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poświęcona

zaeadnieniom pracy

WARSZAW.A (PAP). - W dniu 18
bm. odbyła. się w Komitecie Central
nym P2'JPR narada pośWięeona omó
~iu za~adnień pracy wśród mło·
d.Zieży w świetle uchwał ostatniego
Plenum Ila.dy Naczelnej ZMP.
Z całego kl'aju na naradę pr.zybyll
sekrełarze Komitetów
Wojewódz·
kich PZPR oraz przewodnicząey Za·
rządów Wojewódzkich ZMP.
W naradzie . wzięli umiał: scltretarzKCPZiPRtow.F.Marur, wicepre
mier tow. H. Chełchowski, minister
Oświaty tow. W. Jarosiński, szef
Nr 227 Głównego Za.rządu Politycznego Woj
aka Polskie.go - gen. M. :Sa.szkow·

ZMP z przewodniczącym W. 1\Iatwinem, zastępcą Komendanta Główne
go SP - N. Michtą.
Przewodniczący Zarządu

umi, SOBOTA 19 SIERPNIA 1950 ROKU.

RPK Ili (VI)

Głewne·

go ZMP, W. Ma.twin, zreferował wy
niki obrad Plenum Rady Naczelnej
ZMP. Następnie ro.zwinęb się liardzo ożywiona. dyskusja, w Jd1itