc.zych, związkowych
i partyjnych organiza<'fl, potrafimy
rozwinąć budownictwo socjalistyc7.ue w kraju i pchnąć naprzód sprawę
socjalizmu na wsi, potrafimy :i:ao·
str;;yć rewolucyjni,, crujność l..luową
i zniszczyć szkodnictwo impetlalistyc,znych agentur, jeśli rozwiniemy kry
lylcę I samokrytyki: w naszych orga.
nizacjach, jeśli poddamy .całą nasz:\
pracę kontroli mas robotniczych, jeśl! zamiast oportunistycznej niefraso
leninolwski
bliwości, wprowadzimy
styl pracy, jeśli wzmocnimy nasz1'walkę z biurokratyzmem i dygnitarjednym słowem
~twem, jeśli zrealizujemy wytyczne Listopadowe·
go Plenum KC.
• • •
Grlzie więc jesteśmy obemie, jako
Partia, gdy zamykamy rok 1949?
„Doświadczenia. ostatniego roku w
Polsce - powiedział tow. Cyrankie·
wicz w &woim artykule w 6 std·
linowskim numerze „Nowych Dróg·
- pierwszego roku PZPR pokazuj"
jak bardzo jedność potęguje wpływ
Partii na klasę robotniczą, jak uwlelo
krotnla siły klasy robotniczej, przodu
jącej siły naro1lu. Tylll bardziet stoi
prted nami ladanie dalszego umacniania jedności klasy robotniczej
prz:ez pogłębianie nvarloścl Partii,

prze:r;

dalszą !lystematyczną walkę z~

pozo!la.łośclaml socjal-demokratyzmu
I prawicowo - nacjonalistycznego od-

chylenia, zarówno w dziedzinie Ideologicznej - poprzez podnos7.enie po·
ziomu świadomości rewolucyjnej mas
jak i organizacyj·
członkowskich nej - popr7.ez wzro•t dyscvpliny, po1>rzez powszechnłejtze ł r:łębsze nli
dotąd stosowanie oręża samokrytyki
a przede wszystkim - dla zabezpieczenia Partii przed wszelkimi forma·
mi dywersji agentur !mperialłstycz·
nych - poprzez wzrost czujno3ci rewolucyjnej".
Przeżyli~my wielkie dni grudniowe
na całym świecie i w Polsce. Pory.
wem setek milionów lud1;i przepłynęta przez calą kulę ziem5ką, przez
wszyslki_e fej kontynenty i kraje ł przez Polską w ich llczbie - wyso•
ka, entuzjastyczna fala życzeń, 11·
stów, podarunków I zobowląz11ń ino·
dukcyjnych ku czet Towariysza Józefa Stalinil. Wezbrana ta fala - to je
den z dowodów wzrostu wychowaw•
czego oddrlaływania naszej Partii na
masy, to polityczny, moralny I pro·
dukcyjny trlumi naszej Partii. Partia
ua~za bowiem, była duszą tego imponującego zrywu polskich mas ludowyclt.
Zamykamy rok 1949 świadomi na·
szych wielkich osiągnięć we wszystkich dzie.dzinach życia, uzbrojeni ide
ologicznie i politycznie do walki o
·
nowe 1adanla.

Prasko,via Angelina
kier. brygady iraktorzvstów
laureatka N agrod v Stalino ws :dei

Witai, dniu jutrzejszy!
W roku 1950 upłynie 20 lat od ·
chwili, gdy siadłam po raz
pierwszy przy kierownicy tr aktora. Dziś, w przededniu Nowego
Roku, spoglądam w przes:i:lo~ć,
patrzę na przebytą przeze mni.J
drogę.
'V życiu mym ogromną rolę
II Wszechzwiązkowy
odegrał
Zjazd kołchoźników - szturmo\,-.
ców, który odbył się w roku 1!)35.
Wydaje się, jak gdyby to było
wczoraj, tak świeże są w mej
ze Zjazdu.
wrażenia
pamięci'
Przybyłam do przepięknego Pa-

\Veszlam
Krem~owskiego.
łacu
na trybunę. Zmieszana patrzę na
towarzysza Stalina i milczę. Zrozumiał przyczynę mego milczenia i pocichu powiedi;iał: „Odwa-

l

\

gi, Pasza! Odwagi!"
stały się dla nrnie
Słowa te
droirowskazem na cale życie.
Zdawałam sobie sprawę, że Jó7.ef Wissarionowicz interesuje się
świadomo~ć ta domoją pracą;
dawała mt odwagi, była stałym
bodźcem w pracy. W ci11gu tych
20 lat pracy w kołchozie, dzięki
poparciu i opiece drogieg.o towarzysza Stalina, przebyłam wielk!!
drogę:

z

n!eśmiałej, niewykształ

conej dziewczyny wyroslam na
Bohaterkę Pracy Socjalistycznej;

jestem dziś deputowaną do Rady

Kaj"•rższej, absolwentką wyższej
Ąle mimo to nie roz·
ze SWfł brygad:\ trak·
staję się

uczelni.

torową.

Na nauych traktorach wyko·
nujemy z reguły dwie normy
roczne. W r. b. zamiast przewidzianych przęz plan 2.003 ba, zaoraliśmy 4.830 ha.
Szczę~cień1 napawa mnie świa
domo§ć, że za moim przykładem
idą miliony traktorzystów i trak·
torzystek kraju radzieckiego, te
udało mi się wyszkolić setki me·
chanizatorów
Po II Wszechzwiązkowym Zjet
dzie kołchoźników· szturmowców
miałam często okazję jeidzić do
l\Io3kwy na rozmaite konfer.encJe·
i narad~', widzieć i słyneć towa.
rzysza Stalina. I za każdym ra-zern słowa jego otwierały przede
mną nowe honrzonty. Nasz ojciec i nauczyciel, Józef Stalin,
prowadzi ludzi radzieckich ku
ś1\•ietlancj przyszłości, ku kom.i·
nizmo,Yi.

W6 rocznicę powstania KrajoWel Rady Narodowej
„Proklamowande Krajowej Rady
Narodowej było aktem ;rewolucyjnym, k tóry .zapoczątkował nowy okres w walce klasy robotniczej i na
rodu". Tymi słowam i towarzysz Bie
rut określił d stotę aktu polit ycznego, którego szóstą rocznicę dziś obchodzimy, aktu powstania Krajowej
Rady Narodowej - „jako faktycm.ej
reprezentacji J}O!itycznf'j narodu poi
skiego, upoważnionej do wYsti:vowania w :imieniu narodu ł kierowania Jego losami...".
(Z „Manifestu demokratycznych
Oll'ganiczaojii społeczna - poliiltycznycb
i wojskowych.")
Rewolucyjne rznaczenie proklam~
waniiia Krajowej Rady Niarodowej po
legało na tym, że w KRN a następ
nqe w PKWN naród polski uzyskał
naczelny organ kierujący walką prze
C'iwko najeźdźcy hitlerowski!mu w
na~śo.iśl<.>jszej

łączności

z

walką

o

władzę poUty~ną dla mas pracują
cych, z ·walką o nowy ustrój społeczny.

Preed 6 laty w noo sylwestrową ·
towarzysz Bderut mówił: ,.Fałszywa
I q-ubna dla P&lskl polityka. kół re·
akcyjnych usiłCJWała wepchnąó na·
ród polski na be7iłro'la wstecznych
dążeń, ()Sła.blć I sparalifowa~ Jeco
:i;dolno§ć do walk! z okupantem nlemłeckim, doprl>'WQ.dzió Polskę do ni&
bezpie07Jttego konfliktu z najważniej
S'i;ym jej są.siadem na Wschodzie,
Zwlą.zklem Radzieddm. Wszystko to
zmlen;ało do zabe2J1>ieczenla reakcji
pooownego zdobycia władzy w Polsce„. • Naszym zadaniem jest„. ode·
brać raz na m.wsze bankrutom rea.kcyjnym mO'iliiwośó ujm.owania ste
ru rządów i WYStępowa.nia w Imieniu na.rodu''.
Jaka była bowiem w owym czasde
sytuacja polity~a? Dla ka.Mego by
ło już rLeczą ·wńdoCZll'lą, że armia hitlerowska p~grała ~jnę li że zwykonstrukcje proste ł śmia·
[le,
strzeliste mury z marzeń I cegły.
Tak się buduje d()ID nlepodleJIY,
gruzom na pnekór, ludzi.om na
„Rosną

[chwałę.

PęcmieJą

stropy,

piętrzą ~lę

scho·
(dy„."

Jeden rok to bM·dzo wiele, gdy
chodLi o Warsz;awę gdzie bez przer-'
wy w dzień i w n~y - przy blasku
retlektorów - trwa wt!elka odbudo·
wa, Gdzie rL dllli•a na dzień zmienia
9ię wygląd ul:ic, wyrastają coraz to
nowe „konstrukcje proste ii śmi ałe":
domy, mosty, tunele ...
Ilość włożonej w odbudowę stolicy w 1949 roku pracy, celowość tej
pracy, a także trwałość jej wyników - są ~~ółmrl.ernie wielkie
w stosunku do krótkkh 12 mieS'ięcy,
jakie ma.my rza sobą.
Niiemal w oczach, niemal z godziny na godzinę topniały g.ruzy, a na
ich m iejs ce wyra•stały już nde p-0jedyńcze domy, ale cale ulice, oale
wielkie osiiedla, całe arterie.
„Przyszli nfozlomni, zwalili ruiny,
Si>lęll wschód - zachód betonem I

[sta.lą.."
tego, by w porę pokrzyżować dywersyjne zakusy wroga, że wielokrotnie
Najważniej szym , najwi ększym wy
klernją się jeszcze niefrasobliwością.,
polityczną lekkomyślnością. i samou- darzenf.em Warsmwy było otwaa-oie
spokojeniem t że zapominają. czt:sto Trasy W-Z, 7-kilometrowej arterii
o Istnieniu wroga klasowego oraz o komunńkacyjnej, która najikrótsrzą
Jego zbrodniczych wysiłkach. Objawy drogą polączyL Pragę ze śródmieś
te nie przezwyciężone w porę mogą ciem Wars/lawy i jej nowowz.n.osz.o·
mies-zkarnii-'1 yml
przerosnąć w groźne niebezpieczeń nymi d Zlielrnicami
stwo dla Partii, Dlatego III Plenum na Nowym i Stairym Mieści e , MuraKC wezwało Partię do ostrej walki z nowie, Mirow:ie i Młynowie. Tras·a
tymi objawami l opracowało szeroki W-Z - z d aw nri e;j i1S tnlejąccj ulicy
program Ideologiczno-politycznych I Zygmuntowskie j poprzez nowowznic
kroków dla ich siony Most śl ąsko - Dąbrowski
org\nlzacyJnych
doszła do Woli, trafiając po drodze
pn:ezwycir,żenla.
Wyniki obrad plenarnego posiedze na ;ruiny wielu zespołów zaby tkonla Komitetu Centralnego Partii w wych, k tóre p'o mimo wielkich zniszlistopadzie 1949 r. przyfc;te zostały cze1'l1 s ta n owiły cenne p omn'. '.;:i kul-

jest
Zwdązku Radziieckiego
bliskie. Armia Radziecka zbliżała się
do granic Polsld niosąc wyzwolenie
naszym ziC'miom i naszemu narodowi. Reakcja po1:ka sprzymierzona z
czyni
międzynarodową
reakcją
wszystko, aby n1e dopuśc:ć do LWY·
cięsh\·a ludu pracy w Polsce. Reakcja pols ka n ie waha eię przed
zastoS>Owaniem żadnych środków
w tej walce. Wysta:rczy przypomnieć, źe w 1943 roku delegatura rzą
du londyńskiego zorgandrowała t.
zw. Polsk.i Korpus Bez..pieczeństwa,
jako organ ma•jący za ~danie maisowo li1kwidować bojowników o wła
po wydzę ludową, tych, którzy rz;wolenriu kraju przez Arn:J!ę Rad.z.iec
ką mogL'iby polci.e.rować walką mas
ludowych li \'117.liąć na siebie ciężar
władzy. z tego okresu datuje się też
wzmożenie w~llpracy :reakcji polskiej z okupantem ndemlecldm, prze
c:iwko ruchowi rewolucyjnemu, prze
ciwko PPR i Gwardhi Ludowej.
Dla sparaliżowairuia 2.brodniczych
planów ;reakcji, dla z.je~oczenia
wnystlmct1 s.ił: patriotycznych :i ludowych do waUd o wrodzę poliotyczDI\ t.tv.eba było utworzyć o.rgan kiecięstwo

do walki o demokrację i socjalizm.
Krajowa Rada Narodo>Ya w całej
pełni uczyniła zadość tym warunJak podkreślił towarzysz
kom.
Bierut - „Krajowa n ada Narodowa była p<lerws:z:ą formą w~pó!dzia
!aruia orga111dzacyjnego i politycznego
wszystlcjch demokratycą.nych i rewo
lucyjnych sił naorodu pod przewodem kla.;;y robotrtlczej.„". Przewodnictwo klasy robotniczej, hegemonie.
klasy robotniczej, była tym czynn1kiem, który decydował o rewolucyj·
nym, a nie oportuniitycznym charrukten:e frontu narodowego. Hege' moniia klasy robotniaz.ej i pomyślnie
realizowany program współpracy z
~ki

Armią Rad'Zliecką sipre.wiły, że

pod-

dzy. Takim organem klerown.fceym.
podzł-emnym ośrodkiem włamy poli
tyC211eJ, stal\\ się właśnie Krajowa
Rada. Na.rodowa.
Jakdm warunkom po1itya:mym mu
siał zadośćuczynić takli ośrodek wła
d.zy podziemnej, żeby być rzdolnym
do wykonan:ia wielkiego zadania nie
dopuszczenria do powrotu wladzy reakcyjnej i przejęcia wład:zy przez
lud pracujący? Ośrodek takli. wrinien
był zjed.noczyć wszystkie rewolucyjne i demokraty(!(lffle Sliły ntllI'od.u i to
l.jednocriyć je pod kierownictwem
klasy robotnk?Jej, jako przodującej j
najba:rd:ciej ;rewolucyjnej siły narodu, zdolnej do pop.rowadzenia Pol-

z.demny ośrodek władzy, jakim była
Krajowa Rada Na['odowa, stał 1ię oIudowyoh z
władzy mu
śrocJ,kiem
klasą. roboi.nicz.ą. na Clllele, zan>dkiem
póiniejszej władzy lud&Wej - jako
formy dykta.tury proletariatu.
Reakcja polska mawala sobie d<>brze sprawę z charakteru powstałej w noc sylwestrowi\ 1943-1944 roku Krajo,•,-ed Rady Narodowej.
Reakcja p<>l&ka w.ledzi'<!ła, że utwo
rzenlie KRN oznacza przekreśle.nie
jej rachub i planów politycznych na
zdobycie władzy w Polsce powojennej. Na powstranńe KRN reakcja zareagowała też w=ożenlem nde prze
bierającej w środkach walki ~ ruchem rewolucyjnym, wzmożeniem
mordów i dywer.>jd politycznej oraz
śoiślejsizym zacieśnieniem
jeszcze
współpracy z okupantem.
W tym niełatwym okres1e część
kierowniictwa PPR na czele l. tow.
Gomułką pr.zejawiła oportuni-styC"....ne
tendencje, które - jak mówił towarzy.s.z Bierut na Kongresrie Zjedno
czenlowym - „faktycmie pr<>wadzi
ty do miekutałcenia myśli przewod
niej KRN „.i w konsekwencji do wy

tury polskieiJ. OdbudO'W'łl tych zabytków p.rowad:z.ona była jednocześnie
z budową Trasy i d:z,iś pałac Pod
Blachą, kościół św. Anny, pałacyki
i zabytkowe kamdendce na Krakowskiin Pr:reniieścLu, Senatorskiej, Mio
dowej są najpiękniejszą ozdobą tej
nowoczesnej arterii nowej Wars-iawy..
Wrócił taki.e na swoje dawne·
miejsce na Plaeu Zamkov.'j'm król
Zygmunt, dla którego posągu 20.-tonowy trzon granritowy przybył z
Dolnego Sląska.

Powstała koloniLa Marierusz.tacka,
bukiet różowo - kremowych domków, w których :iiamieszl<alo w iele
ro<IL!n .i:ol:>otnia:ych, wielu przodow·
ników pracy.
Wyrazem nowej scx:jalistyoznej ar
ch1tektury aą powstające na Mokotowie, Młynowie, Nowym Mieście,
Mi.rowie, Kole, Muranowie wieloty·
siQCZDe osiedla. ro-botniCT.e, Luźne,
rozd'lielone zi.elenill budynki za.pewn.ią mie!'Zkańoom mile i Mgietrl~e
w~runki<. Wiele mł.eszkań w tych
os·:edlach 11:o.5tało juz oddanych do

rowruczy, podziemn'Y

ośrodek

wła

I
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„Już

Zygmunt Truci na dumnym
[pomniku
Patrzy na Tra.!ę, l Warsnwa dum[na
Z twoJe:o trudu polllkł robotni·k u.
Z twojej wierności wyrosla ko·
[lumna,
·
Na kt6rej siądą wędrowne żóra·
[wie,
·
J'est taka znowu kolumna w War[s:llllowle„."
Wrócił i na st.ara miejsce prze<l pa
łiwem Sta.szyca. Kopunik.
Wyrastała w ciągu tego ubiegłego
roku Warszawa nowa, <lla nowych
budowana lu1lzi, gd2ie nłe będxie
dz:lelnic - wylęgarni gruźlky, lecz
dzielnice dońca, l'owietrza, e>gro·
dów.

użytku, przybywają oora'Z nowi lo·
kat.orzy, ludzie pracy, którzy z ciem
nych i wilgotnych nor prz.enoszą s-ię
do jasnych, słonecwych, pięknych
pokoi. Coraz licz.tlliejs.zymi oknami
iakwi•tają mury. Za lśniącymi szyb3mi bielą si:ę firanki, z,ielenlą aisparagu~y i paprotki. Potirawiają się
warunki m:es-z.kaniowe l świata pracy.
Budowa fabrykł sa.mo-0bodów na
Żeraniu postępuje szybko naprzód.
Wiele nowy<:h fabryk unscbomiono
w ciągu ubiegłego roku, m. In. Za·
kłady Przemysłu Odzieiowego n.a
·Grochowie I fabrykę urządzeń o·
świetleniowych. Odbudowany I O•
twarty został Teatr Narodowy, po·
wstały dwa nO'we kina, Muzeum Mia
sta w odbudowanych zab;\·tkowych
kamieniczkach s1aromiejsklcb

I

cofuiia. się z pozycji uznania klero-w
nlczej ro.U klasy robotnicze.i w walce
e> wła.dzę państWC\"\'ą".
Pozyc•je zajęte wćwczas przez oportunistów były pozycją kap:tu lacji przed wrogiem k b ;:owym i b;vla
to próba uc:eczki z frontu wa!ki w
decydującym momencie. Próba zabezpieczenia pozycji Mikołajczyka.
Kwapińskiego i dnnych, oddanych ca
lą duszą reakcji wodzów WRN i
PSL.
Żródłem tej kapitulanckiej po6tawy było niedoceniaruie sńł klasy robotniczej, niedocenianie sil sojuszu
robotników i chłopów oraz nacjonalistyczne wypacrzanie Vl'YZWOleńczeJ
polityki ZSRR, ru'.e zrozumi~nie i n ie
roli
chęć zrozumieni a pruxlającej
ZSRR :i WKP(b) we froncie walki z
imperiaawmem, n ieufność do ZSRR.
Tendencje te ujawniane przez grupę Gomułkj na tamtym zakręC:e dzie
jowym rozwij ały się i uja-wniły się

z nową s.!łą w okresie :zrodzenia się
prawicowego i nacjon.a1istyc:zinego
odchylenfa w Part.ii. Walka z ówcesnr rni praw::cowymi i nacjonaHstyC?.ńymi tendencjami kap:tulancki
mi zap ~wn]a nasr.zemu ruchowi. rozmach li siły potrzebne dla zdobycia
i utrwalen:a władzy ludowej.
Wall·a z prav."1cowym i naCi;onalfstycznym odchyleniem w następnym
okresie i rozgromienie tego odchylenia stworzyły warunki potrzebne
ruepowstrzymanego
dla daJszego
maI"S!lu narprzód,
O tej samej cod2lłnłe, w której
przed 6 laty towarzysz Bierut poddał pod głosowanie deklarae.lę Kra•
Jowej Rady Narodowej - rozpoczy·
namy prace nad reali'meją 6-letnie·
go Pl.a nu Budowy Podstaw Socjalizmu w Polsce, rozpoczynamy walkę
o polmnanle wseylitkkh trudnc1'cl l
przeclwieiJ.Stw, Ja·kie nas na tej dro•
dze C111eka.Ją.

....„ ..•..........•.•......
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Wieści
„RADZIECKI UZBEKISTAN"

z ZSRR
I

Studdio tiJnxhv ertystycuiych w
'!'-ds'Lkencle nakręciło film dokumen
tamy pod tytułem „Ra.illliecki Uzbcktstan", przedstawiający wspaniały
rozwój gospodarczy i kulturalny Republilti Uzb«klej w oltresle 2ii lat
Jej istnienia. „Radz,:ecki Uzbek!stan"
jest 42 fillll€m pełnometrażowym,
nakręconym od chwili narodzin mmu uzbeckiego.
W okresie ćwierćw:!ecza klnemat.o
rrafia uzbecka przesila wspaniałą. i
Dysponuje ona w
cldtawą dTogę.
chwili obecnej kadrami filmowców,
którzy nakręciJsi wiele makomitych
filmów, artystycznych.

otrzymał
Nagrodę Stalinowską.
Reżyser studia taszkenckiego N&bl
Ganiew otrzymał zasizczytny tytuł za
stuż-0nego działacza sztuki Republiki. Nakręcił on fHm „Ta.hir i Zu•

mu. Za film ten Jarmatow

hra", oi>arty na legendzie ludowej.
Film ten wyświeltany był na ekranach wielu państw.
Większość

filmów

nakręca.il:r~h

,..

taszkenckim studio Jest realbowana
według scena•r iuszy dramaturgów
beckich. Jednym z ne>jrz;dolniejszych
jest Kamlł Jaszen, który 10 lat te•
rnu napisał pierwszy s~na.rlun film&Wy, poświęcony narodzinom pne
myslu w Uz:bekistanłe. Studfo ta5Z•
kenck?e nakrc:ca regularnie krótkometrażowe filmy popularne d nauko
we oraz kromkę najważnlejuycb wy
darzeń rz. życfa Uzbekistanu.
W Uzbeckiej SRR majdnje się O•
hecnie 850 kin. ZnaJduJą się one
prrede wszyst.klm w o&ledluh wiejskich. W wielu miastach <>łwarto
specjalne kina. WYŚwietla.Jące fllm:r
dla dzieci.

u•

Oz;ięki

remontowi i odbudowie
Jedno warszawskle dziec~
ko nle niala;z;ło się po~a. szkołą. Ro'l.
budowały się trzy istn·iejące w War
waw-ie Powszechne Domy Towarowe, a nowy wspaniały o 9 kondygnacjach Dom Towarowy przy ul.
Brackiej Tośnie ooraz wyiej i tylko
patrzeć, gdy ruc)lome schody 1 lic-z·
ne windy powiozą warszawiaków
„na za.kupy".
Otwarte na mieS!ląc przed planow1anym terminem linia średnicowa.
i dworzec kolejowy Wa.rsm.wa •
Sródmłeście, to nowe wielkie osiąg·
nlęcie w odbudowie Warszawy, u•
komunl·k acji miejllP'J'l\wnienłe w
sklej,
W ogrodach i parkach z.aszumiałv
nowe, świeżo posad.zone drzewa, zie·lone trawn•i ki pokryły gruzowl5ka.
W oiągu ub. r. warszawiacy otrzymali ponad 70 ha terenów zielonych.
Latarnie o pięknych kształtach rozniczcm podwójny rząd
świctlily księżyców - warszaw&k!e noce. Coraz nowocześniejsze, coraz \Vygodruiejsze i coraz licz.nie,is:ze są stołecz
ne autobusy i trolleybusy.
Cofamy się pamięcią wstecz, do
medawn_,)'ch dni. minionego roku
1949 i przypom'. namy sobie słowa
Prezydenta Bolesława Bieruta, wypowieduiene na. I-ej Warszawskiej
Konferencj•i PZPR;
„Uczyńmy wszystko. aby odbudo·
wa i rozbudowa Warszawy stała się
dumą i chlubą. każdeio Polaka."
I dalej:
„To będzie wielki nasz wkład w
dzieło buclowy lepszego jutra, lepsze
go, szczęśliwszego świata - wkład
nlrncha·
go1łny bohaterskiego Indu
nej naszej warszawy."
Tak, Wa.rsxawa roltu 19i9 b~la un
ma i chlubą kaidc;ro Polaka.
Sirr.

Reżyser filmowy Kami.I Jarmatow
na.kręcił film „Allner Na.wol", poświęcony w ielkiemu dl'llałaczoWf. kul
tury uzbeckiej, który żył 500 lat te-

s?Jkół, a.ni

KONFERENCJA

KOŁCHOŻNIC EBTORSKICH

W Tallin:le ukończyły się obrady
p:erwszej republikańskiej konferencji estoń.sk.ich kołchoźnic.
W toku obrad tysiące dele-gatek
oraz: gości 'Z Lotwy, Litwy i obwodu pskowskiego omóvvf.ło na·j1.';':ltniej
sze zagadnien:a pra-ey kobiet - chło
pek w kierunku um~nlenia iOSJłO•
<la.rstw kołchozowych.
W chwili obecnej pona<l 1000 F.1;to
nek zajmuje stanowiska przewodnlkołchozów i brygadierów.
czą.eych
Ponad 1.300 chłopek kientj.e pl"lłta·
ml poszcz.ególn:7ch ognhv kcłcl\.no·
wych.

I

800 MILION(nv RURLI PREMII
DLA GÓRNIKÓW RAllZIECKlCR .
Radz:eccy górnicy, inżynierowie i
technicy przemysłu węglowe<>o otl"LY
„
. .
.
.
·
mah w rol,u b1ez. tytułem premii n.
.
wysługę lat 800 miln. rubli.
Pre mie za wy5lugę lat v.rypłacane
są rokrocznie górnikom radz:leck'm,
pracującym w przemyśle węg!o'"'1'm

n:e mn'-e j roku. WysdtGŚć premii wy
no~i od 10 do 30 proc. zarobku rocz·
ncgo w zależne>ści od okresu vraey w
it6rnictwie,
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Pierwsza w walce o jakośćl Dążenia do liajwyższej jakości
Rok zrnycięskiej pracy Marii Terpilakowej

Wyborowe

_zespoły z

PZP B Nr · 2

W „Wełnfanej Jedynce'' za- Nr 1 jest 20 zespołów najwyższej
wrzało, jak w ulu. Zaczęły się na je.kości, a niektóre z nich zdeby-

. Nazwiska tow. tow. Serwatki i lub przew0dniczący Rady powtaMichalakowej od pierwszej chwi- rzali le same słowa:
Gdyby Wszyscy tkacze prarady i dyskusje wśród zespołów. wają wyższe cyfry produkcyjne li rozpoczęcia konkursu przewijaZwycięstwo młodej tkaczki poru- od tej, która wskazała im drogę.
cowali podobnie, jak Serwatka i
ły się stale w
sprawozdaniach,
szyło
ambicję załogii,
stało się Brygady jakościowe zorganizowaMichalakowa oJaz członkowie ich
bodźcem do szlachetnego współza ne zostały we wszystkich zakla· podających wyniki wysiłków po- zespoMw, to •oddział nasz stalby
wodnictwa o jakość wytwarzanych dach przemysłu włókienniczego. szczególnych zespołów. Niewielki się przodującą tkalnią w Łodzi..
Trudno sobie wyobra'Zić, jak
towarów. Co parę dni wpływały
- Cieszę się1 :ie pierwsza da- oddział ogromnej
„Bawełnianej
do Rady Zakładowej i partii nowe łam przykład. A przecież jestem Dwójki" stał się naraz przedmio· reagowano tu na najmniejsze nazgłoszenia zespołów:
tern ogólnej uwagi i zaintereso- wet uszkodzenie krosna. Natych- Chcemy pracować tak, jak młodą t~aczką - mówi tow. Ter· wania. Dwa pracujące tu zespoły miast mobilizowano pomoc tech·
Terpilakowa i ~ej zespół - damy pilakowa. - Uczę się więc ciągle tkackie, osiągały wysoki odsetek niczną , rndzono wszelkimi sposorównież 100 procent pierwszego i dalej walczę o większą wydajność ekstry, wykonując przy tym. w bar bami, żeby postój trwał jak najgatunku.
pracy. Napewno uda mi się jesz- dzo wysokim stopniu swe plany krócej. \V poważ·niejszych wypadkach śpieE::yła z pomocą cenDziś pod koniec pracowitego i cze w przyszlośc[ zdobyć pierwsze produkcyjne.
pełnego osiągnięć roku Maria miejsce we współzawodnictwie,
O jakiej tylko porze zaj- tra1a.
Tow. Senvatka i jej tkacz zmia
Terpilakowa nie jest już jedyną, którego rozwój w ciągu tego reku rzeć do małej salki, wypełnionej
uzyskującą najlepsże wyniki bo- był tak wspaniały i szybki.
szerokimi krosnami, zawsze opro· nowy, Artur Wize w ciągu tych
jowniczką o jakość. W PZPW
B. Drz. \wadzający nas kierownik tkalni dwóch miesięcy 'vytwarzali \'IVłąc.znie tylko ek:.s trę. Antoni Ciechanowski i Władysław Retelewski, zachęcani przez towarzyszy,
dzielnie · dotrzymywali fm kroku.
Podobnie było i w zespole Michalakowej, wytwarzającym trudny
artykuł U.K. 16.
Janina Serwatka z PZPB Nr 2.
Gdy wstępowaliśmy w rok 1949 zesp1>łów jakośolowycb. !Przystąp.iły czych, skrócenie cyklu obrotowego,
Podczas tych dwóch · miesięcy,
mieliśmy już !JlOza. snbą bardzo po- do pracy orga.n:imcje podstawowe,
mnniejszenie. rema.ncntów i ~asów kiedy to z każdym dniem tkacze
wa.ine osiągnięcia w <1Uedzb1ie od- grupy agitatorów, które w myśl udochodzili do coraz więks'Zej do- nim z całą 'Załogą. Przekonali się,
budowy i :rozw-0ju naszego przemy- chwał Il-go Plenum KC PZPR wska międzyoperacyjnych, ka~da złotówlta skonałości w produkcji bezbłęd że tylko pilność, wytnvałość i sil
słu. Nasze zakłady prttmysłowe tę- zywa.ły najszerszym rzeszom be7Jpa..r uratowana od marnotrawstwa, to ki
nego towaru, uzyskali
ogromne na wola potrzebne są do wytwa·
tniły życiem. Żywo w pamięci na- tyjnych robotników na. konieczność pilta.ł, który ZC>Sta.nie zużytkowany na
s.zej f.kwiły wspomnienia nieda.wne- leps.zej produkcji. Takie zadania wy roobudowę naszego kra.ju i wszech· doświadczenie. Obecnie dliclą sie rzania ekstry, że nowy regulamin
okazał się zupełnie słw;z~y i kogo histl)l'ycz:ne.go juz duś Czynu Kon tyczyła też Pierwsza. Iionferencja str0111J1e Jego umocnieule, na podnie
nieczny, że dążeniem każdego tka
gresowego, wspaniałego zrywu kła- Miejska. PZPR.
sy robotniczej, WYra.ża.ją.ccj czynem
Rok 1949 przyniósł robotnik.om slenie stopy Zycfowej mas pra.cującza powinno ibyć wytwarzanie to
swą radość z powodu zjednoczenia przemysłu baiwełniame.go specjalny cych.
waru jak najwyższej jakości.
na platformie marksizmu • lcniniz- regulamin premiowania m Jakość.
·Powa.żne za.dania. eukają nas w rQ
Tak już będą pracować zawsze.
mu, ruchu robotnicrego,
Dało to klasie robotniczej nowe moi
Nagrody,
jakie otrzymali, tytuły
Produkowaliśmy już znacznie wię liwości rozwinięcia. w:miożonej kam- ru l950. Zda.ie sobie z nfoh sprawę
zespołów najwyższej jakości oba
cej aniżeli w Jatach ubiegłych. Za- panii o jak najwyższą ja.kość pro- klasa robotnicza. W przyszłości, któ
wiązują ich przecież do utrzyma.
wdzięczaliśmy to w dużym stopniu dukcji, w interesie szerokich rzesz ra. stoi przed nami nie zabraknie z
nia -swych przodujących pozycji.
wspólza.wodniotwu pracy, które roz- konsumentów. Wspaniałym bodź- pewnością takich ;phmierów, jak KoToteż oświadczyli nam:
winęło się w Łodzi wyją.tkowo szyb- J~aekmos'cd1.oowreog11Wooojuk"'z':1spsó1.i:awp0<rz]nyictty'llm'a rz.eniowska, T.erpilak.owa, Baleerza.k.
ko i objęło wszystkie gałęzie prze... „
"
- Będziemy nadal walczyć o
mysłu, wszystkie zakłady przemysło- konlmrs na najlepsze zespoły tkac- Nie zabraknie ani Jednego obywakażdy metr ekstry. Zdajemy sobie
we.
kie w prremyśle bawełnianym i weł ' tela, któremu drogi jest Pokó,i I Ojsprawę, że od na.szej pracy, od
Indywidualne, a potem również nia.nym.
czy:r..na, który pragnie by w Ojceyźpracy
tysięcy innych robotników
gTupowe ubieganie się o ]epsze wyRok 1949 mkotiozył się wspania.
.
· S
zależy szybszy wzrost bogactwa
niki pracy, szlachetna ryWaJiza.cja łym zrywem klasy robotniczej w 0 • n~e _tej zapimowal jak naJszybNej 0
naszego kraju i dobrobyt klasy
przyspa.r.za.ła coraz więcej produkcjL kresie poprned7.a,iącym obchód 70-ej ejal1Zl111.
w początkach roku 1949 dzięki pic- rocznicy ur<>dzin Towarzysza Stalina
R. SAMSONOWSKA
Helena l\:lichalakcm·-a z PZPB Nr 2. robotniczej.
nierskiej 11racy partyjniaC'Zek tow. i w czasie Dni Stalinowskiej Pracy.
tow. Gościmińskiej, iKorze.niowskiej, W owe !Pamiętne dni rozwinęło się
Ulk-OWskiej, l'llusze i wielu, wielu in- współza.wodnictwo z niespotykaną
nych, mieliśmy już dobrze zorganizo dotychc'Zas silą. Szereg „niezdobywan'l akcję współzawodnictwa.
tych" na pozór rekordó~v w dziedziLecz przyszł-ość stawiała przed kia nie ilości i jakości produkcji zostało
są, robotnicą nowe rm.da.nia. Wtta- wówczas pobitych. Entuzjazm klasy
stały wszak wymagania konsumenro.botniczej stworzył - w sposób retów, którzy w miarę zaspakajania wolucyjny łamiąc skostniałe normy
pienvsn'go głodu towa.rowego do- i pojęcia. - nowe pozycje wyj.śclo
magali się coraz lepszego towaru. we dla realizacji a.dań, Etoją.cych
Drobna, szczupła kobieta nie wyPod kierownictwem Partii i Związ- przed naszą, gospodarką, w planie gląda na swe 29 lat, a już w żadnym
ków Zawodowych klasa rob1>tnicza 6-letnim.
razie. nikt nie domyśli się, że owa
rozpoc'Zęła kampanię o poprawę ja' •'
•
* ·
~vnętrznię
tak niepozornie wyglą
kOŚ'Cł produkcji, hojnie czerpiąc z.
Rok ;1950 !...! pt~i-\~li'y ~~ó't ··pl.anu ' dająca osoba prowadzi taśmę odziedoświadc-zeń Związku Fif,lxiel'klego 6-letniego roŻtioczynarlJy z powaz- żową, liczącą 76 osób,
z pracy tcm'3rzysza c; utkicb, 'Ze nym dor<Jbkiem w dziedi;i.n.łe współ
- Prowadzi taśmę - ot, mów1 się
wsp-Ołzawodnlctwa jakościowego, któ za.wodnictwa. Dzięki niemu bęclzie
re w Związku Radzieckim objęło my mogli od razu przystą,pić do re- zupełnie po prostu, ale prowadzenie
1>rzeciei nie tylko poszczególnych alimcji czekających nas zadań. Nie to, bynajmniej nie jest ani proste,
robotników I zespoły lecz również bę~e to łatwy rok. Zdajemy sobie ani łatwe, a już osiągnięcie 175 procent normy przy 100 procentach
cale zakłady. I oto w kwietniu 1949 dobrze 1: tego sprawę.
'
gatunku - to sukcc;
roku następuje przełoon w dotychPoważną bronią w pokonywa.nlu pierwszego
który poprze·
czasow~'lD rozwoju współzawodnlc- trudności na drodze wiodącej do do- istotnie imponujący,
dzony został nie byle jakim wkła
twa. Włókniarze Łodzi poczynają br()bytu będzie - tak ja.Jt dotąd priechodzić do nowych, wyiszyc.h, współzaiwodnfotwo. Musimy je na-OaI clem pracy.
bardziej skomplik<>wanych form. Iła roo:wijać i pogłębiać. l\lw;imy dążyć
- Nie od razu doszłyśmy do tasio org-anhowania b~·gad najwyz- do tego, aby objęło ono wszystkich kich wyników - oświadcza tow.
s'Zt'J jakości, rzuca młoda tkaczka z robotnikó'v .i zespoliło ich we wspól- Adamczyk. - W początkach 1949 roPZPW Nr 1 tow. l\1arla Terpilako- nej wytężonej walce o .lepsze jutro. ku wykonałyśmy co prawda już 110
wa, stając Jednoe:ześnie na. czele Musimy dążyć do tego, aby współza do 120 procent normy i 95 procent
pierwsz~o w tej dziedzinie zespo- wodnictwo nie uległo
skostnieniu, pierwszego gatunku. Trzeba jednak
lu.
lecz przybierało różne nowe formy, pracować lepiej - pomyślalam soZobowią.z:ania Plerwszoona.Jowe, zo
aby ob<>k dziedziny wYda.jności i Ja· bie, a wraz ze mną postanowił to sabowiąza.ni.a podjęt~ w celu uczcze- I kości produktu objęło równleż tak mo cały nasz zespól złożony z k.raw·
Zespół AntonJ.ny Adamczyk z O środka Ifonfekcyjnego Nr 4.
nia Kongresu Związków Za.wodo- wa.ine dla. nas za.gadnienie osuzęd· cGw, szwaczek i wykończarek. Powych l na dzień 22 lipca b1Jy bodź· ności. Oszczędność surowca, ma- czątki, jak zwykle, nie były łatwe. stały wzrost produkcji zarówno pot.I ziom produkcji. ·stę.nowimy zespół
cem do coraz to n;erszego rozwoju szyn, energii, materiałów pomocni- Bacznie obserwowała.m kolegów i ko względem ilości, jak i jakości. To nie tylko wykwalifikowany zawodoleżanki, kto jak pracuje, czy nigdzie one właśnie ośmieliły dzielną taśmo wo, lecz u podstaw naszych osiąg·
nie ma zatorów, czy każdy zost:ił wą i jej zespół do złożenia dnia nięć leży zrozumienie celu pracy i
rc,zmieszczony na właściwym punk- 10 grudnia, w przededniu 70 rocznicy jej znaczenia w gospodarce Polsk.J
cie produkcji. Trzeba było zrobić nie urodzin Towarzysza Stalina oświad Ludo;vej. To jest nasz najmocniejszy
jedno przesunięcie w ramach taśmy, czenia, że zostaną zespołem najwyż fundament, wyrosły na gruncie szko·
a o tym, że przynosiły one rezultaty, szej jakości i ilości.
przekonywaliśmy się
- Jestem pewna - dodaje tow. lenia partyjnego, aktywnej pra"y
na podstawie
zespołu
codziennych wykazów produkcji.
Adamczyk - że dotrzymamy swego społecznej i ścisłej współpracy z bez
I rzeczywiście, wykazy ilustrują słowa, że utrzymamy osiągnięty po- partyjnymi.
nie do nowej pracy, iywiąc jednak w 121 proc. bazy I 100 proc. ebtry.
duszy przekonanie, ze owszem, swo- Ani jednego punktu karnego.
ich tkaczy podciągnie, ale lfpszych
„Chłopaki", ci, bądź co bądź, do"·ynikól'f od dotychczasowych nie uda świadczeni już tkacze, pokraśnieli ze
mu się osiągnąć.
zrozumiałej radości.
•
•
•
.
•
- Teraz już nie puścimy - powie- Robił swoje, a reszta mnte me dział Krauze.
Kaźmierczakowej
obchodzi - mówił każdemu, kto wy- W drugim etapie musimy sił td Zespół
pytywał go, co myśli o zobowiązaniu starać dodał Michalik.
W tkalni PZPJG Nr 8 pracuje je- dawna już pracują wspólnile pod trafi jej s:prostać. Zespół kilkakrotl·Majowym Terpilakowej.
- Dobrzę, ale przed tym mam1
Atoli w grunde rzeczy nie był snać ROCZNIC:Ęi URODZIN TOWARZY • den cz. najlepszych zespołów jakościo przewodnictwem tow. Ka7imiercza- nfo otnzymuje nagrody. Krosna tyc.h
wych w przemyśle jedwabniczo - ga- kowej. W p!erwsz:nn kwartale tego tkaczek są zav1sze w· ruchu, nie zda
tak obojętny, jakim się chciał wydać, SZA STALINA.
lanteryjnym cr.espół tow. Heleny roku nie osiągnęły jeszcze
róvm.ie rzają się prawie godziny postOtiowe.
bowiem referent współzawodnictwa
- Musimy zdobyć się na szczegól- Kaźmier~a,,kowej.
dobrych wyruików, jak obecni.e: 61 Można śmiało powiedxieć, że zespól
zaczął notować lepsze z miesiąca na ny wysiłek dla uczczenia święta TeZespól oprócz ruej składa się z proc. pr.Lmy, 6 proc. braków i 111 tow. Kaźmierczalmwej swym domiesiąc wyniki produkcyjne
zespl>łu go, któremu zawdzięczamy wolną,
4 tka-OZek: Sta.nisła.wy Pawliczek, proc. wykonania planu.
brym przykładem znacznie przycu.ySzpakowskiego. On sam kiedy niekie- demokratyczną Polskę. Gdyby nie On, Stanisławy AnUiruik,
Genowefy MaSama każmierczakowa prrekracz.a n~ł stię do rozs.zerzenia współa:awod- .
dy 'Zerkał tez na wyniki innych. Ale nie moglibyśmy dziś tak pracować dla
ciaszczyk i Bronisła.wy Bartcmk. Od swą bazę o 18 proc. lIVfało kto po- nictwa w tkalni PZPJG Nr 8.
nie mówił nic.
siebie, jak pracujemy.
Stopniowo \\"lT'll'Stają wymagania
Wreszcie, gdy ogłoszono KON- .
korusumentów, którzy żądają COTaz
KURS NA ZESPOŁY NAJWYŻSZEJ
lepszego towarr-u. Na pierwszy plan
J AKOśCI, Szpakowski „nie w,-trzyW dniu rocznicy urodzin Wodza
wysuwa sdę zagadnienie poprawy ja.
mal". Porwał go już duch współza klasy robotniczej, PZPW Nr 1 wyglą
kości.
I 'MlÓW walkę tę podejmują
dały wspaniale i odświętńie. Wśród
wodnictwa.
tkacz.ki, pracujące pod kierunkiem
- Nie damy się, chłopaki - wy- ze;:połów, uczestniczących 'v Dniach
tow. Kaź.m!erczakowej. Jeszcze wię
buchnął przed towarzyszami ze swe- Stalinowskich, był takie zespół Szpacej, nrlż dotychczas, ;pośw:ęcają ugo zespołu. - Zapisujemy się i bie- kowskiego. Przyczynił się wraz z inwagi jakości towaru. CieTp1mle pru
rzemy nagrodę.
nymi do uzyskania chlubnego dyploją każdy 'błąd, starają S·ię
usunąć
Wf,ADYSLA W MIKOŁAJEWSKI, mu „ZA NA.JWYżSZE WYKONAkażdą usterkę w tk'aninie. Ilość priSTEFAN KRAUZE I RO:\lAN MI- NIE ZOBO,·fl.~ZA:(f STALINOWmy '\vzrasta, a jednocześnie utrzyCHALIK przytaknęli mu głośnym SKICH".
muje się stale wysok:e wykonan:e
- Póki sił, będę starał sie pracochórem.
planu produkcyjnego. Zesipół tow.
wać coraz lepiej. Zupełnie inaczej 1;ię
Kaźmńerczakowej '\vylwarza obecnJe
•
Zaczęła się praca skupiona, ambit- człowiek ceni. wiedząc, że nie tylko
77 proc. primy, wyk()nując plan w
na. Krosna musiały lśnić czystością. zarabia na chleb codzienny, ale przy.
11'7 proc. Sama Kaźmierczakowa na
Spóźnienie. do pracy poczytywane by- sparza korzyści swemu Państwu i spo
S'\V'ych kroST>ach pr7..ekraaza barz:ę pro
ło za istną zbrod.rJę.
Zgodnie wytę łeczeństwu.
d:ukcyjną o 23 proc.
żyli siły i nwagę. Szybciej i lepiej.
- No, towarzysze, w Nowym Roku,
Ze~pól tow. Kaźmiercza.kowej wita
pierwszym roku Planu 6-letniego,
Lepiej i dokładniej.
I Nowy Rok - szósty rok Polski Lu- Chłopaki! :\famy na~odęl - nie powstyd:i:i1111 sie c.hy ba swej pra.·
dowej - nowymi osiągnięcianu zabnmiał pewnego dnia na sali ~ c1.
setkami i tyY.ącan~-i metrów dobrz.e
krzyk Szpakowskiero. - Zrobiliśm1
I.elilół tow! KafmiercukoweJ Heleny z PZPJG Nr 8.
1 wykonanego towaru.

l

Rozwój, zadania i perspektywy
ruchu

Maria Ten>ilakO'\\'a z PZPW Nr 1.

Kto dziś w Łodzi nie słyszał o
Marii Terpilakowcj? Kto nie
zna jej młodzieńczej, rumianej
twarzyczki

i oczu

nieśmiałego

gł-0su1

poważnych,

Znają

h

wszyscy, którzy interesują się
rozwojem paszego przemysłu, któ
rym leży na sercu dobro kraju.
Młoda bowiem tkaczka w pełni za
służyła sobie na swą popularność.
Zasługii jej łączą się nierozerwalnie z rocznym
dorobkiem
współzawodnictwa pracy na terenie Łodzi. Ona bowiem zapoczą
tkowała nowy rodzaj współzawo
dnictwa
stworzyła pierwszy
zespół najwyższej jakości.
Było to w marcu tego roku. Ro
botnicza !Łódź czyniła przygoto-

wania do obchodu Swięta Majo·
Do organizacji podstawo
'~ej prz.y PZPW Nr 1 zgłosiła
~nę :bezpartyjna wówczas Maria
Terpilakowa, wyrażając chęć uc:..-,,
czenia zbEżającego się święta
klasy robotniczej wzmożonym wy
sitkiem i lepszymi wynikami pra
cy, Ponieważ wyró*1tiła siię już po
iprzednio
pracując w
zespole
1
Luciejewskiego, powierzono jej
'vłaśnie w tym okresie kierownic
two nowego zespołu. I z tym oto
zespołem postanowiła ro.loda tkaczka osiągnąć 114 proc. bazy produkcyj11'1!'.T, • t to be-z braków. Zło
żyła odważne oświadczenie, że ca
ły jej zespół od dnia zobowiąza
nia wytwarzać będzie 100 procent
pierwszego gatunku.
Było to wówczas czymś niesły
chanym.
Nawet starzy tkacze
twierdzili, że nie jest możliwe wy
rabianie samej ,,-primy" przy wy
sokim wykonaniu bazy produkcyj
nej, że może to się udać tylko na

wego.

krótką metę.

Tymczasem Terpilakowa i jej
ostro do pracy,
zorganizowali sobie świetnie wza
jemną pomoc, pokonali wszelkie
trudności,
czyhające zawsze na
pioni€rów i... zdobyli pierwsze
miejsce w II-gim etapie '\Vspółza
wodnictwa; osiągając chlubną cyfrę 100 procent „primy".
zespół przystąpili

współzawodnictwa

pracy

I

I

Taśtna naj-wyższej jakości
w Ośrodku Konfekcyjnym Nr 4
Jak pracuje zesp61 tow. Adamczyk

i

Szybciei- lepiei • dokładniei

Dzieje sukcesów

Stefana Szpakowskiego

Coraz
lepsza
jakość
low.
chlubq PZPJG Nr. 8

.,

• • •

Słefllll Szpakowski i Władysław
k~lajewski z PZPW Nr 1.
•

MiJ

Na początku roku pracowali tow. tow.
TERPILAKOWA i SZPAKOWSKI
w jednym zespole. Zespół wykazał się
świetnymi wynikami,
wyprzedza.i,11c
inne zespoły. Postanowiono więc go
rozdzielić. Karoy z tkaczy, wchodzą
cych ,.. jego skład, stanął na czele
własnego zespołu. Wśród nowych kierowników hyl również STEF AN
SZPAKOWSKI. Przeszedł on spokoj-

•

„

I

I

Michał

Nr 358

• !_..,...__.._..,...

Bullzakow

..._._j

w--..w _ _ _ _ _

990N ŻLE §HOŃCZ'I"••• •• .
' (Fragment

l

ze sztuki „Ostatnie dni")

22 grudnia został zakonczony ogólnokrajowy festiwal sztuk ro- Benkendorf: To awanturnik, Najjaśniejszy Panie.
syjskich i radzieckich.
Jak wiadomo, w dziaJe sztuk radzieckich jedną z pierwszych. Mikołaj: A czy to prawda, że He·
nagród 'zdobył zespół Państwowego Teatru Polskiego w Warszawie
eckeren namawiał Natalię N:za całość widowiska „Ostatnie dni" M. Bułhakowa. Tytuł sztuki
kolajewną?
odnosi! się do ostatnich dni życia największego poety rosyjskiego, Dubelt
(spojrzawszy na papierJ:
Aleksandra Puszkina. Genialny poeta zginął w pojedynku, lecz poPrawda, Najjaśniejszy Panie,
jE>dynek ów nie był bynajmniej dziełem przypadku czy t. zw. splotu
wczoraj na balu u Woroncookoliczności.
wej.
Wyjaśni to najlepjej zamieszczony poniżej fragment odsłony 4 Mikołaj: Ambasador. Wybacz m i,
aktu Il, w który.ro występują osoby, układające rękę cudzoziemskieAleksandrze Christofowiczu,
go zbira d'Anthesa do zbrodniczego strzalu - przeciw Puszkinowi
żem obarczył cię takim ci ęża·
rem. Prawdziwa męka.
(Z ulicy do1chodzą jakieś odgło
szyk. Kopia podpisana naz· Benkendorf: To mój obowiązek
sy. Dubelt patrzy w okno. Popra·
wiskiem A. Pusz..'ltin.
Najjaśniejszy Panie.
wia epolety. Otwierają si·ę drzwi. Ilenkendorf: Proszę, niech pan czy
Mikołaj: Człowiek okryty hai'ibą .
Wchodzi żandarm Ponomariow, a
ta.
Nigdy i niczym me zmaże z
za nim ukazuje się w drzwiach Dubelt: Ośmielam się zameldować
tego piętna wobec po·
siebie
Mikołaj I w szynelu i kasku kira·
Waszej Ekscelencji, że to
tomności. Czas zemści się na
sjerskim. Za Mikołajem - Benwiersz bardzo nieprzyzwoity.
nim za te wiersze, za to, że
kendorf)
(przerzucając stronice
Mikołaj
swój talent obróci'ł nie ku
Mikołaj: Witaj, Leontij Wasiliewiksiążki):
chwale, · lecz na zbrukanie
czu.
Przeczytaj.
czci narodowej. On umrze nie
Dubelt: Zdrowia życzę Waszej Ce
(Dubelt czyta)
po chrześcijańsku.„ Postąpić z
sarskiej Mości. W sztabie
Rosja bez prawa rządzona
uczestnikami pojedynku zgod
k'orpusu żandarmów wszystJest słup„. A na słupie koronie z prawem (Wstaje). Dobko w należytym porządku.
na.
rej nocy, Leontij' Wasiliewi·
1\Iikołaj: Przejeżdżałem z hrabią Mikołaj: To jego?
czu, nie odprowadzaj mnie.
i widzę światło u ciebie. Pra·
Zasiedziałem się, pora spać.
Na
Dubelt:
jest
kopii
A.
napis
cujesz jeszcze? Nie przeszka(Wychodzi w towarzystwie
Puszkin
dzam ci?
krótkim
Po
Benkendorfa.
ciekawe
Szczególnie
Benkendorf:
Dubelt: Ponomarlow? Szynel!
czasie Benkendorf powraca).
na·
by
ktokolwiek
że
to,
jest
(Ponomariow przyjmuje szy·
Benkendorf: Dobre serce ma nasz
pisał podobne bezeceństwa nel Mikołaja i Benkendorfa.
imperator.
przecież
je
przypiszą
zawsze
Wychodzi).
panu Puszkinowi! Taka to już Dubelt: Złote serce .
.Mikołaj (siadając): Siadaj, hrabio,
persona.
siadaj, generale.
Pauza
Dubelt: Słucham, Najjaśniejszy Pa Benkendorf: Jest jeszcze coś waż Benkendorf: No, więc jakże bę
nego?
nie.
dzie z tym pojedynkiem?
Mikołaj: Nad czym pracujesz?
Dubelt: Tak jest, Ekscelencjo. Nie Dubelt: Tak, jak pan rozkaże hrabio.
później niż pojutrze oczekuję
Dubelt: Czytam wiersze. Zamierza
w stolicy pojedynku.
łem właśnie referować Jego
Pauza
Ekscelencji hrabiemu Benken Benkendorf: Między kim a kim?
pan pośle ludzi
Niech
Benkendorf:
dorfowi„.
Dubelt: Między kamerjunkrem
na miejsce pojedynku w taki
l\J.'ikołaj: To referuj, referuj, ja
Dworu Jego Cesarskiej Moś
sposób, aby ująć ich z pistole
nie będę przeszkadzał.. (Bieci, Aleksandrem Siergiejew~
tarni i pod sąd. Niech pan
rze jakąś książkę i przegląda
cz em Puszkinem, a poruc!zni •
ma na uwadże, że mogą zmie
ją)
kiem gwardii baronem Jegonić miejsce pojedynku.
rem Osipowiczem Heeckere· Dubelt: Rozumiem hrabio.
Dubelt: Otóż Ekscelencjo, próżnia
d'Anthesern. Ma w
nem cy rozpowszechniają, przepisywany wiersz Puszkina z poswym posiadaniu brulion obel
żywego listu Puszkina do bawodu Brillowskiego „Ukrzyrona Heeckerena - oj ca.
żowania Chrystusa" Wasza
Ekscelencja przypomina so- Mikołaj: Przeczytaj go.
bie, że był łaskaw rozkazać, Dubelt: (czyta)„. „Jak stara rajfuaby przy obrazie postawić war
ra czyhał pan na moją żonę,
tę. Niestety, w urywkach tyl·
by jej opowiadać o miłości
ko ..• (Czyta)
swego jedynaka z nieprawe- ,
Benkendorf: A jaki to ma tytuł?
go łoża. A gdy pozostawał on
w domu z powodu swej dys- 1
Dubelt: „Władza świecka".
kretnej choroby, mówił jej
Mikołaj: Ten człowiek j~t zdolny
pan.„" iprze}ittiszczone „.„nie
do wszystkiego z wyjątki-em
życzę sobie, aby żona moja
dobra .•. Ach, ten Boga, ni mimiała dalej słuchać pańskie
łości dla ojczyzny... Ach ten
go ojcowskiego stręczycielst
Żukowski! Ciągle staje w je·
znów przerywa „ ...syn
wa„."
go obronie... I jak on miele
pański ośmielił się rozmawiać
językiem„. Ro<lziny mu szko·
z nią, bo to podlec i nicpoń.
da, żony szkodtt, dobra kobieMam zaszczyt być ..•"
ta ... Kontynuuj, Levntij Wasi
Mikołaj: On zle skończy.„ Powialiewiczu...
dam ci, Aleksandrze ChristoDubelt: Oprócz tego, u studenta
fowiczu, że on źle skończy. Te
Anckieja Sitnikowa 2nalezioraz ja to widzę.
no przy rewizji krótki wier-
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grudnia zmarł Elin- • radości, jego walk~ z :"yzysk_iem.
wielki współczesny pi- I Czytelnik na stro111rach Jego utworów znajduje obraz życia w~i
S3rz bulga'rski.
bułgarskiej okresu przedwojennego.
.
. •
Geo~·g1 I'>.ar?slawow, przew_odmczą Elin-Pelin z niezwyklyrr, mistrzowcy zw~ązku p1s~_rzy bu~garsk1ch, tak stwem ukazuje nam mechar.izm Jrn
Syiwetki
?iaeśllł rolę E.m~-:i;:e~1.na '". roz,:ro pitalistycznego wyzysku.
JU k:-iltury bułgarskieł . .,~lm·:t:~Jm kuła;ków wiejskich, lichwiany, speby~ JCdn~·m z t~·ch mtstrzo~ piora, kulantów skreślone sa ostro i wyraź
·
ktorzy k1erowah nastą hteraturę
na drogę socjalistycznego realizmu. nie.
O jego twórczości słusznie piszl'
, Eli11-Peli11 jest najbard;i;iej utatentowanym i najbardziej p1·zoduj1vwm Christo Radcwski, że w więks.i:<>ści
przedstawicielem J.:rytyczne!l'o realh: swoich utworów jeszcze przed 30mu w naszym pi~miennictwie i jcd 40 laty przygotowywał to, co się d •
nym z największych nauczycieli J>i- konało 9 września mu raku, gdy
sarzy bułga.rslich, których ucz3'ł
prZ)'<;Wajania sobie metod socjali:;ity dzięki zwycięstwom wojsk radzlecrznego realizmu i odzwierC'.iedhnia kich wyzwolony został lud bułgar
w piśmiennictwie wspaniałych zwy- ski.
Elin-Pelin przeprow::i.dził w swej
<ięstw naszego ludu na drodze socja
twói·czości suro\l.'Y sąd nad burżuau~tycznego budownirtwa".
lin-Pelin urodził ~ię w rodzinie zją. Ukazał on całą zgniliznę ustronauczyciela .ludowego we wsi ju kapitalistycznego.
Fragment i opery „Eugeniusz
Elln-Peltn, przedstawiając rozBajłowo w okolicy Sofii w 1878 r
Oniegin"
Włc.ściwe jego nazwisko brzmi: Dy- .kład ustroju kapitalistycznego w:>ka
mitr Iwanow. Dzieciństwo i młodość zuje jednocześnie na twórcze siły
f'pędzil w rodzinnej wsi. Podob!'lie, narod'.l, na prokbriat i masy praPauza
jak i jego ojciec, Elin-Pelin poświ~ cującego chłopstwa, których wieU{ą
Denkendorf: A d'Anthes to dobry dl się za-..v.1dowi nauczycielsk;c>mu. misją historyczną jest zbudowanie
Jako n:łody nauczyciel pi~ze w Baj nowego, Jepszcg0 życia. Ukazuje on
strzelec?
Dubelt: As. Z dziesięciu kroków„. łowie pierwsze opowiadania. Tema- wysokie W(lrtości nv:m:rlne ludzi
tern ich jc>st życie lu::l.u. Zwracają pracy, ich wytrwałość i optymizm.
cne uwagę krytyki i czytelników. W ten sposób w powieściach i opo
Pauza
Benkendorf (wstając): Niech pan W 1899 r. m~ody pisarz pr·1.cnos! się wiadaniach Elin-Peli11a spotykamy
wyda rozkaz~', L_-:!ontij :VVas~-1 do Sofii, gdzie slale odtąd przeby- dw~ bieguny spole~zeństw~ burżu
azyinego: eksploat~;ących i ~ksp~oliewiczu„. żeby się ludzie nie wa.
W ci:igu r; r '.lt·;.:csie;cioletniej dzia I at?w:uwch, zoolog1~zne pasozytnic<>mylili. Mogliby jeszcze poj<;
łalnolid pi ~-- >~. :.ccj Dymitr Iwanow two l lud - chorązego postępu.
chać nic tam.
ę bogatą tematykę społeczną
pod ~seud".'·~ii:: ~r.1 Efrr~~!-'oli,n .napi:
Dub e lt·• Ro Z kaz' EkscelencJ·o.
1 szk1
sal w1C'lc t0r·: o·.v
opowiada Elin-Pelin jęz.vkien:
• opo\•tt'.ld'ln
•.. Zi~mia'" i
Benkendorf: No to, dob ranoc, L e- ców or at. ,; _._. ; ,~ rowic::ki:
doprowadzonym do najwyższej doontij Wasiliewiczu (Wycho· ,.Grakowi2", które w rolm bież-)Cym ~konalości literackiej. Bułgarzy nu·:~<a7.<' 1 Y si'! w PPCk!ad7i:ó! na jc~zyk zywają Elin-Pelina ,.mistrzem sło
dzi).
Dubelt (Sam): Burza mgłami nie- · polGki. Jego opowiadania znajdują wa bułgarskie~o". Styl jego jest pla
bo kryje, wichrów śnieżnych! si_q t::kże w elementarzach, w ':,V}'- styczny, dokładny w sfonnułowana.„ Nie tam„. Tobie ( p~;:;ac~1 _sz~olnych. Jest o:i !=>".·'·1ec:n niu myśli i jasny.
kł b
: . 1-.nvmcz Jl:'dnym z wyb;tmeJS7ycn
ę Y 9'
pisarza bnłgal'Zgon wielkie;o
ł~two ga~ać„. ~urza mglam, ł ·ułgarskich twórców literatury dz!e
t.kiego, który całą twórczością litera
. cięcej i młodzieżowej.
niebo kryJe„. Nie tam?_ (Dzwo 1
pracy. jest
. d . h cką służył człowiekowi
h .
. . .
ni. Uchylaja się drzwi). Rot·
.
t
.
t , dl
• lk
opowia an1ac
i
.„ 1' -~'j po\V:esC'laC
d
R k.· .
.
z doskonałą znajomością zaga- wie ą s ra.a a. ca1CJ pos ępowej
a 1e1ewa1 o mm- 1. 1
m1~trza
ludzkości.
ży-:ie
opisuje
mistrzowsku
po
dnień,
\
(Ciemno).
Ludomir Rubach.
ludu bułgarskiego, jego niedole i
Kurtyna
początkach
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Droga twórczości Anny Seghers

I

jest plastycznie l żywo i zarazem umiejscowiony w prawdziwie oddanym
W jednym z dodatków nauk owo. literackich „Głosu" drukowa, środowisku spolecz.nym. Autorka po- .
liśmy fragment powieści Anny Seghers pt. ,;umarli po:zos\all\ mło
I kazała aktywnych i ociekających
dzi".
Celem bliższego zapoznania naszych czytelników z twórl".Zośclą 11 krwią faszystów oraz spokojnych mic
tej wybitnej, postępowej pisarki niemieckiej, która od zarania swej • ; szczuchów, aprobujących swoim milczeniem lub gestem Piłata bestialdziałalności literacklef pozostaje w szeregach obrońców pokoju l destwa zbrodni hitlerowskiej.
mokracji - zamieszczamy poniżej artykuł Romana Karsta, omawiający dorobek literacki autorki „Siódmego knyia".
Obraz niemieckiej rzeczywistości
jest tu syntezą pospolitej zbrodni
klasowego egoizmu burżuazji, tchórzostwa mieszczańskiego, inteligencsię ludzie 1 lch dramaty. Ale zasad- Berlina przez wojska radzieckie Anna kiego zakłamania i kompromisowoniczy konflikt społeczny - walka Seghers należała do pierwszych pisa- śd. Anna Seghers nie retuszuje cieklasy robotniczej z kapitalizmem, rzy, którzy wrócili do ojczyzny. Na ni, przeciwnie roztacza ich całą gaa zwłancza z faszyzmem - pozo- emigracji pisarka stworzyła szereg in mę, dając trafną analizę społeczną :
teresujących dzieł, do których nale- historyczną epoki.
staje ten sam.
.
Albowiem „Rybacy ze SL Barba- żą: powieść „Siódmy krzyż", opowiaciemnośc:
morza
lego
pośród
Ale
pt.
nowel
zbiór
i
„Tranzyt"
danie
ra", robotnicy polscy, węgierscy,
widać również światełka. l';fie jest ic:Jwłoscy, bułgarscy i chińscy z „To- „Wycieczka martwych dziewcząt".
. przedziera
wiele, ich blask z trudem
niemieccy
górnicy
warzyszy"ni oraz
Najdoskona!slą iz nich jest be-Ld
i
cl
„
/
W
przez pomrokę, wszelako jest pra·
się
sam prze · sprzecznie „Siódmy krzyż".
z „Ocale a - to
SUKACZO
W.
Prof.
sens Cd
nadaje.
i
zwodzi
nie
wdziwy,
slawtciele klasy · robotniczej, wal...,...........,,_.._....,______
bowieir
jest
krzyż"
„,Siódmy
łości.
pod
krzyżem"
„Siódmym
nad
Pracę
sp~awle·
i
czącef o prawo do życia
jęła Annl' Seghers prżed drugą wojną książką wzywającą do walki 1 ukadliwość społeczną.
światową. Około roku 1938 powieść
była mniej więcej ukończona; w cza zującą, że walka jest możliwa. Uciecz
Z O pifO l'Zmem sie wojny autorka wprowadziła do ka Heislcra kończy się zwycięstwem
ANNA SEGHERS
niej tylko drobne zmiany. Epilog, któ- bo majduje cm pomoc poszczególnych
faszyzmem
Z p0SUC
WQ
ry opowiada o dalszych losach bo- ludzi i grup komunistycznych, które
haterów książki, został przez Seghers zachowały się po pogromie. Walkc'
UnfU przeciw
0$
Ubieglg rok przyniósł mi, jako naukowców: leśnicy i gleboznawcy,
Bohaterami „Ocalenia" są górnicy dopisany w dziesięć lat po ukończe- Heislera z aparatem faszystowskim
J d olod-y
7· t
·
radzieckiemu uczonemu - specjaliś b t ·
budzi w ludziach uśpione lub przy.
Zagłębia Ruhry, Rzecz dzieje się w niu książki., w roku 1948.
Wy zys OWi
cie w dziedzinie leśnictwa, ogromną i °m~k:~ii~l:d_~~~r:e~;~~~lodz; i aJ,.o
·
· · walk'
.
owh okresie
latach trzydziestych,
• ·
· l isc1
k również :speCJB
v.
·i i· wiarę
pragmcme
gniecione
t
Ok
.t
lk
.
t .
.
ół
W
satysfakcję. Wielka sprawa sadze~ nomowie, ja·
lk'
ś·
T
res en,
e wsp czesnym pisars wie we- strych wa po11 ycznyc
k.
hd .d .
.T .
nia lasów, tych „zielonych przyja- Wie
IStoryczna moz lWO C wa l.
fQW 0
mieckim - a mam na myśli pisar- jak wiadomo, zakończył ~ę zagarnię·
zze Zin nau l.
U znnyc
ci6r' człowieka, sprawa. której poRozproszone wysiłki antyiaszy·
Zadanie nasze polegalo na pocz.r1~ I stwo demokratyczne, gdyż tylko ono ciem władzy przez fasz-p;m. Powieść
święciłem wiele lat pracy naukowzj, nieniu przygotowań do akcii sadze-I reprezentuje obecnie w Niemczech nosząca optymistyczny tytuł „Ocalestów nie dały rezultatów, potęga
iemczec
O
stala się w kraju socjalizmu - po nia pasów leśnych metodą gniaz- 1 trwały i twórczy dorobek literacki - nie", przedstawia tragedię niemiechitlerowska została dopiero od zehi't/erowski·ch
wnątrz rozbita, ale ich bohater
raz pierwszy w historii ludzkości - dowq opracowaną przez prof. Ły-' wielką rolę odgryw~ twórczość .('-n; kiej kl.asy robotniczej, jej klęskę i
·
i
kapitał.
JeJ pierwsza pow1eśc ujarzmienie przez
ny Seghers.
'
sprawą o doniosłości zaiste O{lólnobyło niezaprzeczalnym · wazstwo
ó
ó
Barbara"
St.
ze
rybako'w
,.Powstan1'e
.
se.n.kę.
·
narodowe;. Z inicjatywy wielkiego
krzyż" kreśli obraz spale
„Siódmy
w
rnik
g
siedmiu
dzieje
OpisuJ·e
kim elementem w walce, ktorą nieTa nzezwyk1e s kuteczna metod_a była niecodziennym zjawiskiem. By- zasypanych podczas katastrofy w ko czeństwa niemieckiego za czasów
Stalina, rząd radziecki przyjął w romieccy antyfaszyści, wiedli w prze
wielkich masywów les- ła to powieść realistyczna, której palni zwałami węgla i walczących dyktatury hitlerowskiej. Pisarka odtworzenia
ku 1918 gigantyczny plan stworz.e~
szłości i którą z pełnym rozma
powieści całą prawd~ hinia pa;istwowych pasów zadrzewie- nqch polega na wysiewaniu nasion istotną treść stanowił konflikt klaso- rozpaczliwie z czarnym żywiołem. Ro daje w tej niczego
chem wiodą obecnie.
nie upiększa, kieuratowani, ale ich storyczną,
nia ochronnego. Przetną one nie- drzew nniazdami pod oslom~ uprarv wy, skrzętnie przez niemiecką litera- botnicy zostają
i
turę mieszczańsk~ po~ij_any I1;1b wy· ocalenie jest problematyczne. Dos~a- rując się bolesnym nie raz samokryzmierzone przestrzenie poludniowo- rolniczych.
opijać wzruszenia paczany: W , t_eJ_ ksiązc~, Jak w: ją się w szpony kryzysu, bezrobocia. tycyzmem. Swiatła i cienie zostały w · W na..!Zk cowanych przez Annę
sposób
Nie
rvschodniej (europejskie;) części uczonych na widok entuzjazmu, wszystkich pózmeis~y<;h dziełach An wyzysku i nadchodzącego faszyzmu. „Siódmym krzyżu" sprawiedliwie po- Seghers postada.cb niemlecld.ch ko·
Związku Radzieckiego. Tam, gdzie "' ,·akz'm pr7.yJ'ęli kolchoźnicy wieść ny_ Seghers, . prz_ emowiła prawda cozwłaszcza. w główny.eh
munistów, G
rozmieszczane.
_,_ erze j Wa •
Dzisiejsza krytyka niemiecka
dotychczas ciąqnęly $ię stepy, pusty~ -O Zbll._,_a1·„ce1·- si'ę real1'.,.ac1·1· genialnych dziennego zycia, d oszedl d? gło~u
bohaterach eorgu 11.,...
1
1
„
rySeghers
krzyżu"
„Siódmym
w
„Oca
aktualnosc
podkreśla
zgodnie
się
upomruała
h
ki
t
b
-.
~
nie i wydmy piaszczyste. zazielenią
lenia", napisanego przed dziesięciu suje koleje losu siedmiu antyfaszy- lau, nie kryje się filrnja i kaprys
o u~we7r~;:a ~:fJ~ dola ludzi pracy.
ja
l
stalinowskich.
wytycznyc11
się lasy i ogrody.
laty. Widzi w nim ostrze:ienie dla stów, którzy uciekają z hitlerowskie- WJ•obrain1 a.rtystycmej, lecz p:;::1:w~tary ucz.ony -: prze~onalem srę raz Kunszt artystyczny łączył się tu z
Tn:stqtutowi Leśnictwa Akademii 1eszcze, 1ak śccsla wzęź_ lączy na~1kę doskonałym znawstwem stosunków I niemieckiej klasy robotniczej w go obozu koncentracyjnego, szczuci da bistoryc'Ziłla, realne losy i realne
Nauk 'ZSRR. którego jestem kierow_- radziecką z praktyką. 7ak or{/amcz- społecznych i duszy ludzkiej. „Powstrefach anglosaskich, gdzie musi i tropieni przez oprawców obozo- fakty. „Siódmy l;:nyi" jest hołdem
11i1cicm, przypadlo w udziale niezw.q~ nie wrasta nauka w życie milionów stanie rybaków" zwiastowało niepopisarsldm dla walczących na POll<>rona strzec się dawnych błędów, je- wych.
kle odpowiedzialne i zaszczytne za- prost."ch ludzi, jak wiernie i nie- spolity talent, który pogłębił się i
nie stra.coriej pozycji antyfaszystów
śli nie cltce ponownie paść ofiarą
.
i
.
Sześciu z nich dostaje się w ręce 1 . k"
odradzającego się lam faszyzmu.
h
tę
d . h
ł
• . .d
, ". . ł .
danie: założenie podwalin nauko- .=acrztvcanze
Ale i C'l"ym.s w ęcl!_J.
ścigających i zawisa na krzyżach n em1ec tct1.
1 o- sprecyzowa w woc nas pn_rc. r,o:
s uzy ona szczęscru
wych pod przewidzianą przez plan bru czlowieka.
postawionych przez komendanta na Sp'Djrzcnie autorki nie -i"Taca au:
jest głęboką analizą
„Ocalenie"
wieściach: w „Towarzyszach zycia 1
akcję tworzenia pasów zadrzewiedziedzińcu obozu, siódmy zaś zdo-, jedynie w pneszll.'ść.
przeszłości grożącej nawrotem. W tej
Uplynie niewielki okres czasu, w „Ocaleniu".
nia oc!u:onnego. Należalo zbadać a na trasach zadrzewienia 0c!1ronnelał się uratować i uciec za granicę.
„Towarzysze życia" ukazały się na dramatycznej, doskonale skomponoW tej ){sięd7C zbrodni i ma.rtyro"
gleoę pod prz_qszle zalesienie:
Siódmy krzyż w obozie czeka dago .:::as.rumią zielone gęstwiny. Grun- rok pr~~~ ~yktaturą hitl~rowską, wanej i pouczającej powieści czytelbrać odmiany drzeiv, które na1lep1e1 townej zmianie ulegnie klimat kra- „Ocalenie za~ ~ostało ~publ~~owane nik, a zwłaszcza niemiecki, znajduje
remnle na swoją ofiarę. W syste· 1 logii niemieckiej uczciwy Niemiec
nadaią :się do sadzenia w tym czy jr:. Kolchoinicy zbierać będą jeszcze w rok:u 1937 JUZ n~ emigraCJi, a po obecnie wiele materiału do rozmymie faszystows1.ł:i ś~lercl ~owsta- 1 zna.jebie rówuiei odpow'edż na ~roAlbowa·111
j': wbrew oczeknv~mom h1tlero,~·- blemy doby obecnej.
innym okrt;grt, w tej czy innej stre- obfifs=e plony z pól, którym prze- r~z. p1erw~~Y. "! Niemczech. w . cizie: ślań i odczytuje postulat solidarnej i
cow luka, przez ktorą wymyka si<: światła przedzierające się przez po.
pisarki
! . paląc„ su~c lat pozmeJ, po powrocie
~ .
t .
fie.
faszy.zmu.
wróg
s anie zagra-ac pos_ul~ ia ~ l b.- do kraju. „Ocalenie" rozwija ' wątki, bezkompromisowej walki z błędami
Natychmiast po opublikowaniu ~latry. Je_stem s.=częs 1W.Y 1 c11 u. :ę zawiązane w „Powstaniu rybaków" ~ przeszłości.
. mrokę przeslł<>Ści lVSkazują wyraź·
. , .
.
.
.
.
postanowienia rzędu. na trasy przy- ~rę tym, ze przypadł mz. w u_dzia1e snujące się poprzez „Tranzyt", „WyHistoria ucieczki . w1ę_zmów sfozy nic drogr na przys.zlo.~ć. Je-st to droLata d klatury hitlerowskiej były
dł . . t autorce za Ho przeimuJącego opisu go je<lyn~. ilroga wiodąca do polik
Y
do
szłych paristwowych pasów zadrze- zaszczyt pracy nad wcieleniem w ci'eczk" martwych dziewczat"
,_
· k'reJ,· oraz o„ro
· · m· e_m1ec
· t osci
o resem ug1ei żu rzec~yw1~
Seghers
dla Anny
·
"
1
tycznego i c'ucll!lwego cdr<idŁclli "
.
.
krzyża" i opublikowanej
przeo brn- „Siódmego
wienia ochronnego wyjechały ekspe- życie gigantycznego panu
<!JJEie uczonych. Akademia Nauk żenia przyrodq, planit, którego twór- niedawno w Polsce powieści „Umarli łaczk1, ktora ';iodła prz:z „ Pary _' pnosc~ hitlerowsk1ch obozów: konc.en- Nit"miec: droga walczącego prol~·
przez _pola walki rep\tbhka_ns~.iej Hl- tiacyJi;yc~. W tym obrazie _kazdy tariatu.
ŻSRR zorganizowała wielką miesza- cą jest wielki koryfeusz nauki, ge- pozostają młodzi".
wo wszystkich tych dzi•lach s~pam1, znowu przez FranCJę i wres~- szczegc;ił iest ~yntelyczn!e powiązany
n4 ekspedycję naukowo-badawczą, nialny wódz i nauczyciel narodu
ltOl\iAN KARST.
zmienia się irodowbko, rmieniają cie przez Meksvk. Po wvzwolemu z całoscią. kazdy człowiek pokazany
radzieckiego, Józef Stalin.
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WODEWIL

Podpis bez szacunku

W nowych żyjemy czasach, nowe dlll~ panufa zwyczaje. Nie
Ob'.ad skończył się. Kucharce wszystko. Występuje je~zcze nado pomyślenia jest obernie, aby od wilżonego wyrażenia życzeń kazano sprzątnąć ze .s'..:ilu jak :u.j rzeczony Lizy, Grański, kandydat
noworocznych zal.dał czy,iś awans, „nienależyte" zaś ich dopel· ciszej. nie stukać na~!_:.·n·~ami .;.;1i prnw, człowiek „nowomodny", mó
nlenie powoo0'\\1llo niełaskę ze strony t. zw. zwleruhnika służ·
chodakami.„ Dzieci zawczasu po· wiący ciągle o zasadach i mający
bowego.
Inaczej spra.wa. wygląd;i.la w t. zw. „dobrych", dawnych cza- słano do lasku.„ Chodziło o to, najwidoczniej reprezentować w
pierwiastek pozytywea.:h, w które uderza niże.1 za mieszczona humoreska makomitego że gospodarz willi, Osip F:odorycz wodewilu
Kłoczi;ow, chudy mę~czyzna o su- ' ny.
satyryka rosyjskiego (napisana w 1883 r.).
chotn1czym '~yglądz1e, WJ?adn:ę~
Kłoczkow czytał i zerkał z uko
Był dzień
N owego RokH. je mi się„. To profanacja, brak t~ch oczacl: 1 os~rym no~1e, wy sa: czy się aby nie śmieją? Ku je
Wszedłem do przedpokoju.. Prócz szarnnku, że tak powie1ri„.
c1ą~nął z k.1eszem ~eszyt 1, poka· go zadowoleniu goście raz po raz
odźwiernego, stało tam jid kilku
- Chcesz, to cię do zg11by do- slt~JąC z za~eno'ń'.ani.a. zaczął czy- chichotali w garść i mrugali do
tac "':'odew1l, ktorego sam był sieb:e.
nasz')·ch: Iwan Iwanowicz, Piotr prowadzę?
autorem.
.
· ·
d
KitŹmicz, jegor Sidorycz„. WszyW jaki sposób? - zapyta- No, 1 co powiecie.1 po scy przyszli, aby złożyć podpis łem.
Treść tego wodewilu była pro· niósł oczy na słuchaczy,
Kłocz·
na adresie noworocznym, który
A w taki.„ Tak jak mnie sta, cenzuralna i krótka. Oto ona: kow, skoi1~zywszy czytanie. majestatycznie spoczywał na sto· pięć lat temr~ Donosow zgubił.„ Urzędnik Jasnosercew wbiega na Jak wam s:ę podoba?
W odpowiedzi najstarszy z goś
le (papier był zresztą tani, Nr 8). Che-che-che. Całkiem po prostu„. scenę i oznajmia ~wojej :io!1~e, że
Spojrzałem na arkusz. Podpi- Wezmę i machnę przy twoim r:a- zaraz zawlt~ do nieb w. goscie je- ci, Mi:trofan N'.kołajewicz Zamago naczelmk, rzeczywisty radca zurin, siwy i ły~y jak miesiąc,
sów aż nadto i„. co za obłuda! zwisku zakrętasik. Ogonek do- stanu
Klcszczow, któremu podo- \Vstał i ze Izami w oczach uścis
Jaka dwulicowość{ Gdzie żeście, dam. Che-che-che. I podpis bę- ha się córka państwa Jasnoser· kał Kłoczkowa.
zakrętasy, podkreślenia, zawijasy, dzie bez szacrmki.e. Chcesz?
·
cew, Liza. Tutaj następuje długi
- Dzięki, gołąbku ty mój, ogonki? Wszystkie litery okrą
Zbladłem. Rzeczywiście moie monolog Jasnosercewa na temat:
powiedział Aleś mnie uradojak
przyjemnie
być
tdciem
geneglutkie, równiusieńkie, gładziut iycie było w ręk1-e tego człowieka
wał... Tak żeś to wszystko doskorała!
„Cały
w
orderacn;
w
lam
kie, niczym różowe policzki. Wi- o prtrprtrow'ym nosie. Spojrzałem
nale napisał ,ażern iię popłakał.„
dzę znajome nazwiska, ale ich nie w jego złowieszcze oczy ze stra- pasach... A ty siedzisz sobie koło Pozwól, n:ech cię jeszcze raz tę
niego
jak
nigdy
nic!
Slo\vem,
nle
poznaję. Czy ci panowie nie zmie chem i pewn;•m szacunkiem.„
go, uściskam.„
jesteś już najmniejszym pyłkien1
nili aby swoich charakterów pis- Znakomite! Swietne!
jak mało potrzeba, ab.Y czło w wirze wszechświata!" Tak soma?
bie głośno marząc, przyszły teść wyrwał się Półmrokow.
.Tawieka zepchnąć w przepaść!
Ostrożnie umoczyłem stalówkę
spostrzega nagle, że w pokojach lent, prawdziwy talent! Wiesz co,
Albo
k.ipnę
atramentem
kow atramencie, nie wiedzieć cze·
pachnic pieczoną gęsią. Nie wypa bracie? Rzucaj służbę i bierz się
mu, zmieszałem się, wstrzymałem ło twojego podpisu. Kleks zro- da przyjmować znakomitego go- tylko do pisania! Pisać i pisać!
ścia w takim swędzie i Jasnoser- To niegodziwość chować taki taoddech i ostrożnie wykaligrafo- bię„. Chcesz?
Zapadło milczenie.„ Milczeliś ccw zaczyna robić żonie wymów- lent pod korcem!
wałem swoje nazwisko. Zazwyczaj nig ~y w swoim podpisie nie my obaj - on, w poczuciu włas ki. Żona z okrzykiem: „Tobie nikt
Zaczęły się powinszowania, za·
nej siły, majestat;•czny, z mor- nie dogodzi!" zaczyna płakać. chwyty,
t„~ywalem na końw „twardego
uściski ... Posłano po kra
Przyszły teść łapie się za głowę,
jowy szampan.
znaku~, tutaj jednak ttżyłem go: derczą trucizną w ręku - i ja
w poczuciu własnej bezsilności, i żąda, żeby i.ona przestała pła
wypisałem go w całości.
kać, ponieważ zwierzchników nie
Kłoczkow .zmieszany, zarumie- Chcesz, to cię mogę zgu- godny pożałowania, na progu zgu przyjmuje się z zapłakanymi o- niony, z nadmiaru emocji zaczął
by.
Wlepił swoje gały w moje
bić?„. - usłyszałem kolo swego
czami. „Idiotko! Wytrzyj oczy.„ chodzić dokoła stołu. ucha gło1 i oddech Piotra Kuź blade oblicze, ja zaś unikałem je- mumio! Ty Herodiado gruhoskór.
. .
go
wzroku„.
na!" Żona dostaje ataku histerii., - Ja .w sobie d~wn~ JUZ ten ta
micza.
,
, .
.
.
.
lent czuJę! - rpow1edzrnł, pokasłu
- Zażartowałem - rzekł wre- Corka
osw1adcza, ze me moze wy .
.
h ·
k
·
p
- W jaki spos6b?
trzymać w jednym domu z taki-• Ją~ 1 wyn:ac..uJąC rę ami..- ~a
szcie
Nie
bój
się!
.
- Ano wezmę i do zguby do·
d ·ca i · ubie wie od dztecmstwa ... Wyrazam się
- O, dziękuję panu.! - odpo- ml· · .kł'tli
prowadzę.
Tak jest. Chcesz?
o WYn:1! .ro Z! m .1
• po literacku, dowcip mam.„ scewiedziałem pełen wdzięczności, ra się ?o 'YYJSCla. Im ~ale1 ~ las, nę ;i:nam, pośród aktorów kręci
Che-che-che.„
tym ~ięceJ di:zcw. ~~nczy s.tę na łem się przez dziesięć lat„. Cze- Tutaj Jmiać się nie wolno, ściskaj4c mu rękę.
ze dosto1ny gosc z.asta1e na góż jeszcze trzeba? Popracować
panie Piotrze. Niech pan nie za- Zażartowałem„. Ale mogę„. tym,_
~cen.ie lekarza przykł?d.a1~c~go ~ę by tylko na tej niwie, pouczyć się.„
pomina, gdzie się pan znajduje. Pamiętaj.„ Możesz iść„. T;•m ra- zow1 kompresy na sin1ak1 1 poh. .
.
$miech jest tu z11pełnie nie na zem to był żart„. A dalej będzie, cjanta spisującego protokół o za·
- Rzeczy"".1ści~, pouczyć si_ę tro
kłócenie spokoju publicznego. To chę.„ - powiedział Za.mazurtn miejscu. Pan wybaczy, ale wyda- jak Bóg zdarzy.„
Dobrześ to powiedział... Tylko ot co, gołąbeczku, wybacz mi, ale
ja rzetelnie.„ rzetelność przede
wszystkim.„ U ciebie występuje
Kleszc_zow, rzeczywisty ra.dca stanu.„ To, przyjacielu, nie bardzo
dobrze„. Właściwie niby nic, ale
r
jakoś, wiesz, niezręcznie„. generał, to, owo„. zostaw to, bracie!
i& tak powiem, uZ'Upelnłony kontr· Jeszcze NASZ się rozgniewa, po•
WWołwłe ~allsłamł od takich
Porządek
rzeczy
wYWfadem z konlem.
rozm6w '" 1lównie baJk(IS>łsaue.
- Cóż pa.n porabia? - zapytałem myśli, że ty tego„. na niego•••
Taikł, prou41 waa, Ezop, Laton118lne,
wymagał
pferwszego z brzegu mustanga na Przykro się staremu zrobi„. A od
Kryłow, Krulckł
«r Benedykt
jednym z po.stoJ6w łódzkich doro·
Poftł\dek r.rieczy
wymagał,
aby żek.
Hertz łwl.ełnłe idę WYSD•Jlł n.a dla- Ma.rtwlę się - zadał ko6.
IOl"Q, wetlny, lisa z krokiem cr;y na dla lumtrutu p~rowadJJić wywiad s naJwięk.szym ant.agonl.stĄ
- Martwi 1lę pan. dlaca:eco?
tym, o ozym mówi rt:A li proslęotem. Pl& - kot.em. Ku memu ogromne- No. bo Jest takłe przysłowl~:
zdumienłu pn:ekon1'.łem slę, iż „NIECH KOJQ' SIĘ MARTWI, BO
Ja. niecz proeła. iakim. „lbigwłsł:\" mu
poglądy politycme anta.rontst6w Sił
l\IA DUŻY".
nie jestem, ale •wne ru około No zupełnie wbłeżne. Oło koele wypo- ł..EB
- A ja myślałem-rzekłem s ul·
weto Roku - konysłaJ\o okazji, wiedzi:
flł, - te ma. pan jakiś SZC'llef61ny po
1) o pakcie atlaołycidm - ,.z.A· wód.
jak' daJe lecenda. pozwalaJąeg w
W KOTKA I MYSZY";
- Tera.z, pa.nie, motoryza.cJa, ucsule ~ł pn;em111Wła6 zwierzę BAWA
2) o anrlosasldeJ propac1Llldzle mochody l traktory wYl'UKowuJlł nu
tom ,,po Judzku" potrafię bez wojennej na falach eteru „KO· z życia. Ale my, konie, nie opuszcza
włększyeh trudnoloł dop.dać stę z ty CIO KWIK";
.
my łba i da.Jemy swój wkład.„
3) o ,.JJomoeY" a.merykal\slde.f dla
- W komunikację wtqclłem
ml l owymi mworonop.ml,
kraJów Emopy zaeboc!nłeJ - "DO domyślnie.
STANĄ TYLE,
CO KOT NAPŁA·
- To teł - ŃwłMJCZYł t1111l&k, KAŁ";
ale głównie - dostar~Jąo surowe&
wejściem
f) o tych l owych przemówilłll.lach do naszych pa.płerosów mone>polo·
mężów stanu
Stanów ZJednoczo· wycb.nycb - „WLAZŁ KOTEK NA PŁO·
TEK I MRUGA";
Pnie4 weJ6clem d'o JedMro z łó·
Nazywają
5) o Jedności t. 7.IW. wspólnołT e:uds1dch pnybyików t. zw. atuk1 te. ropejskieJ - „KOCHAJĄ SIĘ JAK
powojenny„.
tnJneJ sutałe.m pewnero terriera. PIES Z KOTEM".-.Jetero CZ1Dllośclą, 'której wła§cl
- Narzywajll okretł powojenny wJJD miejscem WYkonanla byłby ~ Są
kwiknęła rezolutnie łwinła lłPod Ło
wicu - erą Uomowlł. ale ja się z
eweJ pvk młeJ&kł.
e, takle mluteczka w naszym wo tym
określeniem poldtyk!erów zacbo
- Ba.u, hau, do you do1 - zagad Jewództwie. rd?lle widok .wle~ł dnich - nie 7.g'IU)um.
nyem po angielsku, głęboko pnc- roga.tych 1 nderoga.tych pt'7!eChadzają
- Jestem nlezmiernle dµmlt.a. że
cyeh się po chodnłkach nie należy
łwła4cmony, ił Język ten tak czę do rzadkoścL W Jednym :1 onych moje zasady tyclowe przejął nieje- Funt stracił grunt, a Anglia traci
den wlelk.1 mąż Stari6w, Anglii. czy
•ło nadutywany dla różnych psich przemiłych
osiedli na.tknąłem się Francji. Orromme ml to schlebia.
cierpliwość do rządów
cie16w - pO'WinJen być zrozumiały na. wspaniałą .krowę w chwili, gdy Poza. tym pnienoszę słę do Łodzi.
Atlee - Bevina„.
wstępowała po ł>iustonosz do sklepu
c1la mep rozmówcy.
- Do Łoclzl? Aleł takłmł Ja.k pa.·
z hamakami.
- CAŁUJ PSA W NOSI - war- Wywiad? - ryknęła, otwiera.· n1 zajmują się tam całldem spra-w~ tenier, opuszOAJąe uprzejmie jąo szeroko swoje śllmne, wle!kie nie sądy 1 Komisja Specja.lna!
- Wiem o tym - odpa.rła. świ
oczy. - Nic z tego, ,,KROWA, KTO
ewoJą "pra.~ tylną".
RA DUZO RYCzy, MAŁO MLEKA nia. - Ja te-i nle jadę robić świństw
tylko po prostu, zamieszkać. Mam
- Chohlbym z panam POl'adać DAJE;ie Jest tak tra,idomte _ pró- na.w~ł adresy kilku ulic, gd7lie jest
na tamty, te tak pO>Włem, ogólniej- b&wałem ją pooleazyć, - Nreeh się b. brudno I w ogóle nJe wyWO'M się
ne. Ozy 1łucha pan ostatnich audy-1 pani nie ma.rtwi o mleko, obywat.e· śmieci„.
dl BBC l t. 7JW, „Gł06u Ameryki"? Ie stH"11edawcy i tak i ta.k doleją do
ni~o wody„.
- PSIE GŁOSY NIE IDĄ POD
Chyba, te tak westehnęła
NIEBIOSY - ocenił be'Z wahan!a l•rowa. - No, \\1ęc niech zada.Je PY
Chcia.łem
jeszcze przep.rowad.rić
oble audycje zmyślny terrier, doda- ta.nle, ale tylk? jedno, bo nie lubię wywiad T. osłem (dość popularne u
___J
rvrT?ITAJĄ
się zastana.wiac„.
jąo przysl<JWJ.e: PSY sz..,...,.,.,...
- _ Zgoda.. Co pa.ni, spokojne stwo nu zwierzę), ale natrafiłem na b.
KARAW.AJ.'liA IDZIE DALEJ„.
nenie, są.dzl o OOll'&Z to „nowych" poważne trudności,
Proszę dożyć podanle - mruk
- Całkiem slusznle - zgodzllt.m pomysłwh podżega.czy wojennych? nął- osioł,
- zMl\Ct:YĆ metrykę uro- „RUSZAJĄ DOWCIPEM, JAK
dzenia., odpis mmeld<>wania. świa
się z mym ~orono;dm rozmówcą. MARTWA KROWA OGONEM", - A co pan sądE o 1ytua<:jl na t. odparła krowa., po czym-odtrąclw· d~two moralności. poświadczenie
obywatelstwa, wyltaz 'Z Urzi:<}u Skar
zw. Zachodzie, o 1ytua.cjl krajów, szy mnie zcra,bnle uderzeniem ogo•
na, wzięła na roei d~wf do sk1.1>pu bowego„.
1
„wspomaganych" prze-z Amerykę'?
- Ależ - przerwałem - tu choz bama.ka.mi,
dzi o kilka sł6w rozmowy. Po pro- Zyją PSIM SWĘDEM - nd·
stu do załatwienia - „od ręki" ...
parł terrier. Każdy z rządów o·
- Od ręki?! - ryknął osioł. - Z
wych krajów, to PIES NA DOLARY
ominięciem DROGI SŁUŻBOWEJ?!
„
''.(J
straciłby
może
„
ale USA daje je tylko do„. wą,clla
Niesłychane!
Rzeżnik z Belgradu, Tito, „zyskał"
sławę największego gangstera
Po czym stęknął głęboko parę ralłia. NIE DLA PSA, pawia.da., KIEL
Wywiad z krową straciłby mate
imperializmu i oberszpi'cla U. S. A.„
nieci> na wartości, rdyby nie został, zy ł - zdechł z oburzenia,
BASA.„
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niego myśmy, pr6cz dobregoi.„
Zostaw to lepiej!
- To prawda - zaniepokoił się
Kłoczkow.
- Trzeba to będzie
zmienić.„
Dam wszędzie .,Jego
wielmożność"„. Albo nie: po prostu tak, bez tytułu„. Po prostu Kleszczow.„
- I ot, jeszcze jedno - zauwa
żył Półmrokow. To· zresztą
głupstwo, ale czy też wypada„. w
oczy kole.„ U ciebie tamten narzeczony, Grański, mówi Lizie, ie
jeśli rodzice nie zechcą, żeby ona
za niego wyszła, to on wbrew ich
woli.„ Być może, że to nic takiego„. Możliwe, że rodzice napraw
d~ bywają
czasami świniami z
tą swoją tyr.anią, ~le w nasz~~h
c7asacl~, no„Jakby się.tu ~razi~„i
Oberwiesz Jeszcze, nie da] Boze.
- ?-'ak! to trochę. za ostro -;~godził się. ~amazurm - . W:yrnaz
i ak?ś t? m1e1sce.„. Wyrzuc tez. roz
1~yslan!a o, ~ym, Jak to _przy1em·
~1e ~yc tesc1~m naczelmka. Przy
Jemn1e, ~ ty. s1ę nat~ąs.asz„. ~ tego, bract~, ~artow!c nie !llo~na.„
NASZ tez s~ę z .b 1 e~ną ozenił, .t~
z tego ~n~ka, z~ zl.e , postąpił·
Tak chc1ałes pow1edztec? Czy t-0
dla niego nie będzie przykre? No,
przypuśćmy, siedzi sobie w tea•
trze i widzi to„. Czy mu będzie
przyjemnie? A przecież on był po
twojej stronie, kiedyś się równo
cześnie z Sałalejem o zapomogę
starał!
„To, powiada~ c·złowiek
e:hory i, powiada, pieniądze mu
są potrzebniejsze, niż Salalejo-wi..." Widzisz?
- Przyznaj się, przecież to do
niego piłeś - mrugnął Bułagin.
_ Ani mi przez myśl nie prze·
szło - powiedział Kłoczkow Ska.rz mnie Bóg, do nikogo nte.
piłem.

- No, no.„ przestań, proszę
cię bardzo! On przecież rzeczywiście lubi oglądać się za spódniczkami„. Bardzo trafnieś to zauwa
żył„.
Tylko tego.„ Policjanta
usuń.„ To zbędne„. I tego Grań
skiego wyrzuć„. Taki niby boha·
ter, a diabli wiedzą, co za jeden,
czym się trudni, gada z różnymi
zakrętasa.mi.„
Jesz<lZe Jdybyi 10
potępił, a ty na odwrót sympatyzujesz z nim. Może to nawet
niezły człowiek, ale.„
diabli go
wiedzą!
Wszystko można o nim

ty drze I ma córkę„. Tak, to on.„
Dzięki, przyjacielu!
Dobrze mu
tak, draniowi! Niech się nie sta·
wia.
- No, na przykład, choćby ten
Jenikin„. - westchnął Zamazurin Nicpoń, szelma, a jednak
zawsze się do ciebie zaprasza,
jt>st chrzestnym twojej Nastki.„
Niedobrze, Osip! Wyrzuć toi Mo·
im zdaniem.„ najlepiej cisnąłbyś
to \Vszystko do diabła!„. Czas tra
·' na t a k'ie ·rzeczy.„ .D a I'b
•
c1c
i og.:.
Zaraz zaczną się plotki: kto, jak„.
dlaczego.„ Sam potem żałować bę
dziesz!
_ To prawda.„ _ potwierdził
Pólmrokow _ Figielki, a z tych
figielków coś takiego może wyleźć, że przez dziesięć lat tego nle
odpokutujesz„. Osip, niepotrzeb·
nie się do tego bierzesz.„ To nie
dla ciebie pchać się między Gogolów i KryłowÓ\'V„, Tamci rze·
czywiście byli uczeni, a ty - jakie masz wykształcenie? Robak 1
ciebie ledwie dostrzegalny! Byle
mucha może ci~ rozdeptać„. Rzuć
to, bracie! Jeżeli NASZ się o tym
dowie, to„. Rzuć to lepiej!

I

. - Podrzyj. to. - s~epnąl ~ułai·
gm.- My nikomu me powiemy.
~e~h ~as kto spyta, to powiemy,
z~s cos tam. nam czy~ał, ale§my
ntc z tego me zrozumieli„.
- A po co mówić? Nic m6wi~
nie trzeba powiedział Zamazurin - Jeżeli pytać będą, no to.„
kłamać się nie będzie„. Własna ko
szula bliższa ciała„. Ot, narobicie różnych świństw, a potem od
powiadaj tu za was, człowieku!
Dla mnie to najgorsza rzecz na
świecie! To]!ie nic nie zrobią, boś
chory, a do nas się wezmą.„ Nie
lubię tego, dalibóg!
- Ciszej, panowie••• Ktoś idzie.„
Kłoczkow, schowaj to!
Pobladły Kłoczkow szybko scho
wal zeszyt, podrapał się w gło.1

wę

-

i

nął

'lamyśllł się.

Tak, to prawda.„ - westch·
....;. Zaczną się plotki„. Rozma-

icie mogą zrozumieć„. Być mołe,
iż jest jeszcze w moim wodewilu
coś takiego, czego my nie widzimy, ale co inni zobaczą„. Podrę
to.„ A wy, bracia, proszę was bar
dzo, tego.„ już tam nikomu nie
gadajcie„.
pomyśleć.„
- A wiecie, kto to taki ten JaWniesiono krajowy azampan.
snosercew? To nasz Jenikin.„ Goście wypili i rozeszli się.„
Tłumaczył
Kłoczkow jego miał na myśli.„
Jerzy Pomianowski
Radca tytularny, z żoną stale ko-

Przeglqd niektórych wydarzeń 1949 roku

„

Przed
do jednego„.

okres

takie miasteczka.„

I-

Najtrudniej z osiem

Wywiad z krowq
nieco

Siły coraz bardziej
wzrastajĄcei!o
obozu pokoju J?Okrzyżowały n!~ne
plany podpalaczy ś\viata.

Nie daleko zajechał na swym
wojennym „wózku" wraży
imperializm U. S. A...

I

Podżegacze

wojenni, przygotowujący wspólnymi silami kampanię
oszc1erstw przeciw ostoi pokoju - ZSRR l krajom demokracji ludowej - zatonęl! w beczce własnych pomyj i plugastw
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!~1~!i111!!!~!!11~111~111~1~"t~~1!1~ JÓZEFOWł STALINO Wł
Ma~owy udział w

Olbrzvmi dorobek

os;ągnięć

Kobiety łódzkie godnie uczciły
Dzień· Urodzin Towarzysza Stalina, niezłomnego Szermierza wal·
ki o pokój i sprawiedliwość spo·

Stalinow~kich

Dniach

produkcyjnych
U „Duracza"

W

szkołach

TPD

dzlewC'Zęia.

przykla dają

śę

pilnie do nauki

Języka

ro-

AyJskiero.'

•

W Fabryce im, Duracza zespół li·••„••••••„•r•••t1•••••••••••••••••••„••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•
178 kobiet wykonał ponad plan,
łeczną.
6.000 sztuk bielizny. W krajalni wv-1
W Dniac.h Stallnowskicll w łódz konano ponad plan 9.000 sztuk bieli- I
wytc;- rny. Na wyk'011.czalni 139-osobowy I
kich fabrykach przystąpiło
żonej walki o większą wydajność i zespół kobiecy wykonał ponad plan
wvższą jakość produkcji 14.890 ko- 1O.OOO sztuk bielizny.
biet, czołowych przodownic pracy i
przodownic spolec.znych.
Powstail) 7espoly
Awanse społeczne kobiet w województwie łódzkim
Przy pokrytych lasem czerwonych
najwyższej jakości
cb.
W powiecie piotrkows.k;m Mamy na każdym kroku dowody,
proporczyków warsztatach pracy odzostała przew:;dSalakowa,
Natalia
ustępuje
nie
kobieta
pracujaca
że
świętnie ubrane kobiety z kokardkaKobiety PZPW Nr 36 zorganizowami czerwonymi pracowały z tak wiel- ły 10 zespołów najwyższej jakości,
sumiennym niczącą .Miejslctej Rady ..r-i:arodow.ej,
mężczyźn:~ pilnością
brygadz·:;,tka Helena Wo7c•k - k:~'
kim zapałem, że wszystkie Zobowią a wydajność pracy podniosły ze 120 .
stosunkiem do pracy, zdolno3ci.am1 rowniczką. e.aś gospodyni wiej.>~{a
zania Stalinowskie zostały całkowi na 1:l0 proc. Jakość podniosły z 98
czy jnicjatywą. Toteż coraz częśc;ej, Wacława Łopacińslrn - sołtyse;n.
cie wykonane, a w tysiącach wypad- na 100 proc.
1
Liczne robotnice w Pabianica~h,
powierzane są kobietom poważne i
k6w poważnie je przekroczono.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej
odpo\vied:z;ialne stanovdska. Rów- Tomaszowie. Zg!erzu i innych m:iS.6i'9 kobiet przyjęlo indywidualne low. Strzebiecka z grupą prządek zor
nież o:tatnio w n<>>z~·m wojewór:I.~- Rtach j o.~iedlach przemyslow~·ch. c>r.obowiązanie powiększenia wydajnoqanizowala 24 zespoły najwyższef fa I
twie awansowano kilkadziesiąt ho- wansovva~y na majstrów w swych
śd pracy.
l\'a wniosek tow. Nowińskiej 1
kości.
działach pracy. Wiele kobiet rob~tbiet.
Pr.a.cy
Stalinowskiej
Dni
podC2'J&S
prządek „Ba.wełn.ia.nej Trójk..i" które
zt>spół skladalni Nr 1 podniósł swoją
stało się radnym.i po'l\iatopoło?;na nie kutnowskim_
powiecie
W
Apo.
Stalina
Tow.
im.
W PZPB
dzienną produkcję z 16.000 na 20.000. ~rodukowały więeej przędzy, nlż kiedykolwiek dotychc.zu.
Sum'sława Majewska, objęła stano- wych i gm:nnych :rad narodowych.
W PZPG Nr 5 (Gentleman) kobiety 1 lonia. Da.red.as podniosła wYkmtanie ba.zy z 105 proc. na. 108 proc. Obok
W praktyce życiowej okazało s:ę
wisko w:cedyrektora sz.pitala, wś
''-' PZPB im. Józefa Stalina. uczest- wvkonały dodatkowo 160 par butów I niej t.ow. Weronika Da.wieka., tow. Janina Kapo·wiC"L, tow. Józefa. za.Joba
pracownicy fizycznej Wandzie Wi- na pn.ykład, że ob. Zielińska z Raw Dniach Stalinowskich roboczvch. krajalnia wykroiła dodat· I
nic:>yło
oraz tow. Hel~n.a Krasucka.
c:ilskiej i Stanisławie Król przydz:e ·wy Mazowieckiej, prosta gospodyni
2.J 55 kobiet. Na szczególne wyróż kc•wo 5.000 fartuchów.
·
I
nii;.-nie zasługują kobiety pracujące
1 c•~oło 30.000 kobiet. P.onadfo zorga-1 rr;i:e;nianac!t kt~re. dokonywują s~ę lono funkcje pracownic umy3to- - znalazła s!ę na właściwym m:e:.s•
•
na Nowej Tkalni. Zorganizowała się
nizowano 9 .akademu terenvwych wsrod kobiet, swiadczą ') tern. ze wych. Pow. łowicki wysunął sek:e- cu. jako pnzewodnicząca Gminnej
Inne zobowią'lania
tu ~rupa .50 tkaczek z 2 zmian, które
dla gospodyn domowych, któr~·m1 kobiety zrozumi:łły, iż d!ięki przy- tarkę s~itala Marię Majewską na Rady Narodowej, że Zenona Padz:ę
między sobą p1owadzily zaciętą waljaźni i pomocy Z. S. R. R. i Towa wicedyrektora szpitala; ekspedient- włowska, robotnica z !Pabianic,
\V PZPJG Nr 8, dzięki staraniom obj~to 2.300 kobiet.
kę Olszewską na kierownika C>1n- ki swojej wnikli\s,.-cj znajomości <.tokc: o najwvższą wydajność.
k~.
władzę
obaliliśmy
Stalina
rzysza
kobiet, poszer70no przedszkole o 30
\\'yróżnily się w wykonaniu Zobo- dzieci i zorqanizowano kółko sam:>Kobiety C.cerwonej Łndzi l'(odnie pitali~t·)w i wyzy~kiwaczy, że kro.- trali Tekstylnej, zaś krawcową Le- sunków w zakładzie pracy, d~i~Jci
następujące h?talceniow"
w iąza1\ Stalinowskich
dziei1 urodzin Towarzysza czymy zwyrięsko do u~t.w.iu ~ocja okadię Pytel - na instruktorkę s?.ko umiejętności ·współżycia z .iowanvuczciły
i:ycioryz
studiujące
szami pracy, zajmie w pełni odp0tkaczki:
W fabrykach, biurach, !.kle listycznego, że pod przewodnictwem ly zawodowej.
Staliua.
Tcwar7ysza Stalina.
W po·wlecie łódzkim J!OOpodyni wiednie dla swych uzdolnień stanoJanina Milosz, Józefa Sewery·
Kobietv „czwórki konfekcylMj" pach spółdzielczych pano\\"ał nlesly Tow. St:ilina w'łlczymy o trwały i
kierowniczki Wydzbłu
Stanisława Waws7.kO, w!sko wiejska niak, Wladysława Księżak, Józefa <.organizowały 3 zespoły najwyż.~zej thany entu1.:J.izm i nie notowany do eprawiedli\VY pokój.
dzięki owocnej i ofiarnej pracy spe- Personalnego PZPB.
Ra inert, Maria Staniewicz.
Kędrak Helena
jakości, które swe zobowiązania wy· tąd zapał w pracy.
lecznej została pretese:m Gtn.:nnej
Przemianowanie Zakładów PZPB konuja w stu procentach.
O czym świadczą wspaniałe osią
Nr 1 na Zakłady im. Stalina wzbudziW PZPDz. Nr 3 820 kobiet wt.lęlo gnięc1 a produkcyjne kobiet łódz- Kierownik Wydzia.lu Kobiecego ŁK Spółdzielni Zw. Samopomocy Chłop
skiej.
zatrudnionych tu ko):net udział w Dniach S1alinowskiej Pracy. kich? Swiadcz~ one o głęi:JokL::h
wśród
ło
PZPR.
wielki entuzjazm. świetne wyniki zo- W rdmach Zobowiąza..il. Stalinowskich
o tym, jak wykonano ponad plan 10.000 par poń
świadczą
bowiązań dumne są kobiety z zaszczytnej na.· czoch a w Dniach Stalinowskich co- A. S. fllakarenko
Zwiqzku Inwalidów
r.wy swych zakładów 1 jak gorące ży dziennie wykonywano dodatkowo 6(6
w!ą uczucia miłości, przywiązania i par po1iczoch
i 1.042 parv rękawi·
n:ci dla wielkiego Przywódcy l Nau- czek. W pracy tel na wyróżnienie z~
czyciela międzynarodowej klasy ro- duquje Halina Ziembicka, członek
bntniczej. obro1\cy pokoju - Towa- ZMP, która podniosła produkcję ze
społecznej
ri:pra Stalina.
114 proc. na 142,8 proc.
W PZPO im. Próchnika :zasługują
tego 111ożna, t~·iertłzjć 1 l':llpełnł. ,dun·
przepisy,
l
nej najrozmaitne poglądy
na wyró'i.rtfotlie '•tint~tJ-trj~Cl! l'e.śmy':<
W PZPB Nr 2
(Dalszy ciąl') ·
najbarddd epn:ec1.i1e tiomi('(łzy ,aobr, nnścif, że życie płci ą1l'e czli>wieka kur.I
I, fI, III 1 'IV, które w Dnf' StalinowRod11ice po,dnni wychowywać dllt"Ci
punkty ,;HJ.żenia i Teidy. Mu~r,, &it>.na· tuje sio; nwsze ,ne. każdym .~roku i nawet
W PZPB Nr 2 w prz.c:dzalnl zespół skie znacznie podniosły wydajność
l\ł ludd, których uchowanie nie h~dz.ie
wyprodukobiecy, liczący 31 kobiet
uczyć dobrze rozt1m.awać w tych ądacb wtedy, kiedy rodzice lub wychowawcy
pracy.
sprzeczne 1 moraln11ści11 społec:nq.
kował dodatkowo ponad plan 232 kg
i umawać u eln~me tylko takie, które wcale nie niyśł.t o wycho~aniu sekmal·
Jakie •• w tej dziedzinie wymagania
przędzy, a tkaczki PZPB Nr 2 wyproktóre swą prac•
Te,
liedł irn pomocne w trudnej Jlf'BCY wy- nym. Stare przyalowie: „!ASiistwo jut
moralnolci epolecznej? Żłda ona, a.by
dukowały dodatkowo 5.884 m towaru.
chownnia i w dojkiu do zamierzonego matk., w•zelkich występków" bardzo do
wyróżniły
się
Sale „dwójki bawełnianej" były pięk
życie płeio·we każdego c:ołowiekR, Ir.a·
brze wyraża to ogólne prawo, jednakie
celu.
nie przystrojone, nad maszynami tka11abyło
kobiety,
jak
moiezy1.ny,
równo
\V Fa.bryce Cukrów I Czekolady
Racjonalne '!''J'Ch.owanie 11Cbualne, tak wrstępek ma nie jcdu, matkr- Nie tylko
ckimi i przędzalniczymi wisiały por· „Społem" wyróżniła się w pakow'l- wn:e w harmonii 1 życiem rodzinnym
jak w ogóle wychowanie charakteru czlo lenistwo, ale każcie zboczenie z właści·
trety· Towarzysza Stalina, na setkach
A.malla Cl.ale.bib
niu cukierków Antonina Pardej, i miłości11. Umaj~ u normalne i \tsprakaż. wej drogi prowadzi hezw'Zgl~nie do wr·
ma.szyn pe. wie waty proporczyki. _
kg. wiedliwione tylko iycie pkiowe, które wieka, dokonyw11. si~ ocr.ywHcie na
pakowała dziennie 320
która
w
człowieka
11~
1'11ehowania
d)·m kroku, jeżeli !ycie rodzinne jest stępnego
Ob. Am.alla Ci.esieWta - inwalidsłodyczy, obecnie pakuje 340 k~.
opiera ai' na wzajemnej miłości i które..
W PZPB Nr 3
W PZZPP Nr. 1 na wyróżnieni~ l!iO zewnrtuny1n wynzem je!'t rodzina, %organizowane na slu•znej Uf'adzie, je- społeczeństwie, mi~dr.y innymi i do po• ka wojenna, pnewodnicząca. Koła
W...wionego zru;ad tycia plcio,.-ego.
Ligi .Kobiet przy PZPB Nr 9 brała
Kobiety przodującej „trójki bawel- ~asługują: cerowaczka Zo!ia Kowal to maczy jawny c~·wllny :itwiłtc.k msl- .i;~li pod kierunkiem roduców ro-śnie
Dlatego jasne jest, ie w :r:agarlni~
olanej" wykonały w Dniach Pracy ska, która zobowiązała się wykor.ać źeński, związek sluiący dwojakiemu ce· pi·11.wdziwy człowiek radziecki.
udział w kampanii ·wrześniowej. jak ponad plan 1000 par pończoch, a
W r.-agadnit>niach miłości i tycia ro· niac.h, dotycz~cych wyrhowania ~eksu·
Stalinowskiej ponad plan 20.000 g ,~·konała - 1280. Tow. Chor~T.!!k lowi; h1dzkiemu fLCZ~foiu oraz JlOsia- dT.innego iroutnygają zawmc: ogólne nlnego, ro1,striy.,;ająre hędą nie wył~cz· ko siostra - sanitariuszka. Petn.:ąc
przędzy, w przędzalni odpadkowej \vykonP.ła ponad p~an JOGO par stee daniu i wychowaniu dzieci.
uzdolnienie człowieka, jego ornhowo~ć nie jakieś metody, przeznanoue specjał- swe obowiązki została ranna.
·wykonały dodatkowo 8.500 kg przę·
St,d wynikaj• zupełnie wyyaźnie rów- polityczna i moralna, jego r.dolnoi\ć do nie do tego cdn, ~le calkcm.jty obraz
dzy, w tkalni zobowiązały się wyko- !onów i podjc:la dalsze zobowiązania)
Ostatnio. wstała wybrana P~e-;.eok.re~ nieł: i cele wychowanfo s4'ksualntgo. wysiłku w pracy, uczciwość, przywiązanie pracy wych01tmł'c:e1,
przedłużyć
nać ponad plan 120.000 m towaru i postanawiając
sem Powiatowego Zw. Inv;al:dow
zob~wi.ązania le wykonały z poważną współzawodnictwa stalinowskiego do M1Himy w ten sposób wychowywać d·zie do kraju, miłość do spoleczelistwa. Dla.Wojennych w Lodzi.
(D. c. n.)
nadwyżką. Ponadto kobiety zorgan:- ~rnt'ica miesiąca. Ce_r?;.-•aczka ~ry1- ci, aby odnosiły 1i~ do miłoki jak do
zowały 30 nowych zespołów najwyz· ,yna Kacper7k zob,i .\:tązala się. ·wy
ucimcia powttiuego i t;ł~hokiego, aby
szej jakości. „Trójka bawełniana" w konać f,_5 tuzm~w, wykona~a >i~, Ka
pragnień upojenia, miłości i
spełniMie
dniu urodzin Towarzysza Stallm1 czmar? . Zenohia - cer~\%. aczka -;otrzymała doskonale wyposażone am· .r.o.bow1ązi:1.ła sii:: wyJrnnac 28 tuzt- tzcz~icia wid:r;ialy w rodzinie.
now, wykonała 39.
Mówiąc o ,.,.,.chowaniu, clotyczęcym
bulatorium dentystyczne.
czący

Coraz

do

więcej

kobiet

na odpowiedzialnych stanowiskach
I

1·
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Kobieta - pre1ese11
Woi.

Wycho"'7anie

rodzinie

Wymagania moralności

I

I

Powstały

nowe
przedszkola.

W „Ósemce Bawełnianej"
Kobiety PZPB Nr 8 dla uczczenia
urodzin Towarzysza Stalina zorgani·
:z;ow.Uy stałą opiekę nad 30 dziećmi
kcbiet uczęszczających na kurs dld
analfabetów, ażeby matkom umożl.i
wić uczęszczanie na lekcje czytania
l pisania. Ponadto zorganizowano 6
:zespołów współzawodnictwa. Tkaczki
PZPB Nr 8 zobowiązały się wykonać
ponad plan 6.856 m materiału i wy•
konały to zobowiązanie.

Kobiety „welntaneJ jedynki" uzyskały nowe przedszkole, które to
i:tało otwarte w dniu urodzi.n Towa
rzysza Stal.ina.
Kobiety pracujące w Narodowym
lsa.nku Polsldm otrzymały ró\\'Tllet
piękne przedszkole dla swoich dzie

d.

W dniu 21 grudnia zostało oddane do użytku przedszkole rejonowe, mieszczące się w pałacu w Par
ku Po:iiatowskiego. W dniu 21 gru,
dnia, i:taraniem Llgl Kobiet, został
zradiofonizowany Szpital Dziecięcy
Nr. 2 przy ul. Armii Czerwonej.

Listy do Towarzyaza
Stalina
Kobiety łódzkie dla uczczenia urc.
dzin Towarzysza Stalina wysłały
do
26 420 listów indywidualnych
To\v. Stalina i ~53 1isty tbioro,ve!
w których wyra:l:aly glęhoki szacunek i miłość oraz najlepsze życz~
nia dla narodów Z. S. R. R i Towa
rzysza Stalina.

Kobiety studiują życiorys
Towarzysza Stalina
Dla dokładnego zapoznania ~ię z
bohaterskim życiem i niestrudzoną
pracą dla dobra lud~kości Tow;irzy
~za Stalina kobiety zorg<m1zowały
1
I 286 kólek studiujących Jego życio
rys.

1

Na:

484

zebraniach

wysłuchało

ZMP-ówka. AHeja Jtrygltr z PZPB ' życiorysu Tow., Stalina_ pm1ad 2~.oo,o
Im. St.a.lina. pisoo list do Towa.1'70.l"iza kobiet. W masowkach 1 al,l:ade~1acn
na zakładach pracy wzięło udział
Sta.Ilna

pnyułych doznań aek11Jalpych dziecka,
powinn.iim:r właściwie n1ówić o ułuu.tał

towaniu jego pn:ysdej miłości, o wy- .
chowani11 10 , jak pr:iynlego :wlos'}'ciela
rodzir1-v. Inne wychowanic aebua.lnc hę- ł

I

d!ie !~.wue Hk~dliwc i a.spolec~e: Każ

dy ojc1ee i )uzda matka powmm po1
111.awie •obie r:a cel ,aby pny•dy ohybyć
watel, którego "-yehowuj,, mógł
11c1.~Uiwy tylko w iyciu rodzinnym, aby
tylko w tej formie pragnął 11.u.kać utpokoj~nia tycia płciowego. Jeżeli rodzire nie postav.-i1 tobie takiego celu i
j~żeli go · nie oeiunł, d.zieci ich będą
iJły iycil'>m plciow-ym, pozbawionym hanmlców i w reiultacie pełnym drama·
tów, nieszezr.iić, w&zelk.iego brudu i spo·
!cer.nie n.lcodliwym.
Postawiwszy 1obie taki c<'l, rodzirr

j

mu6Zł zastanawiać si~ nad śro.łkami jt"~
go osiunięcia. W odniesieniu do tt>.i
§I>rawy mon !lnaleźć v.arówno w lit?tn-

luri.e specjalne.i, jak i litera,turz;e p1ęk·
uu111•"'"''._„„.„.„„.„„„„,„,„„.„.„ .• "„""'„''"''

Kolorowa
ze

przędza

szkła

1

'IV ZSRR "e Ws2crhr.wie,.k.cm·ym 111-1
•tytucie Naukowo·Badawcz~,n :iakońr~n
110

pra~

prz~<hy

1

na<l otr:r.ymaniem kolorowPj '
włókn.a

•zklanego.

Dot~ chu„ uz.y~kant 'już prt~dre kr
loro ;,iebieskicg~, bialei;o, brunatneg1
i fioletowego. Sh.lada się ona z nici, kt\1
rych przekrój je~t dziesiędokrotni1
nmit>jny, aniżr-li \\ło~a ludzkiego. KiJJ..,.
j)8rti i o,r:r.)•mand p1·r.ęrlzy pr7.t>kuano
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Komunikat

ponaóc!

Prez.yd'cnt 'miasta Pabianic po
da je d(J wiadomości, że w Nowy
Rok w godz. od 1(} do 11 przyjmuje, życzenia dla Rządu R. P.
od titieszkariców miasta.

Dod.a tkowa rejesłracia
analfabetów
,
,
•
•
~inna przyn1esc dobre rezUltaty

ki~edy- zakończy sią budową

l\lirno orgamzow ania szeregu iei'trnc.ia ta jest już w peln~·n.
Takim wypadkora powinno cv całej ludności będzie można
.Złobka miejskiego?
kursów, mimo pneprowadzanif- toku. Pierwsze mclclunld W;,lu:- wypoy;·ied;;:ieć Zflecydo,..,·aną wal· u~iawnic wszystkich analfaberlo.'.:ć dokładnej rejestracji anal· zują jednak na to. że zare.iestn kę cale społeczei1i;'.;wo miasta. tów i zorganizować. dla nic'h
'Jedną z najważniejszych infabetów, nie udało ~ię dotych wano wielu ukrvtvch analfabr Jiieszka11.c:v dar>:::go domu, admi- odpowiednią ilość kursów. Pa- westycii Zarządu Miejskiego w
.:zas w Pabianicach zl!k\Yido\Ya tów ma!<lrnwan:\:Ch p1·zez \\·łas11• nistratorz~·. dozorcy. sami win- bianice mogą sta~ si~·piienyszyrn Pabi.anicach na rok 1950 jest
otoczenie. Zanoto,:i;ano wypad ni mel<lownć o takich wypa~· miastem w WOJiewooztv;ie, ~v rzebudowa budynku fabryczne
zupełn'e analfabetyzmu. Lfozbi::
Id. że rodzice nie po11~·łają. dzie ~:ich w MRN.
którym zlikwidowany zosta.me go przy ulicy Pu!askieuo na no
1nalfabetó.'VI' wprawdzie z mie· ci do szkol~-.
-oTylko przy cz;nrnej \\·spółpra- bez reszty analfabety?Jm.
, woczesny żłobek miejshl, który
:!ąca
na
mies:ąc
male.ie.
n~imo
WAŻNIEJSZE TELEFO~H'
to jednak jest ich .ieszc:;;e na te- - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ędzie mógł pomieścić około 100
Komitet PZPR
renie miasta dość pokaźna ilość.
e
1
idzieci. Budo\\·a takiego żłobka
4 - Sekretariat
'.była w Pabianicach, wielkim .oś
Jedna z przyczyn tego stanu
289 - I sekretarz
~
~' rodku przemysłowym, specJalrzeczy bvła nie dość dokładnie
415 - II sekretarz
'
·; nie potrzebną. zwla~zcza, że w
przepro\~·adzona
rejestracja
O - Straż Pożarn.J
m1eście .istnieją _jedynie 2 fa nnalfabetów. Rejestratorzy "
6 - Kom. „Służby Polsce·•.
SW
bryczne żłobki, przy PZPB i Fa
Frn·ei prac.v spotykali s;c z wy23 - PZPB
pat~ka.mi ukrywania analfab.sDo dnia 1 paździeri1ika l.iicżą,Ka µvtanie - czemu należ nać jak najwięcej i jak najle: br-yce ?arów:k._
„
•.
6il - Kom sar;at MO
tów przez cz:onk6w rodziny. J cego roku zgło..<iiło s:ę 566 ze- przyp:sać tak wspaniałe w-y11i-· piej . ~doby?. 'vprawa. pozwol · -~WOJe~~ c:a::;u, Za1.ząd .M1e.166 - Zarząd Miejsiii
sami analfabeci nie zawsze wy- .spolów z całej Po}Rki do kon- ki"? - ob. G~h·:rld odpowiada. ·iam os1ągnąc Jeszcz~ lepsze wy__7 :ski ~apo,,iia~ał ?.dqame zt~bka
91 - Dworzec Koiai'.Jw·.,i
kazyv1ali chęć do nauki. Fakt.> kurs n zespołów najwyższej ja- że jedynie · wpra;,·a oraz pilna niki. Zresztą pracuJąc wyda}- do 1;1zytku r~11esz~.an.c<;>m mias~a
112 - PCK
.
te na1e;1y tłumaczyć pozostało- kości '" pr:~em:dle bawcłnfa- mYaga są 7.ró<lłem sukcesó:w. n'c.i z•~iększan~y przez t<? nas~ w hstop.adz1e, poz n~~J przesumę
143 - Zarząd Miejski ZMP.
1
5ciami burżuazyjnych 1vpływó,, nyrn. J:licdzy zglosz..onymi nic ObecTiie po krrnkursie pracuJe- zarobki. Zarab1a.m ~be~~ue okp- io ten?in na . ~n.<l~!en.
1~49 .r.
213 - Telegraf
w środowisku klasy robotniczej. brakło takźe tka~z.r z Pal.Jianie. r.1y ber. zmjan tak 1-iamo na ło 60 procent w1ęceJ mi na w~ Je.:łnak p:ru<lz1en m~Ja i m~ me
215 - Poiotowie PCK.
Rząd s11nacr.iny świadomie roz.,Początki b."l.v trndne, lecz cz.wórkach. Staramy sie wyko- czątku roku.
Jas.
w:,kazu te na s~ybk1~ zakonc~epowszechniał twierdzenie,
7.e
·'
·
•
nie prac. Sądzimy, ze odpow1ed
przez,...-yciężono
wszelkie
trud110
nie
wyjaśnienie w tci spra'\\·ie da
starczy umieć się podpiRać i de
KINA:
brze
pracowelć,
żeby
być
do·
sci,
stanrno
~ię
pracować
j})k
Zarz:>d
Kino „Polonia" wyświetla film
najlepiej i najwydatniej" - mó
·
Ull/A
., Mie1"ski.
produkcji ezechosło"wackiej pt. brym obywatelem. Otóż przY re wi
przodow11ik
zwycięskił'j
.iestrac.ii analfabetów wielu uda czwórki - Józef Gónki, które.,Oddr.iał Z-8".
wadniało swym . podpisem
to go zespół uzyskał w konkurOb. I-It-kna Krzemloi1ka jest to jedna z dróg prowadziąpycJ1 ' Padło'
Dla młodzieży dozwolony.
że rzekomo umieją pi;;ać. Stąd się sie zaszczytne pierwsze miejsce przodO\.vnirą z<'spolu najwyższej do od'b~dowy zniszczone~o-,wo3-
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1v sumie

iakości

w PZPB ,,. Pabianicach.

ną

kra;u.

„Robotnik"
wyświetla przy kompletowaniu poszczcgól- 150.000
Zespół ten O<;i~gnC)ł na 566 ze„Teraz to czlow1t:!\ ;:i:·:it'"lic z
zł.
społó\\' \\' Konkursie Z3$ZCZY1n<' r zupełnie innym ucz11cien;1
film
p=-odukcji
polskiej
pt , llych kursów.
TilZ
Zespół ob. Górskiego. w skład
.,Skarb". Dozwolony od lat 14.
Obecnie postanowiono na te· którego wchodzą ob. ob. S. Sob piętn asie miejsce oraz nagrodę I prZf'd wo iną -: mÓ\\i uraido~''a.-.

do

pracy

użytku świata
.
.
N~ ostat:i1m, pfe~a~nym pos1erenie Pabianic przeprowadzić czak, ,Józefa Królik, Maciaszek nienię7.ną w sumie 150.000 zł. na ob. Krzemionka - w1ys1łk1, dzem'.-1 WoJewodzkfeJ. Rady Nart>
Do zesp0ł11 ob. Krzemionki na ~ c jakie ktadziemy \V naszą pracę doweJ oprocz omow1en1a plami
Redakcja „Głosu Pab:anic": jeszcze raz dok.ładną rejestra- Wiktoria, jak wykazały w:v11 ·i
Armii Czerwonej 19, tel. 287. cję WS7.~'stkich analfabetów. Re- w.rkonał 8;,i procent ekstr:r oraz Żi,1: Ignacv DP.nt1~zek, .hi7.ef Ś\\:i są należycie OcPnione. Podobnie gospod~rczego i:;ia r?k 1950 ~1..1
15 procent primy przy rÓ\'\"l10- ta1·1,!;i oraz fgnacja \\'<Jjtczak. jak 1 zespól ob„Górskiego, P.r.acu , WOJewodztwa łodzk1ego lJOWZl'~·
,
l:zes•1ym wyko11aniu bazy w Pracl'i'1C n:i :iw~ich krosnach sze iemy tak samo 1ak pracowahsrny• to sze_reg uc~w~ł.
Kob~et
rokich zespół osiagnał 21.6 proc. po<lcza'> tnvania konkursu. Na1 M. m. WoJewo~zka Ra?ą,Na
130,7 proc.
Z wywiadu, jakiego nam ob. ck~trv. 78,4 proc: primy, przy na ih!iższci naradzie wytwórczej; rodowa postanowiła z~vroc1c. s19
Górf!ki udzielił, dowiadujemy równ~)('Z!'~nym \\')'konaniu bazy na!'adzimy się na.d tym, aby zna.1 do Rz,ądu o akceptacJę pr1?Jel.{leźć nowe drogi <Io uzyskania;r tu, ktory ma n~ celu obJ~c1e
się, że jest on .i uż tkaczem od w JOt},2 proc„nlach.
Oh. Krzcmicrnka zaczQła pra- lerszej jakości".
najmłodf-;zych lat. Tkaczem by~
dekre~m o P?-hl}c.zneJ go:;?.?"·a~
Niedawno przeprowadzono \V działalnosci wszv~tkie bez \VY - jego ojciec, a obecnie jest nim cowac: jako tbczl\a na' IO lat
Do naszej rozmowy wtrąoa ce. !l11 esz~an!O'H~J
~omko.". .1
.Zarządzie Mieiskim Li2:i Kobiet iątku członkinie 'danego kola. O- i n·ajstarszy jego syn, pracujący przed wojn~i. W lym okresie mia sic ob. Swita!'iski, mówiąc: „A will~: ~ 1'.aJdUJącyqh s1,ę w :->1~e.J;
w Pabianicach daleko idaca reor każ~ ~ie: "·tdy, że nie brak ko- w PZPB Nr 3-5.
la pr-zef\\ Y w pracy _:_ \\""nikłe. nap;szcie niech nam da dz a pr.zę sco' os~iach podłodzkich. 1\I~J .
• _,
-. •
• .
~ •• . 1
·. '
·
· one hyc przeznaczone na prct-1b'.'
g-anizację, w wyniku ktc'.>rei w biet. które chętnie bc:dą pracoPrzed wojną ob. Górski został z brzrol~o;1a.
0 1.<.res okt1pa~11 hit! ?za~e leps_z~ przędzę. Wąt~~ samorządu m. Lodzi na mies~.;;ktad Zarządu weszły członki - wać. ktńre garną si~ do pr<icY or zredukowany._>V okresie woj-!'ly ler?wskteJ ~~ędz1la na ';s1, pra-1
;est r.:te ~a,nmęt~ .. przez ~~.czięs~ kania dla łódzkiego świata pranie Lfgi Kobiet. niemalże ze g·anizacvinei.
pracował w N~em~zech w cegieł cu 1qc na ro,~ .. Do pracy w prze wątl:u me schodzi z cev. ki .•Tak cy. Publiczną
gospodarką mfoEz
wszystkich większych kół z tel\·iez\\,~·kle silnv rozrost łiczeb 111, a na~tępme Jako mura1:z. m~'sle powroc1l::i w J 94G roku. otrzymamy
lepszą przędz<;, da - kaniową objęte zosfah'bv wóv.··
renu miasta. Pozwoli to na lep ny przefvla o::tatnio Lig·a Ko_ Natychm.1aRt po wyzwolemu Od razu pr;,yst~pu je :ki .wspólza my więcej ekstry".
cza" domki willo,Yc ,;,,. Grotni
sze niż dotychczas powiązanie bi et przy· PZPB. Liczba człon - 1 przy~tąp1ł do pracy w. ~ZPB,
wodnict\\'a, roz urnie jąc, że jest
Jas.
kach, Kolumnie, Tuszynie. A n
Zarzą.fo Mieiskiego Ligi z po- kiii
przekroczyła lam iuż 5 oddzrn.ł ~! 8 . w P.ab1,a111cach.
drespolu, Gałkówku. Justyno
szczególnymi fabrykami I insty- tYsiecv. Ale ak1 \'W nie rośnie. J~st m1cJato~em wspołzaw~d
wie,
Kraszewie, Koluszka.-J,
tucjami. Nowy Zarz:,id musi cała· pra·ca c:iąźy stale na tych nictwa. ~o ktoreg-o cały oddz1ął
Wiśniowej Górze i innych mi".i
, 1
I· 1 :·t ,h
"'I • . prz~·stąp1ł w J 946 r.
„
specjalną
uwa:gę
:nvró{:i<~ na
sam_).c;1.
$Cowościach letniskowych. (T.
lH' ac ·,:
\/': a.sn~I' - „Już w.ówczar:; wykonyw.a~
::.pra\\'ę wychowanla szerokiego
s~~c
1atn_ie
.'ii
PZ:B
z.aga~n.1cn:c
łel!l
~04.9
proc.ent
,
normy
~
w.
dniu
~1r?<l'il~n
Towi.>rzyi'za
niecelowe.
Właśnie
od
samorzą
aktywu.
Dotychczas bowiem przeważ ''.~cho'' am~ no\\ eg:i ~kt) \\u J,o mo'n ob. Gorsk1, zas od trzecie- Stalma w S\V1cthcy PZPB. ;v Pa d11wców mieliśmy prawo spoWyróżnione
go kivartału zacząłem pracowaP bianicach została zorgamzowa- dziewać się dobrej, wzorowe
nie lak bywało, że pracowały. bieceg-o stoi szcze_Q"oln1e ostro.
Nie
\\'Szędzie
również
\\"Spól
na
„czwórkach".
na
ogólnomiej~ka
·
w
ystawa
ga")pracownnej
gazetki
ściennej.
~1rganizowały i t. p. zawsze
Z dnien:i l paździer.nik?. cał~' zeh~l< Rciennrch.
. .
· . gazetki, któraby mogła być Związki
te same czlonkinie. W wyniku te praca między Ligą Kobiet a organizacją
partyjną
układa
Ric
na
nasz
oddzia\
P_f~;Ystąp~ł
do
kon-\
Obecna
wystawa
Jest
pod
kazw;:orem dla innych komitetów
go aktyw nie \Vykazywat tenKomisja
współzawodnictw
dencji zwiększania się. Ten sam leżycie. żle iest na przykład pod kursu. Podz1el1h~!11Y się na .tr~~- dym '~g~lędem lepsza od po. redakcyjnych.
Pracy przy Izbie Rzemie.31nicze
. \ d
. F I , Ch
zespoły. Od chwin przystąprn111:' p;:zcdme.i.
Oczywiście, błędnym było by w Lodzi wyrMmiła 3 povdatow
błąd popełniaja również zarządy t,
) ~ "~g ę em .''·. ~Jr) ce
c - do konkurs n znacznie zwiększy.
Jak zwykle Die zawiodły takir qtanowisko, sporządzania gaze- związki cechów za
poszczególnych kół Ligi.
Za- 1„1c_zne J. Boda 1. z5 ]('~zcze go-,
najlcpsz<
ła się wydajność naszej pracy zaldacly pracy, jak PZPD i tek od wystawy do wystawy. osiągnięcia w dziedzinie
zwycza i stawia się zadania jcdy rze,1 w Fal~r):ce Z~_row_ek. Na oraz
spra"·
jakość
produkovrnn.rch
„Chemiczna",
nieźle
"·niaclły
Gar.etki trzeba wywieszać regu- ności organizacyjnej, pod11011ze
nie prz<.'d bardziej znanymi, bar Of!OI na 1l<'p1e1 rorn·11a się taka tkanin. Mieli:;my dość silną kon
równ:eż gazetki spóldz:elni pra- larnic, p1·zynajmniej raz w mie- nia l)Oziornu zawodowego człor;
dziej aktywnymi członkiniami, wspó/praca w PZPB i tym mi~- kurencję w naszym zakfad7.ie i CL
Niestety. szereg instytucji siąru, r,mieniać ich treść. Dlate- ków, szkolenia nar;1:bku n;e.
w
wyniku
czego
reszta dzy innymi trzeba ilumaczyć im gdyby w zespole ob. Marii Do- tfumacząc
się nawałem takich $t'O spodziewamy się, że mimo mieślnicze~o oraz rozwijauj?.
członkiil nie uzyskuje możliwoś ponującv rozro:,t Ligi Kobiet w lińskiej nie oddano sztuki ,.se- czy innych
zajęć, gazetek nic wszystko samorządowcy wyło
ci aktyw·nej pracy. Dlatego Łe i najwiekszej pabianickiej fa- cundy" to nie 'via.domo, czy byś sporządził. Tak postąpił Zarząd nia odpowiedni komitet i w no- działalności społeczno-kultural
nej.
nałeży wciągnąć
do aktywnej bryce.
my zwycięż) li.
.Miejski. Od kilku miesięcy ape-1 w~;11 roku postarają się o swoPierwsze miejsce we wspó!za·
lujemy do samorządow~ó'~· .by ją własną gazetkę ścienną.
wodnictwie i nagrodę w wyso§nor~
wreszcie, w7.orel1l pab1amck1ch
kości 100 tys. zł. zdobył Zwii;.fabryk sporządzili własn~ gazet
zek Cechów w Radomsku. Na
kę. Od dłuższego już czasu tłu
drugim i trzecim miejscu znal:lmaczymy na łamach „Głosu", że
zły się Związki Cechów w '\.Yietaka gazetka w pierwszym rzę
luniu i Kutnie.
dzie pomogłaby samym samorzf!
Z
okazji
NoweRo
Roku
odbę
do·wcom w pracy i mogłaby ~i}' dzie
się na terenie Pabianic sze
Obok najsilniejszego klubu sporto. \ ków zatrudnionych w zakładach na- je st:kretariat klubu, mieszczący slQ w niemałym stop11iu przyczynie rcg zabaw, polączonych z atrak
v·cgo, jakim jest w Pabianica::h leżących do pionu chemicznego, a w świetlicy fabrycznej przy ul. Ży drogą twórczej krytyki i saty
zwalczania biurokraty- c ja mi artystycznymi i niespo •
,Vvłókniaiz",
naji.vwotniejszą boda1 wi~c Fabryki Papieru, „Cewki", Pral- mierskicgo 12.
Odbywają się one ry, do
Związku Bojowników
dzialalnoeć przejawiał dotychczas KS ni Chemicznej i PrzelJ!ysłu Drzewne· trzy razy w tygodniu: w poniedział- zmu,
do usprawnienia metod dzianirnmi. Szczególnie cieka o
Wolność i Dcmtikrację
wie
zapowiada
się
zabawa
' Chemiczna„.
go.
ki, środy i piątki od godz. 18 do 20, załatwiania petentów itd.
Decyzją władz związkowych
klub
W związku z tym dotychczasowy począwszy od 1 stycznia 1950 r. \'.'
Rzecz naprawdę charaktery- PaiJ.stwowego Gimnazjum Me Z
inicjatywy Zarządu Głów
ten wszedł w skład Zrzeszenia Spor· zarząd KS „Unia" 11rzeprowadTa we- końcu stycznia zwołane zostanie wał styczna, robotnicy
mimo nie- chanicznego, jaka zostanie zor- nego Związku Bojowników o
tc.wego „Unia" i z tym momentem tyfikację swych zawodnikó'! i przvJ· ne zebranie klubu, na którym wyło wątpliwie większych obiektyw- ganizowana 31 grudnia o godz.
Wolność i Demokrację z~.
,ozpoczyna się nowa karta historii m?ie. zapisy nowych. członkow z wy- nione bedą nowe władze oraz ustalonjrch trudności potrafili się zdo- 21, przy ulicy Ks. Skargi 21. rząd Okręgowy w Lodzi orgam~
kluhu, zawiązanego przy zakładach mienionych zakładow pracy.
Do ny plan pracy na rok 1950.
przemysłu chemicznego.
KS „Unia·· Zrzeszenia „Unia" należeć będą moOd tej chwili KS „Unia" Pabianice bvć na do~konałe gazetki, nato- Również wiele niespodzianek za zuje we wszystkich pmviatach
w Zarządzie Miejskim, powiedziano na zabawie, orga - naszego woje1vództwa akcję noskupiać będzie wszystkich zawodni- ~li w pevn\ym procencie także spor· r:iewątpliwie wz:moie i uwszechstron- ni~ast
towcy niezatrudnieni w tych zakła· 1ni swą działalnoś~ sportową, stając gdzie przeważają pracownicy nizowanei przez K. S. „Włók woroczną dla sierot, półsierot i
dach.
się poważnym ośrodkiem wychowa- umysłowi uznano widocznie, ŻEl niarz", w sali teatralnej,
przy podopiecznych po bojownikach
F. S.
wywieszanie takich gazetek jest ul. TrauRutta 4.
i b. więźniach obozów faszyUbezpieczalnia Społecsno Zepisy nowych członków przyjmu~ nia fizycznego.
Kino

Liga

mt si wychować s1erszy aktyw

San1orządowcv·.'

.'r

zawiedli ...

Cechów

Zrzeszenie Sportowe .,Unia••

Zabawy sylwestrowe

na no-w-ym etapie

., .

wy.1asn1a
W odpowiedzi na 'Zamieszczony w

Głosie Pabianic" z dn. 3.12. br. artyuł pt. ..Pod adresem Ubezpieczalni

polecznej", Ubezpieczalnia Społecz·
że chirurg, który poprzed·
io pracował, zrezygnował z posady
v Ubezp;ecz~lni z powodu. otrzyma•i11 P.latu w Kliniec Chirurgicznej w
.:..odzi.
Wobec niemożności uzyskania na·
;tępc.y Ubezpiec:nalnia zawarła umo·
"ę z chirurgiem szpitalnym, który w
cyśl tej umowy załatwia wszystkie
iGlsze przypadki chirurgiczne, nato·
.1iast prz1padki lżejsze Ubezpiecza!·
•1ia zmuszona jest kierować do Łodzi .
''YŻ <'hirn r rr S7r-italnv n•e ie~t w «t~
'lie olJsluż~·ć cał•go ambulatonum ch1
•rqirznego.
.
Równoczcfoic Ubei.pieczalnia za.
laddmia. że przeprowadziła już
stępPe rozmowy z poprzednio w am
•. J]atorium pracującym chirurgiem
<tóry zobowiązał się obj~~ od _ 1.1.
J950 r. zajmowane da wmei ""' l. bcz11ieezalni ~tanowisko.

stowskich.

Qd

N owego Roku wchodzi
na ekranv nowy polski
film długometrażowy o tematyce i.vspółczesnej pt. „Czal'ci Zleb". Film zrealizowany
został według scenariusza i w
reżyserii Tadeusza Ka11skiego
przy współpracy technicznej
reżvserów '•:łaskich V. Barba
ro i A. \' ergano .
„ Czarci Żleb", którego akcja toczy się na tle wspaniałej panoramy Wysokich Tatr,

a donosi.

łączy, pełną dynamiki i
nap:ccia, akcję dramatyczną z

walorami plastycznymi i folk
loryst:rcznymi. Nurtem ideolo
gicznym filmu jest problem
czujności \'.'Obe-c \X.Tnga klasowego, zlokalizowany na odcinku służby Ochr011y Pogran:cza .

.

Pomysł scenariusza narocLdł się niewątpliwie w związ
ku ze słynną aferą przemyt-

Akcia

,,Czarci Żleh''

Nowy film polski wchodzi na ekrany
niczą

rzy

hrabiów Potockich, któ

usiłowali wywieźć

nicę wspaniałe

-

za gra;;:bior.v sztuki

skarb kultury polskiej.
Bohaterami filmu są z jednej stronv -:i:ołnierze Wojsk
Ochrony Pogranicza i górale
tatrzańscy, z drugiej „lud;r,ie wczorajsi" - arystokraci oraz bę<ląca na ich usłu·
ga-:?b banda przcmytnikó\Y.
Gló·wną poslaeią filmu po"tacią

\Yyhitnje

poz~rty\Yllą

- jest mlod.'· góral, zołnierz
\YOP, gotowy. walczyć do
ostatka ze szkodnikami Polski Ludowej. Role<lz.r jego to ludzie prości, szczerzy, nic

(

pozbawieni słabostek 1 lecz z
gruntu uczciwi. Sluzba 'vojskowa jest dla nich szkołą
charakteru, a zarazem prak-

tycznym kursem

uświadomie

Akcja ta przepr'o \vadzona zostanie w dniach od 1 do 5 stycz
11ia 1950 r. Rozda11e będą paczki, zawierają.ce artykuły pierw szej potrzeby ora?. 190 paczek
11ym poziomie, biorą udział. odzieżowych. Na ten cel wydatobok aktorów zawodowych z kowano sume l .478.G•JO zł., w~'·
Tadeuszem Schmidtem w ro- asygnowaną przez
Zarządy:
li Jaśka na czele, miejscowi
w \Varszawie i O.kręgo
górale, z których reżyser Główny
wy w Lodzi.
G. J\1.
umiał wydobyć nerw dramaw walce ze wspólnym wrogiem klaso~y1n.
W wykonaniu filmu, który
stoi na wysokim i wyrówna-

t~'czny,

akcenty

prawdy

j

w ter
Ogfcszen;a drobne
sposób filmo·wi cechy aµten- ZGUBI01'-:-0
książeczkę wojt:nmu.
przyjaciół od wrogów, tu za.;;ko,vą RKU La~lt, Rosif1ski
czynają ro:rnmieć, że nic w~·
Wielce zasłużył się w rea- Zygr:mnt wieś ~·e.sionna, ·gm.
starczy w ich służbie uczcili 7.acji filmu operator A. For- Łask.
11621-g
. bert, którego zdjęcia pejzażo
wość i od\vaga, a konieczna
.onoocroxoo e : : : :ooooooooooooocLOOOCXJO()()O(Y.
je:-1t również czujność.
we i narciar.skie należą <lo
najp:ękniejszrch, jakie w Pol
Istotnym motywem akcji,
sce y,·yko11~1no.
toczącej si9 w
filmie jest
„Czarci Żleb" stanowi nic·
przyjaźń
polsko - cr.cchosł-0rozpowszec~miajchr
waclrn, jednocząca ludzi kj
\\ ątpliwie nową poz~' ly\Y l1f
same.i
postępowej idei na
„GŁOS''
pozycję dorobku odrodzone,;
tym samym odcinku służby,
kinematografii polskiej.
...................................„ ......„ ...„.
nia politycznego. Tu na pograniczu uczą się odróżniać

szczerości, zapewniając

::i

cz,1awc e
i

„
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Norweg Eriksstn

ZE SPORTIJ

Dziś

spotyk my

wszyscy

się

na plq111alni ,,Oqniska••

dalej stały wzrost bezrobocia w szeregU krajów europeJskich. Ka koniec grudnia Anglia liczyła 1.323.000
1.346.000,
bezrobotnych, ?-l"iemcy Amtria - 168.000 itd.
Są to wszy~tko cyfry, nie obejmuczeniu, gdzie znajdowały się butle
niezarejestrowające bezrobotnych
z acetylenem. Dwóch robotników Ignacego Otubka i Apolin<:rcgo Wa- nych.
e>QO<<>OCOOCOOOOOOCXX>OCOOOOOOOC>O«:>OG<X><XlOO<XXX>OOCO
eksplozja zabiła na. miejwrzyńca „Ł6Dt ZADRżALA W POSADACH"
Wczo raj - donoszą cldenniki
okoł"o godziny 5 po południu na Dwor
eu Kaliskim wydarzyła się silna eksplozja. ·wybuc:h nastąpił w pomiesz-

scu.

STRAJK PO:'<CZOSZ~IKó W
ROZSZERZA Hll;:
Strajk poilczoszników łórl:r.kich rozszel'Za się na coraz to wickszi! liczbę

zakładów.

l'"\.."o J. 1\ U I\

~

Tb A , <>

im. STEFA~A JARACZ.
GBXERAf, SIKORSKI
(ul. Jaracza 27)
WRóCIL DO IrnAJ U
Dz;iś o godz. 1!l.15 po raz oe;tatni
Do Poimanin przybył, po d!.1.ższym
pcbycie za granicą, gen~rał \\'lady- dramat J. Słowackiego pt. „~Iaria
Stuart".
sław Sikorski.

MACHINACJE I. G. FARBENINDUSTRIE W POLSCE
Niemiecka :firma I. G. Farbenindustrie zażadała ou łódzkiej farbiarni
zdemontowania
A„ Goldstadt
wszystkich maszyn i wysłania ich w
postaei złomu do Rzeszy. I. G. Farbenindustrie w ten sposób zamierzała
pozbyć się konkurenta na runku poiskim.

•

•

Bilety na premic~ę „Zielo:iej ulicy"
w Ośrodku Informacji Miejskiej
Kierownictwo Pań~twowego Teat:u
im. Stefana Jaracza podaje do w!adomości, że na premierę świetnej
ntuki A. Surowa pt. „Zielona ulica",
która odbędzie się dnia 1. I. 1950 r.
bilety spr.ze<laje
o godz. 19.15
l)$rodck Informacji Miejskiej, uliea
Piotrkowska 104a w godzinach 8--20.

PA:'t'ST\YOWY TEATR NOWY
DEZROllOCIE W EUROPIE
(Daszyń~kiego 34, tel. 123-02)
Sp~dek koniunktnry.ugospodarcz~J
O goaz. 19.15 „Brygada szlifi!:'rr.a
- pusze „Glo3 P1>rann:1 - przyno,.,i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ Karhana".
Zniżki dla studentów i członków
Związków Zawodowych ważne.
PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
(ul. 11 Listopada 21, teł. 150-36)
Codziennie o godzinie 10.15 „Rozbitki" - komedia w 4 aktach Józefa
Blizińskiego, z udziałem A. Dymszy,
P. Relewfrz-Ziembińskiej, W. Waltera, W. Ziembii1skiego i innych.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.

stat!li p.rzed „PuchMem Tatr" 1
zawodami o mistl".oostwo .PolPrzypuszczam, że mimo pewnego
ski, obóz S!Zkoleniowy reprezenzm~czenia. poprzednimi konkurencja.mi
facyj1r,ej !kadry niairciarzy. Pozawodnicy nasi osiągną czas lepszy od
ii iz.awołano 6:5 eawodnikÓ\V
rekordu Polski o
dotychczasowel}O
wooniiczek. Trenerem lbęd?Jie
przeszło 10 sek.
Norweg Eriksson, który ma
- Jakie przewidujecie konlrurencj~
przy jechać do Zakopań.ego w
atrakcyjne?
dniu roz,poczęcia. obozu.
- Będzie ich kilka, jak pływante
pod wodą,, pływanie z balonami, z jaj
kiem i in. Być może, że będziemy Dziof oficialny ŁOZB
świadkami skoków humorystycznych z
trampoliny, Zależy to tylko od tego, Komunikat
czy zdąży się jeszcze do zawodów ją.
Kapitanatu Nr 8
ustawić.
Na za.wody mi~dzyokr~gowe :Po:ma:4
- Jakie plany macie na. przysz- - Lódź, które odbęd~ się w dniu 5.
łość?
1. 1950 r. o godz. 19 w Łodzi, w hali
- Na. to odpowiedzioć „bogate" to
Włókniarz v;ry~aczam;r na
Zrzeszenia
nie będzie wcale wyczerpują.ce. Do. stępujących zawodników:
jui: podawaliśmy we wczoraj.
po
mmi
z
kładnie zapoznamy V/as
szym numeue naszego pisma,
Kargier, rezerwa. Stasiak.
Nowym Roku. Mogę zdradzić tylko ta
plyWacy KS Związkowca-Zrywu posta.
celu, do którego dążymy.
jemnicę
Czarnecki, rezerwa. Brzózka..
nowili zorganizować ostatnie za.wody
Jei:t nim zdobyc·.e Mistrzostwa. Polski I Kowalski, rezerwa. Adamus.
w bieżąoym roku, które odbędą się
Marcinkowski, rezerwa Kac.zmtrek.
w 1950 roku. 1'/a. to mamy poważne
dzisiaj na. pływalni Ogniska. o godz.
.'?;achara., rezerwa Maciejczyk.
szanse i poraz pierw'ZY w historii pły
18,30.
wa.et.va. tytuł ten dostałby si~ Łod:i.
Clejnik, rezerwa Taborek.
W celu zapoznania si~ z charak~e
\Valaszcz;;k, rezerwa Gampe.
Dziękujemy rozmówcy za krótkie z:a
rem imprezy łączymy się z kierowni·
poznanie nas z cizisiejszym prograNiewadził, rezerwa Ja~niewicz.
kiem sekcji insp. Kucharskim H,
mem imprezy, a ze swej strony ży
,.. JO.
Wyżej wymienieni zawodnicy
czymy pływakom KS Zwią,zkowca_ v:fazani sa stawić sie do wagi próbnej
- Tn Redakcja. ,.Głosu Robotnicze.
Zrywu, by rok 1950 ziścił ich marze- w Środę, dnia 4 styczaia 1950 r. o go
go", prosimy o podanie nam szczegó.
nia.
organizo.
łów imprezy sylwestrowej,
dzinie 18 w lokalu ŁOZB.
· Sportowa. mlorlzież. uczniowie 1
wanej przez sekcję pływacką Związ
:t;awoctmcy„ J.ttorzy nie staWllł Slf
członkowie kól sportowych będa. mieli do wagi próbnej będą ka.rani w myśl
kowca.Zrywu,
dziś moż11oś6 przyjemme spędz.ić syl- przepisów PZB.
- Impreza. d:r.isiejsr.a jest wewn~
westrowy wieczór na. plywalni.
Kierowników sekcji czyni sit odpo.
trzno-klubowa, t. zn. startować w niej
wiedzialnymi za wag~. przygotowanie
będą tylko zawodnicy naszego klubu.
do za.wodów i punktualne przybycie
Oprócz zna.nych publiczności łódzki"!
na. wag~. Za.wodnicy powinni posiadać
zawodników i zawodniczek wystąpią
butiki, czyste bandaże i t~cz:niki.
mloclociani, którzy stanowić winni w
Gospodarz za.wod6w doatarcz1 r~k&
najbliższym cza.sie rezerwę i z czasem
ciężarowców
wice i kostiumy.
do I dru.
zaawansować
powinni
Na selrnndanta. drużyny w-rmaeza.
Chcemy dać możność startoważyuy.
MOSKWA (obsł. wł.) - O wyso- atleci Dynamo i Spartaka oraz remy ob. ob. Cyranka i Ka11znie.
nia najmłodszym z tego względu, że kie.i klasie ciężarowców radzieckich prezentacje WWS i Zw. Zaw.
w świadcza również zakoil.czonc ostaudziału
dotącl nie mieli możności
W wadze koguciej wspania!y wy
zawOllach, bo imprezy dotąd organizo tnio w· Czelabii'lsku mistrzostwa nik uzyskał Udanow (J:ynamo), ktć.
wano bardzo poważne i program był zsnn w podnoszeniu cicżaró ~. w ry podniósł łączni<' w trójboju olim
rwykle przeładowany. Przew1d11jcmy za\\'odach tych shi.rtO\'"<di naJll'p5i pij:;kim 285 kg. W ;:>iórkowej zwyci~
zył Czymi:;zkian (Dynamo}, podno. Zarząd Okręgowy :Polskiego Zw.
sząc 315 kg. Rezultat Swictilko :!60 kg. należy do najlepszych wy- Strzelectwa Sportowego za.wiada."lia,
ników, uzyskanych na świecie w ie w dniu .5 stycznia. 1950 r. o godi.
ciągu ostatnich Jat. Dla porówn:.mid
W Il rundzie Szocikas był na chwilę na deskach wystarczy tu przypomnieć, że wy- 13 na stnelnicy małokalibrowej na
nik ten pi:zcwyższa o 7,5 kg. rezul- Widzewie ro;i;poc.mą. si~ strzelania.
MOSKWA (obsł. wł) - W Mos- kas, w· drugiej jednak celne serie tat Egipcjanin<! Shamaa, osiągnię a1a a.1>so1weniow
nrsu :SfClZlOY-·
Litwiznacznie
kiewskim Cyrku zakońc~yły się za Korolewa osłabiły
ty w wadze lekkiej na tegoroczskiego PZSS.
bokserskie o mistrzostwo na i w pewnym momencie był na- nych mistrzostwach świata.
wody
Radzieckiego w wadze wet przez chwilę na deskach.
Związku
Wyniki strzelali sklaJIY(ikowane zoW półciężkiej b. wyrów11.ana klaW finałow,-m spotkaniu,
ciężkiej.
zademonstrowali reprezentanci staną do Odznaki Strzeleckiej kluy
starcie nalcż.:iło zdecydo sę
Ostatnie
decyd!ljącym o tytule mistrza, emo wanie do Korolewa, który zdob~ ł ·Zw. Zaw. Nowak i Łapuchtin. Ob;ij
wall<e stoczyli Korclew tym s11mym tytuł mistrza ZSRH oni podnieśli po 410 kg„ co jest III i II.
cjonującą
z młodym piqściarzem litcwsk>.m już po raz 9-ty.
Broli i amunicja b~ą na strzelnicy
wynikiem na najwy7.~zym poziomie
Szocikasem.
rniędzynarcdO\vym. Sędziowie przy- do dyspozycji zawodn'ków.
W walce o trzecie l czwarte miej1 znali pierwsze micj~cc Nowakowi,
Było to 153 spotkanie 32-letniego
Korolewa oraz 40 mecz 21 - le- sce weteran Nawasardow (Tbilisi) mającemu mniejszą wagę włamą.
Linnanuagi Doskc.!laly ·wynik uzysk?.t równ\.ę:;"i
Estoil.czyka
pokonał
tniego Litwina.
Q 1. Q 'I
W I rundzie przewagę miał Szoci (Tallin).
Miedwiediew - zwyciężca w wa~
orru• 1L6chkle10 Jromłtdu I W0Jew6dzkte10 Jtnmlłeta Po.,.kleJ ZJtdze ciężkiej. Podniósł on 402,5 kg.

•

Jak

„Opowieść

I .

J.s,

-

konkurencje normalne i kilka. atrak..
cyjnych.
- Jakie konkurencje na.leżeć b~dą
do najbardziej emocjonują,cych'?
- ł;;tjwięcej emocji dostarczy niewątpliwie pierwsza. konkurencja zawo
dów. Będzie to wyścig na 200 m. stylem dowolnym z udziałem czołowych
zawodników Polski _ Bonieckiego i
Jery. Zwycięzca tego wyścigu powL
nien uzyskać r.ajlepszy powojenny wy
nik w Polsce t. zn. poniżej 2,26,0 min.
Razem z Bonieckim i J"erą. popłynie
Stanowski i Sob.:zak. Przy okazji
więc chcemy wypróbować nasze możli
wości w sztafecie 4x200 m. stylem dowoloym, by w najbliższym czasie mo.
z powodzeniem
żna. było zaatakować
rekord Polski w tel konkurencji. Wy.
niki w tej konkurencji Jery i Bonieckiego - nie wiadomo kto zwycięży ~ du.żo lepsze od starego rekordu
okręgu łódzkiego. Ten wynik nie bę
dzie zakończeniem naszego sezonu.
N<i. .,deser" w ostatniej konkurencji,
sztafeta. 4xl00 m. stylem dowolnym
w składzie Jera, Boniecki, Wojciechow
ski i Stanowski pobije rekord Polsh-i,
który obecnie należy do Związkowca.
Warty i nie wiele jest lepszy od rekordu ol>;r. należącego do naszych juniorów.
- Jak się orientujemy czas Warty
wynosi 4,48,7 min. Jaki wynik powin.
niśc1~ osiągnąć w tej sztafecie?

wyn:n.k.1

Dorikonałe

radz&eckich

dla n~łpdzieży (Stalina l J
o prawdziwym <:złowie
ku" godz. 16, 18, 20
„BoBAŁTYK (Narutowicza 20) gata nar~czona" godz. 16, 18.30, 21
BAJKA (Franciszkai1ska 31) „Wscbo
dtłie zaloty" godz. 18, 20
„ProGDY~IA (Daszyńskiego 1) gram aktualności krajowych i za- PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI
ZESPóŁ ŁóDZKI
granicznych Nr 1" - godz. 11, H,
(ul. Ja racza. 2 ~el. 217-49)
cl • •
3 ·b
b
D „
13, 16, 17, 18, ID, 20, 21
zrn, w so otę, 1 m., o go zinie
IIEL dla młodzieży (Legionów 2-4)
Na. morskim szlaku" godz. :J.G, 20.30, przedstawienie sylwestrowe „\oVzywa. was Tajmyr", komedia w 3
.
is, 20
MUZA (Pabianicka 173) _ „Milczą- aktach. Po prze<lstawieniu koncert
z udziałem całego zespołu.
ca barykada" godz. 18, 20.30
W niedziel~. 1 stycznia 1950 roku,
POLONIA (Piotrkowska 67) _ „Pu- p ·men'ska" I seria _ gouT o godz. 19.30, po raz ·ostatni „Mój
- I syn"
s t e1ma a i
TE ·TR OSA"
17. 19, 21
•·
>a
PRZEDWIOśNrE (Żeromskiego 76)
(TraugutJa l, tel. 272-70)
Pocałunek na stadionie" - god.7-.
„Romans z. ·11:>~. g~dz. 19:u0 .
20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) ,,Bi- dew1lu z udziałem T.Wesołowsk1ego.
twa o Stalingrad" - godz. 1 15.SO,
L••żwiarze
TEATR KOMEnn :uuzyczNEJ
] 8.30, 20.30
~
-J
„LUTNIA"
ROMA (Rzgowska 84) - „Wołga,
uzyskują już dobre wyniki
O godzinie 19.15 „Ptasznik z Tygodz. 16, 18, 20
Wołga" roiu" - operetka w 3 aktach M. We„GóTą sta i Helda. Udział bierze cały zeREKORD (Rzgowska 2) MOSKWA (ob'.lł. wł.) - Dzięki sta ostatnio zawody czolowycll łyżwiarzy
dr.iewczęta" dla młodzieży godz. 16, spół artystyczny. Chór rannemu przygotowaniu, łyżwiarze ra. radzieckich w Gorki.
Balet „Niecierpliwość serca" godz. 18, 20
Szczególnie dobrą. formę wykaza.?
Orkiestra. Bilety do nabycia w ka- dzieccy .ma.jdujł sit ·w doskonałej
wsU;p od lat 18
sie teatru od godz. 10 do 13 i od 17.
STYLOWY (Kilińskiego 123) „Wil- W niedzielę i święta kasa czynna od formio już na. początku sezonu zimo- Berezin z Leningradu, który uzyskał
wego, Wykazały to przeprowadzone na 1,500 m. czas 2,25,1. ':\'ynik ten
godz. 11.
cze doły" godz. 17.30, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) - „Gdzieś
pr~ewyż.sza o 1 sek. czas uzyskany na
1e11111e111111111111111111111....-. . . .
w Europie" godz. 18, 20.30
dystansie przez mistrza ZSRR
tym
'TATRY (Sienkiewicza 40) - „śpI!.
radio~
usłyszymy
na zawodach o nagrodę im.
Proszina.
20.
·18,
16,
wak nieznany" - godz.
11.55 (Ł) Sygnał - chwila muzy- Osiągnięcia roku 1949. 19.00 „Rok Strunnikowa w Moskwie.
"PuTĘCZA (Piotrkowska 108) stelnia Parmei1ska" I seria - godz. ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.25 1949 w muzyce" - montaż słowno
Najlepszy wynik sezonu uzyskał Be
Przerwa. 13.25 (Ł) Sygnał - chwila m:izyczny. 20.-00 Dziennik wieczorny.
16.30, 18.30, 20.30 '
8,59,5
również na. 5.000 m. rezin
Audy„Boga. muzyki. 13.30 Program dnia. 14.00 21.00 Muzyka taneczna. 21.45
WISŁA (Daszyńskiego 1) ta narzeczona" - godz. 15.30, ld, Przegląd kulturalny. 14.10 Najciekaw cja satyryczna. 22.15 Muzyka tanecz- Piskunow (Leningrad) miał na tYm
sze audycje przyszł. tygodnia. 14.15 na. 23.00 Ostałhie wiadomości. 23.10 dystansie czas zaledwie o 0,1 sek.
20.30
WLóKKIARZ (Próchnika 16) - „Ali (L) Komunikaty. 14.20 (Ł) Informa- Program na jutro. 23.15 Muzyka ta- gorszy.
Baba i 40 rozbójników" godz. 16.;JO tar kulturalny. 14.30 (Ł) Muzyka dla neczna. 23.50 Przemówienie Prezesa
W biegu na 10.000 m. t. zw. „ma_
wszystkich. 14.55 Koncert solistów. CUR. 24.00 Hejnał z Wieży Mariac18.30, 20.30
15.30 Sylwester z tańca~i dl.a świet- kiej. 0.04 Powitanie Roku 1950. 0.15 ratonie łyżwiarskim" zwyciężył KurWOLNOŚĆ (Napiórkows1dego 16) ..
,
16.00 Dz1enmk popo- .
„Sumienie" - godz. lG, 18, ~O, . lic dziecięcych.
Jego czas
i6.20 (L) Aktualności łódz Muzyka taneczna. 'IransmtsJa do Bu- batow (Leningrad).
ZACHJl!T A (Zgierska 26) „M11cze•11e łudniowy.
18,56,1 należy uważać na. począ,tku se3.00
taneczna.
Muzyka
1.30
dapesztu.
j
:i-opularna.
Muzyka
(Ł)
16.25
kie.
jest złotem" godzina 16.30, 18.30
z~nu za wynik bardzo dobry.
17 .OO „Przy sobocie po robocie". 18.00 Zakończenie audycji i Hymn.
20.30
ADRIA -

Korolew nadal nie

Strzelectwo sportowe

zwyciężony

radziecc••

„ ........,......,...,,,,,,,,,,,,,,,,,

Co

dnoczoneJ Partit RobotnJ~tJ

„Ogniwo"
swym

i sympatykom
1 sypatykom Zwią.zkowe.
go Klubu Sportowego „Ogniwo" skła
da serdeczne życzenia Noworoczne i
najpomyślniejszego rozwoju sportu.
Zarzą,d ZKS „Ogniwo"

przez

albo z kimś rozmawia. Do kogo on mówi? Jenny drogo stała na

- Proszę sobie wyobrazić, że on pieszo przeszedł całe_ Indie
cały Bl;sko Wschód. Opowi.a.dał mi o tym pomoc:iik_ ~~p'.tana·„
Major przysunął do sameJ twarzy Bedforda SWOJe kro.kie, na·
s~ąknięte nikotyną bokobrody.
powiedział
- W jak:m celu - oto, co chciałbym \\riedzieć
ochrypłym szeptem.
Bedford zasęplł się.
- Pan i ja drogi Briggs. jesteśmy odpowiedzia1ni za oddział
"rojskowy, prze\~ożony na „01iwii" - za dwustu pięćdziesięciu lu·
dzi i dwie baterie Trzeba się dowiedzieć, co to za człowiek.
- Tak. I co wiezie w swym worku podróżnym? - uzupełnił
Br:ggs ..
Przez pienvsze dni podróży wiał ostry wiatr, było chłodno·
•
Na zachodzie chmury zaległy niebo jednostajną, ciemną smugą.
Żołnierze marzli na dolnym pokładzie, nie chronionym od wiatru
i wilgoci. Chodzili skurczeni z. zimna, a:lbo leżeli pokotem, przytu~eni do siebie. Jenny nie pozwalano wychodzić na górny pokład,
bryzgi fal co chwila .przewalały się przez pokład.
W nocy gwałtowność fa1 zwiększyła się. W'.air wył w olinowaniu, w kajutach wiszące łóżka chwiały się konwulsyjnie z boku
na bok. Jenny zeskakhvala z łóżka na podłogę i si adała na wa1izie,
ale wkrótce kołysanie okrętu stało się. tak silne, że rzucało nią po
;podłodze i ścianach razem z walizkami, wtedy wchodziła &'powrotem na górę. Wreszcie zmęczona skakaniem, jak zając, na dół i do
góry wyszła na wąziutki korytarz·
poza sąsiedn: ch drzwi dobiegł do niej przyciszony głos. Była
to kajuta Mac Ferneya. Zdawało się, że Szkot czyta na głos książkę

z

członkom

Członkom

w

korytarzu. Na,gle okręt pod uderzeniem fali przechylił s'.ę gwałto
wnie na bok, drzwi kajuty mister Mac Ferneya otworzyły s.ię same i Jenny niespodziewanie. dla siebie samej wpadła do środka.
"Mister Mac Ferney siedział -przy sto1e, pochylony nad drobno
zapisanymi arkuszami papieru. N:e obejrzał się nawet. Wpatrując
się uważnie w swoje papiery, Szkot mruczał głośno jakieś niezro„Sanda, Sakra-Czunda ... "
zt:tmiałe słowa p<iv.ricdziała Jenny.
misl~r Mac Ferney ... Przepraszam,
Mac Ferney odwrócił się i spostrzegł zażenowaną postać. •

Uśmiechnął się:

- Do.skonale - rzekł. - Może pani przychodzić do mnie, nie
tylko w czasie kołysania okrętu, miss Harris.
- Dziekuję, mister Mac Femey! - i Jenny uciekła z kajuty.
Wzbur~one morze uspoko . ło s'.ę dopiero po dziesięciu dniach.
W~atr ustał. Niebo na zachodzie było pomarańczowo-sine, powietrze znacznie się ociepliło. Gdy zaszło słońce, w morzu zatańczyły
świecące ryby.
Teraz przez długie godziny siedziała Jenny '!la pokładzie i patrzyła na morze. Anglia, którą tak niedawno opuściła, wydawała
Jej się cbcą , nieskończenie da1eką, pozostawiona gdzieś za pięćdzi.e
s . ątym równoleżnikiem. na krai'1cach zimna i burz. Coraz częściej
myślała o Indiach i wspominala mil'jsca, gdzie się urodziła i spę
dziła ,p :erwsze lata życia.
Jenny pamiętała białą wstęgę kamienistej drogi, w1.iącą się
wdół zboczami gór od murów ich fortu, pamiętała ciemny mech
na skłonach niewysokich gór i plaskie dachy górskiego osiedla.
podwórze ich hinduskiego domu,
ramiętała wielkie wewnętrzne
b<:sen i hinduskie praczki przy basenie, gadatliwych, półnagich
chłopów bijących kijami cały dzieó bieliznę. Pamiętała swego pia.~tuna, starego ~Ln.dusa w niebieskim zawoju. z łagodnymi oczami,
i mamkę z ozdobami ze szklanych paciorków na czole i piersiach,
ramiętala jeszcze jak mamka i piastun do piątego roku ż~·ci a nobiL ją na rękach, a surowy Sikh z czarną brodą, orciYnan.s ojca
sadzał ją na· siodle i woził konno po podwórzu·

Łodzi

Kurs instruktorski
dla narciarzy

W Zakopanem odbywa się kurs mstruk:torski dla narciarzy, wybranych
przez AWF i koła sportowe wyższych
uczelni. Knrs ten prowadzą czołowi
trenerzy polscy - Orlewicz i Lipowski.
Po z:ikończeniu kursu uczestnicy jego prowadzić hędą. kursy narciarskie
w po;;zczególnych akademickich kołach
sportowych.
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będzie trenował
naszą reprezentacyjną
kadrę narciarzy
W dniu 3 styc=ń.a 1950 :r. roz.pocznlie si<: w Zakopanem, o-
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'
Jenny pamic:tała i ,,wolan" - małą, hvardą pił'kę. którą bav:;ła się w

clz;ecii'lst'\' ie i okrągły placyk przed domem, wysadza-

ny platanami.
Wspominała święto „narodzin nieskazitelnego Kryszny"
tak bardzo podobne do chrześcijańskiego Bożego Narodzenia, i białe cukrowe figurki słoni, .ponny i małp. którymi Hindusi obdarzali
się tego .dnia nawzajem, i proszek, którym według zwyczaju obsypywano dzieci, był to różowy, korzenny, słodko pachną::y proszek.„.

Pamiętała kosmate liście pa1m i kolczasty żywoplot kaktusów na ko11cu ogrodu, gorący \\iatr stepowy, przed którym wszyscy
chronili się do domu, i bladą twarz matki· Matka zawsze była
smutna w Indiach, nie miała tu krewnych ani znajomych, męczyło
ją upalne powietrze i pył Azji, wciąż marzyła o ojczyźnie, o zielonych łąkach Anglii, o świeżym, i orzeźwiającym rodzinnym Nordfolku. Matka tęskniła i kaszlała, chorowała na gruźlicę. Kiedy ojca
iprzeniesiono do Alliguru, brytyjskiego :fortu, leżącego w samym
sercu Indii, w pobliżu Delhi, Jenny wyjechała z matką do Anglii,
Matki nic już nie mogło uratować
miała wówczas dziesięć lat.
i wkrótce umarła. Jenny została .w Anglii zupełnie sama, bez. krewnych. Przeszło dwa lata spędziła w zimnym, nieprzvtulnym in:ernacie missis Chester, gdzie męczono ją długimi kazaniami przy
stole, a przez okna wiał chłód i nuda, drzewa w parku były tak
dlugo okryte śniegi ~m. że pod koniec zimy zdawało się, że wiosna
r::gdy ~-ie :iadejdzie: A teraz kapitan Bedford, stary przyjaciel
Ojca, w10zł Ją do All1guru, do Indii.

na

Jenny godzinami siady,vała na pokładzie i patrzyła na morze,
w wodzie.

odbłyski sł011ca

Ko1i.czył s'ę marzec. ,.Oliwia" minęła Wyspy Kanaryjskie. Ror !Jo się coraz cieplej. morze miało delikatny, szmaragdowy odcień,
w;atr był suchy. aromatyczny.

-

Jes7cze dwa micsi:i.cc ojca.

myślała Jenny· -

Dwa miesiące

zobaczę

d. c. n.
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WYDAR ZENIA 1949 RO'KU
potwierdziły.

Politycy i prasa imperialistyczna z przerażeniem stwierdzają, że
wstystkie przewidywania przywódców partii marksistowsko-leninowskich sprawdzają się z ma·

tlnoczyły się

w walce o utnvalenie pokoju i bezpieczeństwa. $wia
towy kongres zwolenników pokoju w Paryżu i w Pradze w maju
br. był. wyrazem jedności najszerszych mas pracujących, był
wyrazem ich niezłomnej woli wal
ki przeciw podżegaczom wojennym, mani.festac]ą przyjaźni i
przywiązania do Związku Radziec
kiego -;- :przywódcy światowego
obozu pokoju i socjalizmu.
„Proces odpadania od im·
perializmu szeregu nowych
krajów odbywać się będzie
tym prędzej j gruntowniej,
im gruntowniej wzmacniać
się będzie socjalizm w pierw
szym · zwycięskim kraju".

tematyczną precyzją. Podkreśla
jąc ten fakt wielokrotnie spraw-

dzony, imperialiści gotowi są· niemal przypisywać mu znaczenie
nadprzyrodzone. Nie widzą jednak oślepieni nienawiścią i bezradnością, że zdolność przewidywania wynika z nauki marksiz:muIeninizmu, która pozwala dokład
nie określić tendencje :rozwojowe
społeczeństw, a co za tym idzie
przewidzieć poszczególne etapy
polityki imperialistycznej.
J6zef Stalin, genialny kontynu
ator nauki Lenina ze szczególną
precyzją przewiduje rozwój wy·
darzeń. Często w wypowiedziach
sprzed kilkunastu laty znajdujemy wyjaśnienia do wydarzeń ostatniego roku.
Wydarzenia 1949 roku potwier
dziły w całej pełni genialne tezy
Józefa Stalina,

*

•

Wspaniałe osiągnięcia

*

„Masy ludowe widzą, że
Zw. Radziecki jest jedynym
kra.jem prowadzącym walkę
przeciwko nowej wojnie. One
dlatego sympatyzują 'Z wła
dzą radziecką, gdyż jest ona
chorą~ym pokoju wśród na> rodów i wierną ostoją prze·.ciwko wojnie".
Są to słowa Towarzysza Stali·
na wypowiedziane jeszcze w 1924
roku. Nic nie straciły one na akPrzeciwnie, nabrały
tualQości.
jeszcze większej mocy, jeszcze
większego znaczenia.
Pod przewodnictwem Związ
ku Radzieckiego i jego Wielkiego
Wodza stalina wszystkie narody
demokratyczne i miliony prostych
ludzi na całej kuli ziemskiej zje-

*

~wiąz

ku Radzieckiego w 1949 r. sukcesy na polu polltycznym, gospodarczym i kulturalnym są tymi
czynnikami, które decydują o
zwycięstwach sił pokoju i postę
pu na całym świecie.
Fakt, że poziom produkcji prze
mysłowej Związku Radzieckiego
w 1949 r. przekroczyl produkcję
z: r. 1940 o przeszło 50 proc., że
urodzaj przewyższył plony przed
wojenne, fakt, że wzrasta dobrobyt ludzi radzieckich, spędza sen
z powiek politykom imperiali·
stycznym, którzy zdają sobie spra
wę, że Związek Radziecki jest nie
zwyciężoną zaporą, która uniemożliwia !m zdobycie panowania
nad światem.
„Era niczym niezakł6con<>
go wyzysku i ucisku kolonii
krajów zależnych już minęła,
Nastąpiła era rewolucji wy·
zwoleiiczych w koloniach j
krajach zależnych; era przebudzenia się proletariatu tych
krajów, -era jego hegemonii
w rewolucji".

I

*

*

genialne tezy Józefa Stalina

polega, by unicestwlć hitle·
rowskie państwo i jego inspiratorów".
Zadanie to pastawione ;,>rzed
narodami radzieckimi w listopadzie 1942 roku, kiedy wróg stał
u bram Stalingradu i Leningradu
zostało wykonane. Drugim zadaniem było utworzenie na gru·
zach hitlerowskiego faszyzmu nie
mieckiego państwa demokratycznego. W siedem lat później pro·
ldamowanie Niemieckiej Republilii
Demokratycznej, na której czele
stanęli wypróbowani boj()wnicy z
faszyzmem, stało się punktem
zwrotnym w dziejach Europy.
„Nie ulega wątpliwości pisał Stalin - że istnienie po
kój miłujących Niemi;c obok
istnienia miłującego pokój
Związku Radzieckiego wyklu
cza możliwość nowych wojen
w . Europie, kładtie kres prze
lewowi krwi w Europ.ie i uniemożliwia ujarzmienie kra·
jów europejskich przez im-

perialistów

Po 22 latach słowa Stalina znaj
dalsze potwierdzenie w wiei
kich osiągnięciach twórc~ych kra.
Naro·
JOW demokracji ludowej.
dy: polski, czechosłowacki., wę
gierski, rumuński, bułgarski i al·
Związkowi
bański, które dzięki
Radzieckie~u . odzyskały · wÓlność,
dziś p.rzy jego serdecznej i bratniej pomocy budują w swych kra
jacb 15ocjalizm wbrew burżuazji
dują

prz~ciwko burżuazji ~wiatowej.

"Szowinizm 1 przygotowanie wójny jako podstawo;,.
we element'y polityki zagra•
niemej, pognębienie kla5y robotniczej i· 'terror w dziedzi·
nie polityki wewnętrznej, jako niezbędny środelc umocnię
nia tyłów przyszłych frontów
wojennych - oto, czym s:z.cze

świata".

• • •
„Pro.letariat może

z powo·
krajem bez
burżuazji i przeciw burżuazji,
może 'Z powodzeniem budować przemysł bez burżuazji i
przeciw burżuazji, może z po
wodzeniem kierować całym
gospodarstwem narodowym
bez burżuazji i przeciw burżuazji, może z powodzeniem
pomimo
budować socjalizm,
kapitalistycznego otoczenia".
dzeniem

rządzić

Policja włoska atakuje strajkujących w Mediolanie.

rok był rokiem -wielkich
zwycięstw Związku Iladzieckie·
go zarówno wewnątrz kraju, jak i na
arenie międzynarodowej. W roku
tym jeszcze bardziej wzrosła potęga
gospodarcza wielkiego kraju socjalizmu, wzrósł jego autorytet między.
narodowy, wzmogła się jego kierownicza rola w walce o pokój, której
J.:st chorążym i przewodnikiem.
Gdy w 1946 r. Związek Radziecki
przystąpił do realizacji powojennego
planu pięcioletniego, ideologowie imperializmu wyśmiewali. ten plan
i przepowiadali jego niepowodzenie.
Apo stoło w i e dolara i fun ta chełpili

Rados~a manifestacja w wyzwolonych Chinach

si ę jednocześnie swoją rzekomą siłą,

systemowi kapitaliprzepowiadając
bohater Chiny potwierdzają słuszność te- stycznemu różową przyszłość i rozkwit gospodarczy, I cóż się okazało?
skiej armii ludowej uw1enczone zy Stalina. Również w innych Okazało się, że narody radzieckie,
bohaterski pt·acą
przezwyciężając
Dalekiego Wschodu ·przepędzeniem agentury kuomin krajach
tangowskieJ' i utworzeniem w paź w Vietnamie, w Indonezji, w Bur wszelkie trudnośCi okresu powoje'1.·
nego, potrafiły zapewnić przedtermi·
dzierniku br. Chińskiej Republi- mie i na Malajach rozgorzał pło· nowe wykonanie powojennej pięcioki Ludowej są jakże doskonałym mień rewolucyjnych walk naro- latki stalinowskiej, natomiast w kra„. d · jach kapitalistycznych powstał zal
•
potwierdzeniem genialmj tezy d owo·wyzwoI enczyc 1. l'Vszę zie stój i bezrobocie, które wzmogło się
stalinowskiej, sformułowanej w na czele walki narodów, zrywają jeszcze po zastosowaniu planu )far1927 roku w referacie pt. „Mię- cych okowy imperializmu i feu- I 5halla. Okazało się, że nie Związek
Radziecki, ale właśnie świat kapitadzynarodowy charakter Rewolu· dalh:mu, stoi proletariat, stoJą listyczny stanął po wojnie w obliczu
trudności nie do rozwiązania, że na
cji Październikowej". Nie tylko partie komunistyczne.
skutek wewnętrznych swych przeciwieństw·. zaostrzonych jeszcze agreWspaniałe zwycięstwa

.

*

*

sywną polityką amerykańską, wikła
coraz bardziej w trudnoSciach
się
k;ryzysowych, co już doprowadziło rlo
dewaluacji funta i kilkudziesięciu iit·

nych walut krajów kapitalistycz
11ych. Jeśli chodzi za~ o Związek Ra
clz;ecki, ·to - jak stwierdził tow.
„kraj- nasz pomyśhie
Mołotow daje sobie radę z likwidacją ciężkiclt
następstw ~vojny i nieprzyjacielskiej
okupacji, urzeczywistnia wszecbstrou
ny roz1'""ój gospodarki narodowej,
przy czym przemysł nasz pracuje
już na znacznie wyższym _poziomie,
lataclt . poprzedzają~y~b
aniżeli w
'' ojnf'.

Sukces powojennej
pięciolatki

stalin.:iw
pięciolatka
przewidywała, że w 1950
roku osiągnięty zostanie w ZSRR po
ziom produkcji przemysłowe.i, prze
wyższający o 48 proc. poziom pr~

P owojenna
ska

Hist-Oryczne posiedzenie Tymczasowego Parlamentu
Republiki Demokratycznej (prezydium)
·

„Hist.orla. uczy, że hltlerzy
pl""lychodzą i odchodzą, a na
ród niemiecki i państwo niemieckie pozostai~„. My nie
stawiamy sobie takiego zada·
nia, aby µnice;;;twić Niemcy,

•

*

Czujność partii komunistycznyc11 i robotnic;:;ych, czujność
wszystkich ludzi pracy, dalsza mo
bilizacja i zwarcie szeregów setek milionÓ\V ludzi miłujących po
kój, zorganizowar.,.o·ch pod przewodnictwem Związku Radzieckie
go są tym orężem, w który uzbrojona wkracza ludzkość w 1950
rek. Oręż ten dała ludzkości nauka Marksa - Engelsa - .Leni·
na - Stalina.
,,Zbyt żywe są ,_ powiedział
Stalin - w pamięci narodów potworności minionej wojny i zbyt
wielkie są siły społeczne, stojące
na straży pokoju, by uczniowie
Churchilla \V dziedzinie agresji
zdołali je przezwyciężyć i skierować świat na drogę wojny".

,

NADZ)[EJTA .!!.!t~"~.~„Q„~„!f~~
M iniony

*

zajmują

współcześni

*

Olbrzyini "\Vzrost

I

· się obecnie międzynarodowej klasy robotnipolitycy impe· czej -i jedności państw demokra·
tycznych, oto fakty, które aż nad
rialistyczni".
· Analiza sytuacji politycznej, to dobitnie ilustrują, że współ
przeprowadzona przez Stalina w czesny imperializm jest· bardziej
1934 roku na XVII zjeździe Partii, drapieżny, bardziej zaborczy.
W tej sytuacji, gdy imperializm
ujawniła sprężyny polityki pai1stw
imperialistycznych, sprężyny dzia amerykański doznaje klęski za klę
ską, gdy narody wyraźnie tnó\\ilh
łające dziś również.
że nie dadzą się wciągnąć do noMontowanie agresywnego pak- wych awantur wojennych, gdy im
tu atlantyckiego, będącego prze- perializm czyni coraz bardziej roz
coraz bardziej szalone
dłużeniem planu Marshalla, odra paczliwe,
próby zdobycia panowania nad
dzanie w zachodnich strefach o- światem, gdy coraz gwałtowniej
kupacyjnych Niemiec faszysto\v-- i coraz wścieklej występuje prze
skiej machiny wojennej i tworze ciwko klasie robotniczej i jej czo·
nie z Zagłębia Ruhry arsenału i łowemu oddziałowi partii kt>muni
bazy agresji imperialistycznej, stycznej używając do tego podłych
faszystowskich agentur w rodza·
więzienie i prześladowanie dziaju Tito, Rajka i ICostowa. ogrom
łaczy robotniczych, i komunistycz nego znaczenia
nabierają słowa
nych w państwach kapitali- .StalinBl. podkreś't•jące ze szczestycznych, próby rozbicia jedności r:ólną siłą konieczność WZMOŻE
NIA CZUJNOŚCI PARTII.
gólnie

Niemieckiej

gdyż unicestwić Niem1ec nie
można, tak samo, jak nie moż
na unicestwić Rosji, ale unicestwić państwo hitlerowskie
moina i trzeba. Nasze pierw
sze zadanie na tym wła8nie

C:ukcji z r. 1940. Tymczasem - ja<
to stwierdził tow. Malenkow w swoim referacie w 32 1·ocznicę Rewolncji Październikowej - już w paiózierniku 19ł9 r. produkcja przemysłu radzieckiego przekroczyła śred
nią produkcję miesięc1JI1ą z r. 1940 o
przeszło 50 proc. Już obecnie więc
przemysł radziecki pracuje pa- zna~ z
nie wyżo;zym poziomie nie tylko jak
w r. rn40, ale i na. wyższym pozio

potęgi

plan dla
niż b prze~·id)""\Vał
UJ50 roku. W porównaniu z 1948 roprodukcja przemysłowa w
kiem

mie,

ZSRR wzrosła w 1949 r. o 20 proc„
czyli o jedną piątą. Jegt to niezwykłe tempo rozwoju, o którym świat
kapitalistyczny nie tylko nie może
marzyć, ale przed którym burżuazyj
ni ekonomiści stają bezradni, nic
wytłumaczyć.
wiedząc, jak go sobie
Sekret tego burzli\Vego tempa roz
woju leży w sferze zjawisk dla nich
Piezrozumialych: w wy:i:szości ustrJjn socjalistycznego, w którym naród,
a nie pasożytnicza kla>Sa kapitalistów
jest gos11odarzem kraju; w planowo
w
!.ci gospodarki socjalistycznej;
tym, że socjalizm zrodził nowy,
i;wiadomy sto.:>unek do pracy, który pobudza do wzrostu jej wydajności i do współzawodnictwa pracy; w
tym, że socjalizm wyzwala twórczą
energię i inicjatywę mas, które troo jej
szczą się o wzrost produkcji,
wzrost ilościowy i jakościowy, gdyż
,,-jedzą, że pracują dla siebie, a nie
dfa kapitalistów. Tego burżuazyjni
staekonomiści i politycy nie są w
nie pojąć i dlatego mylili się i hę
dą się mylić w ocenie możliwości ro;:
"l'-ojowycl1 radzieckiej go;;porlarki soc
jalistycznej.

Olbrzymie

osiqgnięcia

rolnictwa ZSRR

posukceprzez rolnictwo ra
tych sukcesów jest
ustroi kołcltozowy.
socjalistyczny
Ustrój ten pokazał w całej pełni sw·J
gdy w niezwykle trndją wavtoiść,
nych Jatach wojny potrafił zapewnić
zaopatrzenie armii i ludności cyw1'
nej Związku J{adzieckiego. Swe ogro
mne możliwo ści rozwinął dalej ustrój
kołchozowy w okresie powojennym,
globalne plony
Już w 1948 • roku
upraw zbożowych osiągnęły bez ma
la poziom 1940 r„ mimo ogromnyci1
2niszcze11 dokonanych przez hitlerow
ców na Ukrainie, Białorus i i inny<'h
wielkich obszarach rolniczych ZSRR.
W 1949 r. urodzaj przewy.hzył już
plony 1940 r. W tym roku kołchozy
o
i sowchozy dostarczyły państwu
zboia więcej,
128 milionów pudó"·
niż w 191.S. Znacznie więcej dostar czono również nasion oleistych, bura
ka cukrowego, mięsa, mleka i ingospodarki rolnej.
n~·ch produktów
„Problem zbożowy w naszym kra ju
powiezo stał już rozstrzygnięty i dalsze suk
dział tow. ~lalenkow cesy w tej dziedzinie opierają się na
mocnej podstawie. Kasza socjalistyczna gospodarka t•olna ma . wszelkie
niezbędne wai-unki ku temu, by z ro
ku na rok zwiększała się urodzajność
upraw zbożowych,. technicznych i in
nych".
mogą również

ci nie
P anowiesekretu
ogromnych

jąć
sów, osh1gniętych
dzieckie. źródłem

ZSRR w- roku 1949

Wzrost dobrobytu ludzi
:radzi,e ckich
produkcji prze
Wparze z rozwojem
i rolnej w minionym
mysłowej

roku szedł w zrost dobrobytu narodu
radi;ieckiego. 1 marca 1949 r. przeprowadził rząd ra<lztecki drugą ju~
w okresie powojennym wydatną zniż
kę cen na artykuJy powszechnego użytku. N a zniżce tej ludność zyskała
miliardów rubli.
w ciąg11 roku 71
krajach kapitalistycznych
Gdy w
wzrasta drożyzna, a kapitalióci pn:c
prowadzają ataki na płace robotnicze, w~:korzystując trapiącą robotników plagę bezrobocia, w Związku
Radzieckim towary tanieją, a wraz
z tym wzrasta realna płaca zarobko
wa. 'fakie są przeciwstawne sobie
prawa. rozwojowe w społeczeństwie
kapitalistycznym i w społ~:zeństwie
socjalistycznym.

W spaniały rozkwit
kullury
w kraju socjalizmu
Pnechvstawność ta widoczna jc::;t
Podczas
każdej dziedzinie życia.
gdy ś" iat kapitalistyczny cechuj il

w

upadek kultury, upadek nauki, litera
tury i sztuki, w których dominują
coraz bardziej reakcyjne, antynaukowe i antyludzkie teorie amerykań
skich podżeg:iczy wojennych, zalewa
jących zmarshallizo1nme i uzależnio
ne od nich kraje zgniłymi produktami Iłollywood'u i innych fabryk .,aw Związ
merykańskiej ideologii" ku Radzieckim rozkwita kultura narodó11·, powstają wspaniale dzieła
sztuki, nauka radziecka odkrywa
przed ludzkością. nowe ltaryzonty.
Ileż pięknych książek stworzyli pi·
sarze radzieccy w ubiegłym roku?
lle wartościowych filmów . i urzekają
cych przedstawień teatralnych dali
artyści radzieccy, ile nowych cennych
pozycji w dziedzinie muzyki, sztuk
plastycznych i innych? I nie jest tei
przypadkiem, że każda nowa zdobycz
Radzieckim
kulturalna w Związku
szybko przekracza jego granice, dociera do wszystkich kontynentów
i krajów·, budząc wszędzfo. radość i
zachwyt ludzi pracy i po;tępu. Jest
te; widomy znak przewagi, jaką os ią
gnęła już radziecka kultura socjalistyczna nad upadają<:ą kultur:i świa
ta. kapitalistycznego.

Sukcesy we wszystkiclt d.ziedzinaclt

osiągnięte prze~ Zwi:izek Radzie:ki
w minionym ro~u ntają wielkie zn-1

I

Oznaczają
czenie międzynarodo·we.
one, Ż'e gtÓ"\\na ostoja pokoju, jakim
jest ZSRR, stała się jeszcze silniejZwiązhu
!Izą, że ciężar gatunkowy

polityce ś'i:iata
Radzieckiego w
wzrósł, z cz~ rn im'perialisci i wrogo
wie pokoju nie mogą się nie liczyć.

Imperialiści drżq
potęgą

przed
ZSRR

bardziej b<>ją
Imperialiści coraz
się Związku Radzieckiego, boją. się

jego rosnącej potęgi, boją się jegll
walki o pokój, konsekwentnie i z uporem toczonej na arenie międzyna
rodowej, pojmują coraz wyraźniej,
ie Z\Yiązek Uadziecki jest niezwycię
żony i ie s tał się on zaporą, która
uniemożliwia im zdobycie panowania
nad światem. Związek Radziecki nie
jest już osamotniony, jak to było
przed drugą wojną. światową. Pod
przewodem Związku Radzieckiego, o
ideały które reprezentuje kraj socja
lizmu, walczą obecnie kraje demokra
cji ludowej, wyzwolone spod jarzma
imperializmu, ludowe Chiny i Niemiecka Republika Demokratyczna. Ze
Związkiem Radzieckim jest klasa ro
botnicza wszystkicl1 krajó''" z nim są
wszystkie narocly walczące o wyzwolenie. ,.„.Dzisiaj - pi sał tow. Mołotow
- losy narodów miłujących pokój oraz interesy całej postępowej ludzz
kości są związane nierozerwalnie
dal.s zymi sukcesami Związku Radzie
ckiego i światowege obozu demokra
tycznego, którego uznanym wodzem
jest Wielki Stalin".
Dlatego narody cieszą się z kazde
go wielkiego osiągnięcia w Zwią.zku
Radzieckim, cieszą się, że powojenna
f)ięcioiatka stalinowska będzie wyko
nana przed terminem. Swojemu stosunkowi do Związku Radzieckiego da
ly wyraz narody w obchodzie 70 ro
n.nicy urodzin towarzysza Stalina,
który to dzień stał się świętem całej po;;tępowej ludzkości. Nie było za
w
kątka na kuli ziemskiej, gdzieby
tym dniu ludzie pracy i postępu nie
myśleli ze wzruszeniem i miłością o
wielkim budowniczym socjalizmu i ko
munizmu, wodzu narodu radzieckiego i międzynarodowej klasy robotniczej.
Miniony rok był dla Związku Radzieckiego dalszym wielkim krokiem
naprzód na drodze do komunizmu.
Był to rok licznych zwycięstw. ,,Ro
botnicy, chłopi i inteligencja Związku
Radzieckiego - pisał tow. l\Iołotow
- ·'lridzą, że żyją dziś lepiej, niż
wczoraj i dobrze wiedzą, że jutro bę
dą żyli lepiej, niż dzisiaj. Są oni pewni dnia jutrzejszego, gdyż widii na
własne oczy, jak z roku na rok roś
nie i krzepnie ZSRR. Wiedz;ą oni, iż
mają kierownika, na któryn1 można
Partię Komunistyczn:'} i
polegać · Wielkiego Stali·
mądrego wodza -

na"~
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27.1.49, Przodownice pracy: Rybicka,

Michalakow a i :Ry bakowa
mianowane majstrami w PZPi3

••

1\r 1.

28.1.49. Uchwala Rady Ministrów w
sprawie podniesienia produkCJi
hodowlanej, zwiększania stanu
pogłowia trzody chlew n e i i bydła
rogatego. (Początek Akcji „H'').

I

Odpowiedź Generalissimusa
na cztery pytania
Stalina Kingsbury Smitha. Rząd ZSRR

30.1.49.

wyraża

gotowość

ogłoszenia

wspólnie z USA deklaracji pokojowej, zawarcia pa.ktu rozbrojeCzang - Kai - Szeka
paniczny odwrót z
nia i dalszej pokojowej współ
rozpocz~ły
pracy.
Chin północnych. Faszystowski
dyktator wvdał rozkaz wycofa- 31.1.49. Przemówienie Prezydenta RP 9.3.49. Intelektualiści całego świata
24.4.49. Na Kongresie Pokoju w Pary 21.5.49. We Włoszech zastrajkowało
nia się na południe, „celem zają
na krajowej
przemówienie Ilia.
wygłosił
Bolesława Bieruta
żu
ponad milion robotników rol·
zwołuj'\ Kongres Pokoju.
nych.
Erenburg.
cia lepszych, przygotowanych z
na_radzie przewodniczących wojeŁódzkim
Uniwersytecie
Na
\3.3.49.
góry pozycji".
wodzklch rad narodowych l wo·
25.4.49. Chińska Armia Ludowa stane- 22.5.49. Minister sił zbrojrtyćh USA
uroczyste wręczenie
odbvło się
jewodów, na temat planowej go.
ła u bram Szanghaju.
Jumes Forre&tal w przyiit~pie sza
3.1.49. Zdrajcy narodu polskiego, reproiecausa
honoris
doktoratów
spodarki sąmorządowej.
łu wyskoczył z 17 piętrt budyndaktorzy okupacyjnych gadzinósorowi Joliot Curie, Julianowi
ao.oł.49. w ciągu ostatnich trzech dni
ku szpitalnego, ponosząc śmierć
wek Józef A. Sierzputowski i jeTuwimowi. '
Chit1ska Armia Ludowa wyzwona miejscu. (oficjalna wersja rza
go dziesięciu wspólników - staliła 20 miast chińskich.
.
du USA),
14.3.49. S:rereg polskich związków zanęli przed Sądem w Warszawie.
wodowych zgłosił swój udział do
łódzkich meldują
Załogi fabryk
23.6.49 Ministrowie Acheson, Wyszy11
4.J .49. Francuska Izba Kontroli ogłoprac Światowego Komitetu Orgao wykonaniu zobowiąrnń na częsc
ski, Bevin i Schumdn rozpocz~l;
nizacji Kong. es.u Pokoju.
1iła sprawozdanie, z którego wyCzynu Majowego. Pie1wsze melobrady w Paryżu.
nika, że szereg ministrów rządu
1r,,
Nr
PZPB
od
naply11ęły
d'1nki
w USA
Pół miliona górników
Delegaci polscy na Konures
24.5.49
Queuille'a dopuścił się poważ
Zakładów Przemysłu
Łódzkich
rzuciło pracę.
Pokoju w Paryżu wrócili do War
na szkode
Nr 4, Elektrowni
Odzieżowego
nych malwersacji.
szawy, !ldzie przemawiali ncł ol18.3.49. Nota pi:otestacy jna Polski do 2.4.49. Czyn 1· Majowy polskiej klaŁódzkiej .
skarbu Francji. Wydano dziesiąt:
brzymim wiecu sprawozdawcżym
robot11icitej.
sy
protestująca
Tito,
kliki
rządu
ki milionów na umeblowanie pry
Zjednoczenie Budowv Przemysłu
Polskiego
zamknięciu
przeciw
?5.5.-'9. Największe miasto Azji -wybit' watnych apartamentów
Z terenu całego kraju napływa·
Maszyn Włókienniczych wykona
Biura Informacji w Belgradzie.
Szanghaj - zdobyte przez Chiń
produkcyjne i
zobowiązania
ją
nych o5obistości oraz po prostu
ło Plan Trzyletni.
ską Armię Ludową.
19.3.4.9. Oświadczenie Rządu RP w
oszczędnościowe pod hasłem Czy
skradziono miliardowe sumy. „Hu
spra.wie uregulowania stosunków
nu 1-Majowego.
27.5.49. Gerhardt Eisler zwolniony ;
manite" dom:i.ga się surowego u·
między Kościołem a Pa.ństwem.
\1-it}zienia angielskiego pod nacikarania winnych.
3.4.49. W ·warszawie rozpoczęły się
skiem jednomyślnej opinii postę
się
rozpoczęła
Warszawie
W
20.3.,9.
Ministerstwa
Reorganizacja
4.2.49.
obrady III Krajowego Zjazdu
ł.t.'9. W nowym gmachu Minister·
powej ~wiata. Fiasko gangsterKrajowa Naiada OszczędnościoPremier
i Handlu.
Przemysłu
Związku Samopomocy Chłopskiej.
1twa Przemysłu i Handlu podpi·
metod brytyjsko-amery·
skl~h
Bierut
wa.
Bolesław
SejRP
w
·I
Prezydent
przedloż
iewicz
rank
C:y
sywane są nowe umowy zbloro
kanSklcłl;
wygłosił do uczestników Zjazdu
we z robotnikami wszystkich gamie projekt reorgdnizacji Mini- 21.3.49. Załoga huty „Kościuszko "
28.5.49. W pierwszym etapie między
przemówienie, podkreślając do·
łęzi przemysłu.
przedterminowego
rzuciła hasło
Handlu.
sterstwa Przemysłu
współ:l.awodnictwa
zakładowego
chloi>
robotniczo
sojuszu
niósłość
wykonania planu produkcji i poPro jekt przewiduje utworzenie
pracy zwyciężyły PZPB w Pabia,.
' 6. I ..ł9. Załoga obł«:żonego Tien-Tsl~u
skiego.
czynienia dodatkowych oszczędszcściu nowych ministerstw _
nicach, 01;iągając pierwsze miejwezwana przez chińskie
r.ostała
sce. PZPB Nr. 4 osiągnęły drugie
Huta „Kara" w Piotrkc>wie pierwwojska ludowe do kapitulacji. W
ności.
Przemysłu Lekkiego, Przemysłu
miejsce.
sza w Polsce wykonała Plan
mieście wvbuchł bunt żołnierzv
Załoga PZPB Nr 1 w Łodzi w odCiężkiego, Min. Energetyki, Prze30.5.49. Rada Minil>tr6w uchyliła mili·
Trzyletni.
przeciw dowódcom Czang-Kaipowiedzi na apel hutników postamysłu Rolnego i Spożywczego
oraz uchwam ~
l<tryzacjl~ kolei
Szeka.
nowlła również wykonać plany 6.4.49. Na Kongres Pokoju do Paryża
oraz dwóch ministerstw handlu
wytyczne dla realizacji Plam.
produkcyjne przed terminem oraz
Konfe-1encja fabryczna w PZPB
zgło
świata
calego
z
napłynęły
- zagranicznego i wewnętrznego.
Sześcicletniego.
przynieść państwu 4W milionów
Nr 3 wybiera nowy pariyjn.y Ko·
s7enia od niezliczonych związ
8.2 . ł9. S7.pieg i zdrajca w . kardynał·
oszczędności.
ztotych
mitet Fabryczny.
ków i instytucji, lic7ących 550
:łl .•5.1fł. Robotnica łódzka tow. Mari•~
skiej purpurze-Mindszenty, któMlkolajczykowa mlanowatut sta1.5.49. 35-0 ty~iecy miestkańców War·
Senat Akademicki Uniwersytetu
milionów członków.
7.1.40, Rządy państwa Izrael i Egiptu
ry przyznał się do popelnlenia
rostą grodlkim półMcno-lódzkim
300 tysięcy mieszkańców
szawy,
Swia·
do
akces
zgłosił
Łódzkiego
zawiadomiły sekretariat ONZ, że
7.4.4.9. Załogi fabryk łódzki ch podjG·
zbrodni - skazany został przez
Łodzi wzir,ło udtiał w potężnych
towego Kongresu Obrońrow Po·
na zawieszenie
wvrażają zgodę
zobowiązania wypro·
ły łącznie
pierwszomajona
manifestacjach
trybunał ludowy
węgierski
koju w Paryżu.
broni.
dukowania wielu milionów meOgółem w całym kraju
wych,
karę dożywotniego więzienia.
stanopopierają
Masy pracujące
trów tkdnin i przysporzenia no·
Zilłogi fabryk włókienniczych z
wzi<:ło udział w pochodach pierw
~.2.49. Delegacja radziecka składa na
wisko Rządu RP w sprawie sto·
wych miliardów złotych os7czę·
umowę
nową
witają
ra.dościllt
Slomajowych dziewięć i pól mimiędzy Kościołem i Pań.
sunków
projekt
Bezpieczeństwa
Radzie
1-Majo·
Cz)'nu
cze~ć
na
dności
włókien·
tbiorową w przemyśle
liona ludzi. Jeszcze nigdy w histwem. Załoqi: PZPW Nr 3, PZPB
reduk cji zbrojeń i sił zbrojnych
wego.
niczym.
storii dzień 1 Maja nie był tak
,
8
Nr
PZPB
2,
Nr
PZPB
1,
Nr
miała
Redukcja
trzecią.
edną
o j
8.4.49. Delegacja kołchoźników ra·
uroczyście i mHowo obchodzony
9, I'ZPB Nr 21, G'lzowni
Nr
PZPB
8.l.49. Prezydent Truman oświadczył
b y być przeprowadzona jednoC'ledzieckich odwiedził/I. wieś spół
jak w r. ub.
Fabr-1 ki
Miejskiej, Wi-Fa-Mv,
w Waszyngtonie, :że dotychczaso.
Wilkowice oraz Na.wą
dzielczą
śnie w ZSRR, USA, Francji, W.
Obll*iii.?'•Elt!il.6obuddW-O-; ·l'!arządu
wy sekretanz stanu Oeorge •M ar·
Chińskie Wojska 'Luoowe zaj~
4.5.49.
Tkalnię PZPB Nr 1.
i w Chinach.
nii
Bry.ta
m. Łoczl i dziesi-ąt1-ów innyc.h
1hall przestanie pełnić swe oboły Hang·czou. ' "':,
J2.2.4fł. Noll.'Ym· premierem. demokrazakłatlów ptalfy' 'Itianif~tują :nve 9.4.49. PZPW Nr. 1, Nr. 3 i Nr 4 ogło
"Wią,zki w dniu 21 stycznia. Następ
5 .5.49. Rządy ZSRR, USA. Wielkiej
został
tycznego rządu Grecji
współzd
pierwswroajowe
siły
iJ::>parcie dla słusznego stanowi·
cą jego zostaje Dean Acheson.
Brytanii i Francji ogłosiły wspólJoannis Joannides.
woclnictY. o pracy.
ska Rządu w tej sprawie.
Tow. prof. Joliot-Curie - buduje
ny komunikat o zniesieniu ogra•
H.2.ł9. Masowe manifestacje robotni·
w Chatillon fXld Pauyżem - ~os
Ze Zgierza, Ozorkowa. Pabianic, 10.4.49. Ogłoszona została lista 71 deniczeń transportowych. na terenie
ków łódzkich przeciw awanturni·
legatów polskich na Ko1\9res Po·
atomowy.
Radomska, Plotrkowil, Tomaszo·
między Berlinem a strefą zachodczej poJi.tyce wojennej imperialikoju w Paryi;u.
wa Maz. i dzie!llą.tków innych
nich Niemiec.
10.1.49. Tien· Tsin zdobyty! Chińskic
1.6.'9. W stolicy rozpoc~y sifl óbrc.\stów.
miast województwa łódzkiego rt.i. 11.4.49. Marszałek Rokossowski ho·
wojska ludowe opanowały całko 17.2.40. Kampania na rzecz pokoju w
dy n Kongrśsll Zwiążlców Zawo8.5.4.9. Pisma ogłaszają bogate wyniki
popływajll< masowo rezolucje,
i
Gda.ńskil
obywatelem
noroWym
Cza·ng·
Oddz.iały
mid.sto.
wicie
dowych.
Oświaty Pra-sy i Książ
Tygodnia
USA. Centralna Rad,a Towarzy:Rządu RP
pierające _st11.nowisłrn
Gdyni.
KiH-Szeka poddały się.
ki w Polsce.
Przemówiel'lie inauguracyjne wystwa Przyjaźni Amerykańsko-Ra
w sprawie uregulowania sto:mn·
12.4.ł9. PZPB Nr 4 w Łodzi powzięły
11.l,,łl. Bt1d11jemy fundamenty socjaBóll!!śław
Prezydent RP Bolesław Biemt od
głosił Prezydent RP
ków między faństwem a Kościo
dzieckiej i Amerykańska Partia
dodatkowe zobowiitzania na część
lh:nm. Expose premiera CyranBierut.
wiedztł Łódź, w związku z zakoń
łem.
Robotnicza wszczęły wielką kam1 Maja.
kiewicza w Sejmie.
czeniem plerw!lzego kursu Cen- 2.6.ł9. Tow. Aleksander Zawadzl!:i na
PZPB w Pabianicach, PZPW
panię na rzecz pokoju i porozu- 22.3.49.
II Kongresie Zw. Zaw. wyglosil
I
tralnej Szkoły PZPR.
13..f;-łt. W PZPW Nr. 1 powstaje pod
Na sesji sejmowej premier tow.
Nr 1, PzPDz. Nr 5 postanowiły
mienia z ZSRR.
kierownictwem tow. Terpilako· 9.5.49. Fabryki łódzkie podejmują noreferat na temat „Rola Związków
Cyrankiewkz wygłosił expose, w
w ślad za hutnikami i włóknia
19.2.49. Pierwszy wojewódzki zjazd
wej pierwsza w Polsce brygada
Zawodowych w systemie dentowe, masowe zobowiązania proktórym podkreślił, że ubiegły
inten·
wzmóc
1
Nr
PZPB
z
rzami
listonoszów wiejskich w Łodzi,
najwyższej jakości.
kracji ludowej".
dukcyjne na część II Kóngresu
rok 19-'B był rokiem szczególnego
sywność pracy celem przedtermi·
wzmożenia potencjału gospodarZwiązków Zawodowych.
Uchwała Rady Ministrów o wpro•
6,6.ł9, Uroczyste zakończenie IT Kóil·
nowego wykonania Planu Trzy· 14.4 49. Robotnicy Pabianic w odpoć'Zego Polski, znacznego podniegresn Związków Zawodowych.
wiedzi na pakt atlantycki - poplanowego systemu
wadzeniu
PZPB Nr 3, PZPB w Rudzie Paletniego oraz dać paftstwu nowe
slenla wy twórczości oraz wzrostu
Ludowego
Uroczystości Swięta
stanowili wykonać plan produkmiliardy złotych oszczędności.
bianickiej, PZFDz. im. Marii Kooszczędzania.
dobrobytu. ma~ pracujących.
zgromadziłv miliony chłopów poJ
1949 do dnia 30 ftrok
na'
cyjny
podejmują zobowiąza
no)>nkkiej
21.2.49. Prezydent RP inauguruje Rok 23.3.49. Z terenu całego kraju napły
skich, manifestujących na rzecz
nia na cześć n Kongr~su Związ
stopada.
Radrtect.-f przystępuje
Zwi~zek
wają rezolucje, podejmowane na
Chópinc>wski.
pokoju i pogłębienia sojuszu roków Zawodowych.
do olbrzymiego planu walid z po·
a'!}resywny
nu
odpowiedzi
W
15.4.49.
licznych wiecach w sprawie urebotniczo - chłopskiego.
suchą.. Do H stycznia zalesionó
Delegacja chłopów polskich zwie
pakt atlantycki robolnky łódzcy 1'fl.5,ł9. Han-kou oblężone przez chiń
gulowania stosunków między Ko.
'1.6.49. Działacze związkowi ZSRR,
jllż 200.000 h:a pasów lł!Śnych.
postanawiają zaci.eśn.ić pczyjaźń
cha kołchozy Ukrainy.
ludowe.
wojska
skie
ściołem a Państwem.
Francji i Libanu w gościnie u toze Związkiem Ra dzieckiem, •zmóc 1-2.5.49. 1$-chwały H Płenum KC PZPR
Doniosła uchwała Sejmu Ustawo· 23.2.4.9. Cała Polska czci uroczyście
botników PZPB Nr. 2 w Łodzi.
Narady
Krajowej
Uczestnicy
powiększyć Jf..
produkcji,
tempo
Komitetów
przedmiotem obrad
dawczego RP ó połączeniu Ziem
31 rocznicę powstania Armii RaOszczędnościowej w y stosowali a~
Towari:.ystwa
kół
czebność
Na 65 posiedzen~ 5eJmn Usta•
8.~.ł9.
dzieckiej.
Wojewódzkiego
Łódzkiego
Odzyskanych !: Macierzą - w
wodawczego RP przyjęta została
jaźni Połsko·Radzieckiej.
pel do wszy stkich ludzi pracy w
administrac.-y>'jną i·
jedną całośł
PZPR.
Francja nigdy me będzie W3ł
ustawa o Zwiazkach ZawodoPolsce o przyśpi~szenie wykona· 16.oł,ł9 Moskie.w&ki Teutr Drametyczgóspodarczą.
Manifestacje • Berlinie, na cześć
czyć przeciw Związkowi Radziec. wych w Polsce. ·
i
produkcyjnych
t>lanów
nia
Mikola~
kierownidwem
pod
~y
sekretarz
kiemu - oświadczył
ZSRR - w podzięce za zniesienie
12.1.4.9. Linia kolejowa Tomaszów W Łodzi powstał Koo1itet O~roń·
a4ocji oszczędnościo
wzmożeai&
Ochłopkowa przybył d'() Łodzi• •
generalny Francuskiej Partii Koograniezeń tr&Mportowych.
Radom, której budowę rozpoczę
ców Pokoju.
Mall'rke Thore-z.
munistycznej
wej.
to w rokn 1945, została odócma
Irlandia prokJ.a~ n-iezałeż ·1'3"iłt49. Episkopat węgierski potępili
Nowe legitymacje pattyjne, jako
do użytku.
M.3.'49. L.u~ W&jewództwa łódz
ną republiką.
oierw3i w Łodzi, otrzymali towilszpieg<>wską działa.lność kardy.
kiego nil licznych wiecach prote·
13.t.4'9. W sali kolumnowej Rady Mirzyst:P, z Nowej Tkalni PZPB Nr l.
nała Mincl,zenty.
Odjazd delegacji polski~ ~ ~
antynarodowej
p.rzedw
stttje
ni!trów odbyło się uroczyste wrę
gres Pok0oju do Paryża.
.-Ccyjnej części
działa:łn-0ści
W Łodzi rozpoczęła obraćly
11.6.-'9.
U.:5.~. Rząd polski domaga się. ZWro·
cme&le nagtód państwowych Lukleru.
pierwsza Miejska Konff\rencja
wywiezionych
polskich,
dzieci
tu
20.ł.ł9. W Puyżu rozpoczął 9we obra
cjanowi Rudnickiemu, Xaweremu
PZPR, na którą przybył _ premier
z kraju przez hitlerowców, a za25.3.49. Ze wszystkkh fabryk włókien
dy Swiatowy Kongres Obrońców
Duniko1Vskłemu, Leol\owi Schilletow. J. Cyrankiewicz.
niczych nadchodzą relacje o zo·
trzymanych bezprawnie 7agra-.
delegatl>w
udziale
przy
Pokoju,
rowi i :Bolesławowi WoytoWiiczo·
produkcyjnych i
bowiązaniach
angloimperialistów
Minister Wyszyński delli3$·
przez
13.6.49.
nicą
z 65 państw świata.
'WL
Włókniarze
oszczędnościowych.
kuje w Paryżu obłudne stanowis
saskich.
Przemówienie inauguracyjne wy1
przodują w tej akcji wszystkim
15.l.4ł. W Moi;kwie pod]:>isany został
ko trzech mocarstw zachodnich
15:5.49, Uczony niemiecki - Gerhardt
głosił profesor Joliot Curie.
in~ przemysłom w Polsce.
~ larając.ych się nie dopuścić d'J
polsk.c-radziecki układ gospodarporwany z polskiego
Eisler Delegaci nie wpuszczeni prz ez
27.3.49. Potężna manifestacja młodzie
l!requlownnia sprawy Niemićc "
r:t..y na rok 1949. Wzajemna wystatku „Batory'" przez agentów
francuskie na Kongres
władze
ży łódzkiej w obronie pllkoju.
jałtańskich ł
m yśl pos tanowień
miana gospodarcza podwy~szona
Scotłan.d Yardu:
wyjechali do Pragi czeskiej , gdzie
p ::iczdamsk.ich.
została o 35 procent.
?8.3.49. V\' Nowym Jorku rozpocząl
kontynuują również óbrady.
16;5.49. P1otest Rządu Polskiego przesię Kongres Obrońców Pokoju r.
ciw gangsterskiej napaści na sta- 14,6.49. Młlion urzędników trancus·
l'l.1.ff. Vl czw~rtą rocznicę wyzwoU Plenum Komitetu Centralnego
udziałem Henry Wallace'a biskukich przystlłPiłó do 24 godzinne•
tek „Batory".
lenia Łodzi odbyły się uroczyste 4.3.49. Prezydium Rady Na.jwy żazej
PZPR obraduje w Warszawie.
pa Mc;ultona, delegacji pisarzy
go strajku protesl*CYJft:ego.
obc.hody na cmentarzu w RadoTow.
PZPR
KC
Przewooniczący
innych
z
phtarzy
i
radZieckich
ZSRR mianowało min. Andrzej a
18.5.-'9. Rząd Attlee - Bevina. zwolnił
Robótnicy Moskwy meldują
16,6,ł9.
gosix:zu oraz przed pomnikiem
Bolesław Bierut wygłasza referat
krajów świata .
\'\Ty szyńskiego - ministrem spraw
z więzienia katów narodu polGcnerdlissimusowi StaHnowi o
za granicznych Związku Radziec- 29.3.49. Na 59 posiedzeniu Sejmu Usta
parku
żołnierzy radzieckich Y
pt. „O zadaniach Partii ~ walce·
generałów hitlerowskiego wykonaniu planu 5-letńł~go 1•
kiego.
Poniatowskiego.
o pokój".
wodawczego RP przedłożony zoskich von Rundstaedta i Straussa.
ciągu trzech i p6ł lat.
.
sąreformy
projekt
rządowy
stał
Ko·
Swięto
Międzynarodowe
6.3.49.
sprawę
wniósł
Polski
19.5,49. Rząd
ll.1.49. Dyktator chiński Czang-Kai·
21.~.4'9. Władze lttd-OWe Chm wyda·
downictwa polskiego.
uroczyście
obchodzone
yło
b
biet
1
W Warszawie rożl'Jocz.ał si<:>
18.6,(9.
zniew.:iżenia
i
Eislera
porwania
Szek podał się do dymisji.
ły_ r_o~kaz rozpoczęcia . now~j
a Kremlu rozpoczął obrady XH
przez łódzki świat pracy. Na uro·
proces faszysty Doboszyńskieg~
flagi polskiej prt.ez anglo·amerywwlk1e3 ofensywy. Arona Ch.in
.i:iazd Komsorrrołu ZSRR.
czystych akademiach w fab1 y ·
24.t.49. Rada W~jemnej Pomocy Go·
- agenta niemieckiego 1 amery
kańskich gangsterów na forum
Ludowych przekroczyła rzekę
.
.
'
kach dekorowano zasłużone dzia·
spodarczej powołana została na
kańskiego wywiadu.
ONZ.
Jang-Tse-Kiang.
wyw
kredyty
uchw~~1l
S~1~
31.3.49.
laczki K rzyżami Zasługi.
konferencji delegatów ZSRR, Pol·
sokosc1 309 nnhardów zł na dalKC 20.5.49. Wlóknidrze polscy na cześ.: 20.6.49. Wielka delegacja chłopów
ski, Bułgarii, Węgier, Czechosło 11.3.49. Rada Ministrów uchwałlła pro
sze zwiększenie w roku bieżącym 23.4.49. Prasa ogłasza hasła
polskich przyjmowana niezwyk 1
II Ko11~1resu Zw. Zawodowych
jekl u etawy o llkl\-idacji analiawacji ł :Aumunii.
PZPR na dzień 1 Maja.
produkcji w przemyśle, rozbudoserd~~znie przez kołchoźbikó1\
się do prze~termino·
zobowiązują
betyzmu w Polsce.
wę komunikacji i portów or11z na
ukrainskfch.
Delegacja Rządu Polskiego przywego wykonama planow proWojska ludowe wkroczyły do·
sztukę Qla mas pracu·
i
ulturę
k
Prezydentem miasta Pabiani<: zo22,6,49. Murarz łódtk:i Hadrysiak uk
dukcy jnych.
była do Bukaresztu celem podpi·
stolicy Chin - Nankinu.
jących •
stała tow. Lui::ja Sulejowa.
sania polsko-rumuńskiego układu
2.1.49.

Wojska
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f::

'
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2.11.49. List załogi huty „Kościuszko'~
do załogi radzieckiej h!!ł.y „Azo'llf·
stalu".
3.11.49. Hasła KC WKP(bl z oka7J)i
32 rocznicy Wielkiej 'Rewoluqji.

I

tysi~cy

żył 12

cegieł w ciągu

jednego dnia pracy.
23.6.40. Wojska Kuomintangu w pro·
wincji Kwantung przeszły n~
stronę Armii Ludowej.
Rada Państwa przyznała
osiom miliardów złotych na poprawę warunków bytowych klasy robotniczej.
28.6.411. Na procesie Dobosz}'ńskiego
ujawnione zostały wstrząsające
sanacyjwspółpracy
szczegóły
Mj „dwójki" z hitlerowską Abwehrą i Gestapo.
25.6.49.

29.6.49. W Mediolanie rozpoczął obrady Kongres Światowej Federacji
Związków Zawodowych.

2.7.49. Wicepremier tC>w. HiTary Minc
ref~ruje na 66 posiedzeniu Sejmu
o orderach i odznaczeustawę
niach dla budowniczych Polski
\l,.u(jowej.
2.7.49. S!i1-!'awcd zamachu na Togliatti'ego stcmął przed sądem w Rzy-

mie.
pod Moskw.\
Sanatorium
jeden 7i najwybitniejsz.ych
przyw~dców między.narodowej kia
sy i:obotnkzej i nil1 ę'kszy syn
narodu bułgarskiego tow. Georgi
Dymitrow.
W

zmarł

3.7.49. Na pierwszej konferencji war
szaw!lkiej orqanizacji PZPR tow.
Prezydent Bolesław Bierut wygło
sił przemówienie, w którym na
kreślił program odbudowy i roz·
budowy Warszawy w Planie 6
letnim.
Rada Państwa przyznała m.
1 miliard złotych na popra
wę warunków bytowych klasy
robotniczej.
.S.7.49. Łódź robotnicza na licznych
wiecach i masówkach sklada hołd
świetl11.nej pamięci tow. Dymitro·

4.7.<19.

Łodzi

wa.
8.7.49. Smierlelne szczątki Georgi Dymitrowa przewieziono do Sofii.
7.7.49. Odsłoni~cie kolumny Zygmunta w Warszawie.
8.7.<l!ł W Warszawie odbyłil sJę uroczysta akademia żałobna, poświę
eona pai:nlęcl Georgi Dymltrowil,

10,7.•9. Ciało Georgi Dymitrowa złożone zostało w specjalnym ma....
:r.oleua zbudowanym przez naród
bułgaTSki.

11.1.49. Pierwsza wojewódzka łódzka
konferencja PZPR zakończyła
swe obrady.
Zdrajca narodu polskiego Adam
skazany na karę
Doboszyński
śmierci.

12.7.4!1.

Robotnicy portowi Londynu
do strajku.

przystąpili

16.7.49. GKPG komunikuje o wyko·
nanlu w pierwszym połroczu 1949
roku podstawowych zadań Planu
Towarzysz Marian Minor - jeprezydendnomyślnie wybrany
tem miasta Łodzi.
17.7.49. Papież wygłosił przemówienie radiowe do Niemców, w któ·
rym „błogosławi ich z całego ser
ca."
W dniu święta lotnictwa ZSRR w
Moskwie odbyła się wspaniała
rewia floty powietrznej ZSRR z
dywizji nowocałych
udziałem
czesnego lotnictwa odrzutowego.
Polska klasa robotnicza bez
przerwy podejmuje nowe zobowiązania na cześć 5 rocznicy Ma.
nifestu Lipcowego PKWN.
19.7.49 Trójka murarska K1 1kuły, Wal
czewskiego i Kramka na cz~ść
ułożyła
Lipcowego
~lanifeslu
26.?00 cegieł

w ciągu ośmiogo

dzinnego dnia pracy.
22.7.49.

w.z

'

Uroc-1.:yst~

otwarcie

Trasy

w Warszawie w obe("nosci

4.11.49. Załoga PZPW im. Waryńsl<ie
go pisze list do robotnilli:ijw
tl'iechgornoj Manufaktury jm.
Fellksa Dzierżynskiego w l~fo,
skwie.
5.11.49. W Warszawie powstał O!!JÓlnopolski Komitet Obchodu 70urodzin Generalissin msa
lecia
Stalina.
Chłopi z pierwszej wsi spółdtżtel·
czej Wilkowice piszą list do •czlon
ków kołchozu 1,Zdobycz PailJZier 1.n.49. w PZPB Nr 4 poW!ltl~
p-ierwsze w Polsce kółko studio·
nika,"
Towa.rz;yaza.
'vania życiorysu
Milic Petroviic wysłannik bandy
Józefa. Stalina.
Tito odpowlarla przed Są13em w
Wojska. ludGwe zajęły Czung
Katowicach za szpiegostwo i dyKing.
wersję.
Prezydenta RP Bolesława Bieruta
uchwały o podjęciu nowych wy·
Gruzlń~ki zespół lmdowyciJ pieś
2.'l!M9. Rada Ministrów ttcbwaliła
i Marsza.łka Rokoosowskiego.
siłków dla zapewnienia pa11stwu
ni I tańców - pr:ty'bywa 'do Ło·
„l(artę Górniczą" oraz spec;ł&l·
jak najlepszej produkcji.
Przemówienia - Prezydenta Bie'
dzi na gościnne występy.
ne przywileje dla górników, zaruta i Marszałka Rokossowskiego 30.8.49. Napad faszystów amE!rykań·
Tokarz warszawski tow. 'J an Watrudnilmyc11 w przemyśle wę·
laszczyk inicjuje akcję współza.
skich na Paula Robesona.
wi,tane są entuzjastycznie
glowym.
w oszczędza-niu dla
wodnłctwa
Ludowej
Rady
Niemieckiej
Pism.o
przez zebrane tłumy.
Tow. Walaszrczyk pro·
państwa.
Konsul RP w Lille Szczerbiń
do Rządu Polskiego, stwierdzają
Order Budowniczych Polski Ludo
jektuje utworzenie ksiiyżeczek oski porwany i skatowany. pl"l!!ez
ce, że granica na Odrze i Nysie
szczędnościowych, w ldtórych za.policję Mocha.
wej - nadany przez Prezydenta
jest ostateczną granicą, granicą
pl!lywane by były sutroy zaoszcxę
RP Apryasowi, Dunikowskiemu,
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Załoga PZPB Nr 4, Ośrodek
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produkcji.
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Krajewskiemu i Mazurowi oraz
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,i "larszalki'em
mianowany
sowski
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Stalina.
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wita
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4.10.49. Polska uznała rząd Chil1skiej 8.11.49 Sejnt Ustawoda~-c11:y
polskim.
owacyjnie Ma.rszaika Polski Kon. 4.12.49. Utworzenie ()gólnoradziec·
Republiki Ludowej.
23.7.49 Ogólnokrajowy Kongres Odbu
· ~ł.lnlego Rokossowskiego.
kiegCJ Komitetu Uczczenia 70
5.10.49. Dymisja rządu Queuille'a.
9.11.49. 107 zespołów konkursowych
dowy Warszawy.
rCJcznicy urodzin Towarzysza
wełnia·
zakładach przemylsłu
w
7.10.49. Początek Miesiąca Pogłębie
24.7.49. Uroczyste otwarcie centralnej
Józefa Stalina.
nego przystępuje do walki o pal.
nia Przyjaźni Polsko-ltadzlecklej.
stacji Polskiego Radia w Raszyml) pierwszeństwa.
podejmuje
Załoga PZPB Nr 2
Proklamacja Niemieckiej Republi
nie pod \Alarszawą.
"pecjalne zobowiązania na cześć
ki Demokratycznej i powołanie 10.11.49. Inżynierowie radzieccy reagigantyczne plany u2Jyź
liwją
26.7.49. Oświadczenie Rządu RP w
ogólnonie111ieckiego tządu demo70 roczn icy urodzin Józefa Stanienia pustyni i odwrócenia bieBerlinie.
Wa
w
polityki
kratycznego.
antypolskiej
sprawie
lina.
syberzek
!Jtl trzech olbrzymich
tyka nu.
8,10.49. Zakończenie rocznego planu
ryjskich.
Przemówienie Prezydenta. RP ECJPrezydenta RP
Przemówienie
1.9.49.
budowy linii tramwajowych dla
28.7.49. Masowe zebrania robotników
współzawodnictwa
etap
Ostatni
lesława Bieruta do g1irnil<ów,
w 10 roczni
Bolesława Bieruta przedmieść łódzkich. Ogółem wy
i chłopów w całym kraju wyraw Państwowych Gospodarstwach
cę najazdu hitlerowskiego na Pol
bttdowano w Łodzi 15 kilometrów
Tl'zynasta roczn•l ca Konsty5.12.49.
Rolnych wyłonił 462 przodowniżają pełną solidarność z oświad·
skę.
nowych torów tramwajowych.
·
tucji Stalinowskiej.
rolnych.
ków
czeniern Rządu z d. 26.7.
W Warszawie rozpoczął się kon·
Bań
Pięć zespólów tkackich Hajduckie
Zjednoczenia
Hutnicy
Akademii
Ślaskiej
Otwa1·cie
6.12.49.
30.7.49. Uchwał'l Komitetu Ekonomicz
kowskiej, WesołOW!!kiego, Mar·
polskich
gres zjednoczeniowy
go wzywają do wykorzys:tania w
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organizacji kombatanckich. ·
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łem Prezydenta RP.
otrzymało nagrody za
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kę
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ciorysu Józefa Stalina ora:i
błędu.
ni atomowej.
dwóch t.1ierwszych tomów dzieł
11.10.49. Tkaczki z PZPB Nr 6 wysu·
4.9.49. Imponu1ąca rewia polskiego
wielki
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H.'12. 49. 'Wu~eiwód:tR!\ 1 'n Konferell<)ja.
Prezycle1it Niemieckiej Republi·
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cji w pełni. Tow. Julian Kubiak 13. 10.49. Wystąpienie ministra Wykiej.
Bolesława Bieruta pt. „Zada1lła
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bojowników 0 wolność 1 demokra
licy Francji.
łódzkich. na
la~h i fabrykach
ch\gu dwóch lat i dziesięciu mietyczneJ.
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dzin Józefa Stalina.
pla
wykonaniu
o
Komunikat
17.10.49.
lO.S.•t.
uczczedo
polską,
wał:.\ młodziei
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przemvsłowej za
produkcji
nu
nia czynem 70 rocznicy urodzin 13.12.49. Doniosłe uchwały Owólnoo zakończeniu
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26.12.49.
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30.11.49. Powrót do Ojczyzny
obrony pokoju.
gresu Pokoju w Moskwie.
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brutalny sposób :t Francji przez 27.12.40. Proces japońskich ludobój·
nicy Wielkiej Rewolucjł Pdd:tier
KC PZPR w sprawie kultU1 fizy ł
dukcji nabiera. rozmachu. Zebra·
ców w Chabarowsku.
policję Mocha.
nikowej.
czrtei i SJ'ortu.
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spółdzielni produkcyjnych.
c}ł ludowej w Czechosłowacji, to ku osiągnęły cyfrę 1.300, jak również powstały w numunii pierwsze s11ół: nie
rok dal.siego utrwala.nia zdobyczy rorganizowanie 450 wielkich spół dzielnie produkcyjne na wsi. Chłopi przykładem tych wsi chłopi rumun55 gromad zwrócili się do IiC Ru- se:r coraz licmiej pn:echodzą do
społecznych i politycmycb ludu pra dzielni produkcyjnych.
SJJóldzielczych form g1>spodarkl rol·
Plan p!erwszego roku pięciolatk: muńskiej Zjednoczonej Partii Robot
wytrwalej pracy
cują.cego, to rok
.nad podniesjenlem gospodarki kra- wstał P-Omyślnie zako1'lczony przed nlczej z wnioskiem o z1>rganizowa- nej.
tenninem, w ,,„ielu gałęziach przeJu.
Po trzech latach gospodarki pia- myslu znacznie prze!uoczony. Pro·
nowej, a po pierwszym roku pięc'.o dukcja. przemysłowa. pn:ewyższa już
latki, lud Czechosłowacji może po- obecnie o 36 proc. poziom produkcji
chwalić się dużymi sukcesami. Dzię na głowę ludności z okresu przed·
ki konsekwentnemu wypieraniu ele wojennego.
w ruchu współzawodnictwa. któmentów kapitalistycznych, przemysł
został w 97 proc. znacjonalizowany. ry -w p'.erwszych miesiącach 19.W r.
Przemysł budowla.ny, który przt>d był dopiero w zaczątkach, bierze ołutym 1948 był unarodowiony tylko be<:nie udział 231.000 robf>tnikó''~"
w 7 proc„ ob«nie jest Już w 93 pro- Liczba przodtm'ników pracy wynocentach w rękach mas pra.cuji\Cyth. si już około 100.000. Tnicjatorem oraz organizatorem tego pot~z:nego ru
Rów:-iież w ·dzied-zini.e handlu na1.asadniczy chu, stanowiącego decydujący czynw roku 1949
stąplł
~Tot: handel hurtowy, opanowai1y nik pokojowe.i raz.budowy kraju, do n:edawna przez: 10.000 kapitali- je.st Partia. Komunistye:ma.
Wyniki tych sukce;ów są widocz
stycznych przed,;ębiorstw obecnie
jest k;erowany przez 32 wielkie bur ne. PodwYika. realnych płac podnio
town.ie państwowe. Udział sektora sła stopę żrciową mas pracuji\Cych.
USP-Olecznionego ,.,.. handlu detal:cz- Zniesienil" systemu kartkowego na
nym \\·zrósł w tym czasie d'"'Ukrot- chleb i inne artykuły spoiywcze i
tek.sh·lia. było wyrazem znacznej ponie.
Zachodnia strona Trasy W-Z.
Rolnfotwo w roku 19ł9 osiągnęło prawy w sytuacji aprowiZ8.<'yjneJ.
Pierwszy rok pięciolatki - to r()k
rekordowy po wojnie zbiór, prze\vyż
twórczej pracy ł real~ycb osią.gni~ć,
szając iplan o 13,5 proc. Du.Ga rolę w
- Rok 1949 b\Ył ostatn:im rokiem coraz akt:i...,.,-niejszy udział ro~otni tych osiągnięciach odeg.rało wprowa d_o których P.owazn1e p_rzyc:zy111ł~
3,letniegQ Planu, Odbudowy gospo- ków w rozw~ązywan.iu w~zys!kich dz:enic nowych metod ptacy w rol- się pomoc Związlm Radz1eck1ego 1
darczej i P-OPrzed~ał okres 6-letnie- zagadn;eń codziennego funkcjono- nfotwie, rozbudowa stacji tra.ktoTO• współpraca z krajami demokrae.;i Ju
go Planu Roz.budJwy i :Rozwoju. wania ich warsztatów pracy. Udział iii·o - maszynowych, ktore w tym ro dowej.
Żniwa w Bułgarii.
Obydwa te fakty nakł.adaly izarów- ten wyrau EJię w walce o przyno na kierownictw'' nasze; gospo- śpieszenie procesów produkcyjnych,
darki jak i na wszys\kich Judzi pra- o szybszy obieg środków Qbrotodorob2!-:: Ludowej Re- uprzemysłowienie Bułgarii, Dzięki
cy - \VykonaV:CÓW WaUU - szcze- wych, w \iralce z nadmiernymi republ:k.: BulgarE w 1949 r. - „nabo- nieustannej, wszechstronnej pomomanentami, o obni·żenie kosztów
gólnie wielkie zadania.
tniczesko Delo" - organ KC Bt<ł cy zw:ązku Radzieckiego Bułgaria
własnych pl'odukcji i o wszechstron
nie ~ylko przeprowadziła reorganigar5kiej Part'.i Komun'stycznej
ną realizację ria::;ady oszczędno§ci p'.sal: „Ludowa Republika. Bułgarii zację istn'.ejącego przemysłu. lecz bu
tego żelaznego prawa goopodarki sonależy cło obo1u pokoju i utrzymuje duje nowe zakłady J>rzemysłowe. fa
cjalistycz.nei.
przyjacielskie ze bryki maszyn, (produkcja motł'Jrów
stosunki
ścisłe
Za robotnikami przemysłowymi
strugarek, maszyn
Związkiem Radzieckim i narodami elektrycznych.
demokracji ludowej. :uocno już o- roln;czych i budowlanych itd). Lud
Plan a-letni i:osta.ł wykor.any na. podążyli i inni. Uasowy ruch .współ
krzepla u nas demokracja ludowa, Bułgarii zbudował szereg nOVl'ycb li
miesiące pned ternlainem. In.lęki zawodnictwa, racjonalizacji i wafaa
jako władza ludu pracującego, W)'- nii lt0lejow;rch, dróg bitych, tunl'li,
2real!izowaniu zadat'l, Posta·wfonych o os.zczędność przenikn~ly do w~zyst
cale nowe miasto
pełniająca funkcje dyktatury prole- zapór w<>dnych,
przez· plan, produkcja .\Przemysłowa kich dz.ied:z.in działalności go.>podarDymitrf>wgrad, w
tariatu dla zlikwidowania oporu ele przemy5.'lowe o.si'ągnęła po2li.om o 75 proc, wyi- czej - do budownictwa, tratu~ortu,
mentów reakcyjnych i zbudowania cz.rm wyróżniły się młodzieżowe Jszy od prT.edwojennega. a produk- hand1u uspołecznionego Hd.
In:cjaty\va ludzi pracy, \Ykraeżają
socjalizmu. Uwidoczniły się znaczne chotnicze brygady pracy.
cja rolna w roku 1949 w przeliczesukcesy w wysilku zbudowania goniu na głowę mieszkańca była o lZ ca w coraz to nowe dz.icd.z:iny go~po
Wys.iłkow narodu bułgarskiego nie
spoclarczych i kulturalnych po<fataw poderwały próby szajki agentów im
proc. ~ksza. niż w roku 193~: darowania, rewolucjonizująca dosoc.iali:nnn"...
Równolegle ze wzrostem produkCJL tychczasowe metody pracy, burząca
perializmu Trajczo Kostowa._ Rozbitowarowej rozwijał się i transport. stare nonny i stare przyzwyczajenia
Te sukcesy, to przede wszystkim cie i zlikwidowanie zbrodniczej szaj
naszej
napędową
siłą
nową
się
stała
Wzrostowi obrotów towarowych topomyślne zrealizowan:e na dz'.e11 1 :ici Ko_;;towa było wyrazem siły parwarzyszyło dalsze wzmocnienie ro- gospodarki narodowej. Socjallstycz„
k·v..-ielnia 1949 r. w 106 proc. pierw- tii, jej zwartości i czujności wobec
wyraża
robotników,
patriotyzm
ny
ll handlu uspołecznionego w naszej
szego bułgarsk:ego planu gospodar- ataków wrogów, jej wierności linid
gospodarce. Udział tego handlu w jący 5ię w · cod?;iennej walce o jak
czego - dwuletn:ego - i przy5tąpie leninowsko - stalinowskiej, było wy
jak
i
planów
wykonanie
najlepsze
obrotach hurtowych wynosi jui 98
nie do realizacji planu pięcioletn :e- razem wiernej przyjaźni narodu buł
jak
o
proc.,· a w obrotach detalicr...'1ych największe ich przekroczenie,
go, W 'ramaoh planu dwt1lctniego do garsk!ego do wielkiego mocarstwa
ponad 60 p.!;'OC„ ;przy az.ym - co na- najszybszy j jak najwswchstronniej
konano wielkiego wys:fau w k'.erun socjalist~·czncgo. Dowodem siły i jeOdbupowanY. pię~!lY most na Dunaju w Budapeszcie.
ro.zbudowa. deta• szy rozwój go~podarczy kraju, jeBt
leży podkreślić ku przebudowy podstaw gospodarki dności narodu bułgarskiego byly >l'Y
licznej aieci handlu u.spolecznionego wy!'azem nowego stosunku czlowie'rolnej na zasadach' spófdzielczo'śei b-Ory w dniu 18- grudnia br. do Zgra
ka do jego prac:r.
produkcyjnej. Spóld7.".e1ni.e proch.t3.pnypada \\•la.śnie na. rok 19ł9•.
Udaremnione 1ostaly plany im- stanu. Ale i ta próba spaUła na pa- cyjne zrzeszają już pnnacl 200 tys. madzen'.a Narodowego, w których
MobHi7.acja mas ludO"-'YCh śta1a
roku 1949 pr:eyjęly
Inw~ycje
98 proc. glosujących oddało swe gfo
zmierzające do @derwa newce. Nasłani przez wroga do aperialistów,
z.aMtrzei
\Vzmożeni.a
podstawą
się
członków, uprawiających ponad 650 $y. za Frontem Ojczyźnianym nieznane dotychc:ias w Polsoe rozza
Węgier od obozu demokracJl i paratu państwowego I partii age.id
nla.
z
walce
w
klasowej
czujności
nia
tys. ha ziemi. Rozwój i;półdzielczo władzą ludu pod przewodnictwem
miary. O ile pierwszy rok Planu
postępu i do zakucia m1rodu węgier 1 szpled:r;y, z Rajkiem i Brankowl!m
.
sabotażu.
i
dy\versji
próbami
ści w!ejsk:ej odbywa s:ę w warun3-letniego (1947) był jemcze ukreskiego z powrotem w jarz.mo kiipita na czele, zostali dzięki czujności kJa kach zwycięskiej walki klasowej z klasy robotniczej i jej czołówego od
sem odbudowy zniszcz.eń wojendziału, Bułgarskiej Partii Komunisy robotniczej zdemaskowani i ro.z·
lizmu.
spółzawodnietwo
elementami kapital:stycznymi.
nych, o tyłe r. 1949 był już ł"okiem
stycznej.
W lutyn1 odbył się proces Min".l- bici.
w przeważającej C2"Alści bucl'<lwniGłó\rny nacisk polożony został na
*• *
szenty'ego, szpiega i agenta angloctwa całkowicie no•wego, zarówno
~e
Wbrew kreciej robocie wroga
oszczędność
ujawProces
mie-1
imperialistów.
saskich
budownictwa
w dziedzinie
wnętrznego i jego agentur wewnątrz
Aby scharakteryzować przełom w ni! perfidne metody \\·roga, który z kraju, naród węgierski ll:cięki po:no
$7.!k·aniowego, jait li budowni<:twa
jaki dokonał pomocą reakcyjnego kleru usiłO\\'al cy ZSRR zdołał w ciągu ubicgl~go
życiu gospodarczym,
Pl;'Zemyslowego,
się w Polsce w roku ubiegłym, trze od we\•mątrz rozbić państwo Iud'.'>- roku wzmocnić swą. gospodarkę i po
ba by napisać księgę. Ograniczymy we. Proces :Mindszenty•ego pobud1.ił czynić cluźy krok naprzód na drodze
się tylko do wskazania kilku przykła lud wc;gierski do wmioźenia czu;uo budownictwa.
podstaw sO<'jaliznrn.
dów tego przełomu. Ruch współza ści uraz jt>szcze silniejszego ZC$;>o- Na kilka miesięcy przed termin•>.m
Oslą.gnięcia. roku 194!1 były mot- "·odnktwa ogarniając coraz szersze lenia wszystkich sił w dziele uru•>c- z;stał wykonany plan trzyletni. W
wyniku realizacji tego planu produ
liwe tylko dzięki wielkiemu prze- masy, rozszerzył s.ię w roku ubie- nienia 11lltroju.
wszystkie dziedziny pracy.
łcmo~i w życiu Pol!k.i, jakim było głym na
maju odbyły się wybory, w któ keja przemysłowa kraju wzrosła o
W
zjednoczenie polskiego ruchu :ro- Przy:-:ładem może być inicjatywa ryCh Ludowy Front Niepodległości, 40 proc. w porównaniu z ostatnim
botni.czego. Powstanie Polskiej Zje- tow. \Vala.sze2yka, w WY,niku której skupiający wszystkie demokraty1:z- rokiem przedwojennym, rolnic~wo
dnOC!lonej Partii Robotniczej wy- współzawodnictwo rozciągnięte zo- ne elementy pod przewodnict·,\·em zaś osiągnęło poz!om przedwoje:l'w.
oszczednościo
Stopa iyciowa mas pracujących
!i'.WOl!ło nowe siły twórcze naszej stało na działalność
Węgienk:iej .Partii Pracujących, cdklasy robotniczej i całego ludu pra- wą. ·Innym przykładem będzfo a?el nió;ł walne zwycięst;wo, zdobywa- wzrosła o 37 proc. w porówn ;miu
załogi Hajduckich Za.kładów IJutniz okresem przedwojennym. Zn!-esie
jąc 97 proc. ogółu głosów. Ważn.)l'm
cującego. Ogromnie wzrosła aktvww walce o ezycl1, wzywający do współzawodni etapem na drodze umocnienia wla- n'e kartek na c'hJeb we wrześn'.u.
no-ść kla-;;y robotniczej
wykonywanie zadań planowych i o ctwa w przyśpieszeniu obiegu środ dzy demokracji ludowej było 11- znaczna poprawa zaopatrzenia ludwnoszenie swych poprawek do pla- ków obrotowych, lub jnicjatywa to <'hwalenie Konstytucji Republiki ności w artykuły spożywcze i przemysło\ve, oto realne os:ągnięcia wę
nu. Pogłębiły się proces,.y konsolida- karza Ma-łeli, ~powiadająca rewo- Węgiersl•iej.
Wróg jednak nie dawał za wy- g:ersk:ch mas pracujących.
cjt całego narodu dokoła Partii. lucję w naszym przem.rś1e metalowym.
porwał
graną. Impetiali7..n1 amerykański za
Przykład klasy robotniczej
w· grudniu uchwalono pięcioletni
Plan Trzyletni WYkona.J.iśmy 1 li- pośredn:clwem titowskiej agentu~y plan gospodarczy, którego celem
u sopą setki ty.;i~cy ludzi spośród
nieproletariackich warsLw pracują stopada 1949 r. Wielka, twórcza pra drogą najpodlejszej ·ay"·ersji zam:e jest zbudowanie fundamentów soda
cych. Zjednoczen,le klas:v robotm- ca roku ubiegłego dókonana zos~ała rzal do;conać na Węgrzech zamachu frzmu.
czef uczczone ·zostało przez polsk;ich w niełatwych warunkach zaostrzarobotników wspaniałym „Czynem jącej się walki klasowej, w warunKongresowym". Zdobycze Czynu kach trudności, stwarzanych nam
utrwalone zostały i rozwinięte w co na odcinku gospodarczym przez
Budowa kanału MaHq w Albanii.
dz:iennej praktyce ubiegłego roku. świat kapitalistyczny. Trudności te
Rozgromienie grupki prawicowej i· udało się nam pokonać tylko dzięki
W 1949 r. spaliły na panewce pró łęz.ie pr<.emyslu. Wydajność przemy
rJAcjonalistycznej wzmogło jeszcze entuzjazmowi polskiej klasy robotby agentów titowskich oderwan;a słu Ludowe1 Albanii w porównaniu
bard:tiej siły klasy robotniczej i jej niczej, dzięki słusznej drodze wytkniętej przez Partię, dzi.ęk.i n'.euAlbanii od obozu demokracji : socja z przedwojenną wzrosła przeciętnie
wiarę w siebi~, jej wiarę, że na.sze
lią..mu. Dzięki czujności władzy lu- o. 280 J_>roc., a w, niektórych galę
pokolenie :zliei m&rzenia wielu po- stającej pomocy go3podarczej Zwią
dowej, zdrajcy i agenci titowscy z z:ach. Jak: np. w przemyśle skdrzakoleJi rewolucjonistów i zbuduje zku Radzieckiego li dzięki .szerokiej
\\·spółpracy z krajami demokracji lu
Kocz.i Dżodze na czele zostali ulema no - obU\vnic-tym 0 717 proc., a w leś
Polskę Socjali&tycmą.
skowani i Ponieśli 2asłużoną i-_arę. nym nawet 0 15·14 proc. Uruo::homiono
Ko1icowym akordem 1949 roku dowej. Po tej <lrodze będziemy Hć
Slusznie powiedz:iał premier Ludodalej do triumfu SześcioletnieKo Pla
bvł nowy w.spa.nialy zryW klasy rowej Republiki Albanii. generał płk. szereg ki>palni w~gla, rud nliedzi i
nu budowy l,>od~'aw SO<'jalizmu w
bOtnłcu.j ku czci 70-lecia. urodzin
na wielkim wiecu lu- ch.rcnnu. Roz;,vija się budownktwo
Em\·er~Hodża
Polsce.
OsiągnięC:a
Towa.rzysza. Stalina.
dowym w dniu 15 września br. w mieszkan:owe. Podnosi się roln~c
produkcyjne i organizacyjne Dn~
mieście _Szkoder: - „TitD i wszyscy t.wo w. oparciu 0 spóldz.ielczość proPracy Stalinowskiej i całego okrewror;-ow1e naszego kraju i narodu :iuI~CYJną. Jednocześnie z rozwojem .
su przygotowa1'i do obchodu rocz.ninigdy nie bc;dą w sianie z~alizo- zyc:a gospodarczego - rozwija się
cy urodzin Towarzysza Stalina stawa.ć swoich gorączkowych maja- ~c·h _urny.słowy i kulturalny. Wypo
Rok na.clchodzący - pierwszy rok
w1edzrnno z?ecydowaną walkę an al
.
ną się punktem '~•yjścia llowych o- Pla·nu Sześcfoletn'iego "'""'. nie będzle
J_lOnjewa:l nowa Albania, to nie fabet_yzmowi_. Cały kraJ· pokryła gęc1en.
siągnięć w pierwszym roku Planu okresem łatwym.
zaostnają<:a się
Albama 1924 roku, ponieważ Albania t
Sześclolctniego,
nie jest samotna na świecie i ma PO- s a siec szkol podstawowych i zawo
bez prze.rwy wa.łka ldaSo'll'a ·i podłe
ma-cbina~je obozu podźeg-aezy wo.ie~
tężnycb i niezłomnych przyjaciół i so ~l,o~ch. . Do . naj?alszyc·h wsi gór:>X.eh doc1eraJą kma obJ·azdowe 1· ze
ik.
.
nych mogą przyczynić się do stwot t
JUS7~ ow, którzy obronią wolncść 'ool
ruqia. niejednej trudności ·Polsce Lu
i n_ 1epodległość małych narodów. "· . Y .a~· ys yczne. kształcone w pa1'i
stv;o\\ CJ szkole artystycznej w TiraZ
Wielkie sukcesy gospodarcze roktJ. dowej. Jedna.kie w opar~iu o ofiar·
i ·
w1ązek Radziecki jest gwarancją nie Wielkie osi
ubiegłego zawdzięczamy mobilizacji ność i patriotyzm klasy robotniczej j
ągn ęcia maleJ Alba
•
ni' i··
niepodległości naszego kraju"
Zagłębie naftowe w Rumunii.
przvkładem t
\\-yraznym
są
·
.
mas pracujących. Bez ndej nie był m~ pracujących Polski, w oparciu
P 0~11oc Związku Rad1.iecklego pro do czego ~t zd
ego,
•
1
by możliwy ani tak wszechstronny o braterski sojusz 7 narodami Zwią.z
Albanii pomyśtn:e reab:o-1 z jarzma. kapit ~ny lud wyzwolony
Z\\•?hł~
w~·
roku
1949
w
przemysł
w
wykona-1
Rumunii
w
1949
roku
W
pracy. ku Ra.dzieckiego i 'kraja.mi demokra
rozwój współY.awodnictwa
a izmu,
·wac p:erwszy dwuletni plan gos110 •
a.n-, masowy udtz.iał robotników w ru .cji ludowej kroczyć będziemy tak no w~tępny roczny pla!'l gosp~~r- niósł ogółem 82 miliardy lej
* • *
realizaroku
pierwszym
W
dArezy.
roku
w
niż
więcej
razy
cztery
t:zyli
pięcoochu racjonalfaators.kim i wynalaz- jak dotąd do nowych l coraz 'vspa- czy,. Jako prz_ygotowame do
•
.
·
le
okne
Tak
odbudowano
l!J49
planu
cji
sukcesów
Podstawa
letmego .planu budowy fundamen- poprzednim.
ca:ym. Nie byłby równ'.eż możliwy nial.szych 2:wycięstw!
~oc~one poUP
wszystkie zakłady przemysłowe, zni tycznie .
tów socjalizmu. D-Lięki realizacji jest rozwijające się masowo wspó~ szczone
w czas'.e faszystowskiej oku mokrac··11g~110 .aiczo P~~st~·a deplanu g~podarczego .PO\Vstaly w zawodn:ctwo pracy, które wzmoało
tym kr~JU nowe gałęzle prZ:Cwysłu. Bię szczególnie w drugiej połowie "'ro pacji i. zb~dowano szereg r.o\vych, wstępu}~ ; ~~~~; ~~adz1e~~- l wiarą
. d ! ~n.> ory~ W
Rumunia wyprod~k~w!'lła _pierwsze ku dla uczczenia rocznicy Re\\:o~u np.: .w1elk1e elel~trocentrale w Bilisz oparciu 0 pom
. Oe I OE\~l...,~IP:eDia i:o
Rok 1948 był rokiem przełomu. I i usunęły największe przemody płę włam.e _traktot?', m1w1ark1, maszy· cji Październikowej i 70-lec!a uro- c-1e 1 Ersebe, wielkie tartaki paro- t .
we, fa_bryki prze~1:l:s1u chemiczne- d~m~ł'l~ć Z~~~ku Bta.dz1e~1~fo. bi:Masy ludowe w tym roku pod prze trzące się na drodze budowy socja- ny rolntcze, łozyska. kulkowe, wozy dz.:n Generalissimusa Stalina
0
wndnh:twe.m- swej Pa.rtli Komunisty f lizmu w kraju. R~k 1949 to rok dal clębrowe, świdrr dl'.!' przemysJu
PJz:ebudowa gospodarcza J~aju ob
Cll!!_ej ł'OZbiły główne gnia.zdo reakcJl I sugo wzmacniania. U!tro.iu demo~ra na.ftcnirer~
rok\l
ub.
Latem
wieś.
i
miasto
Kap-.itał mwestowany jęła
Stworzono nieznane w Albanii i::aL. M. - L. B.
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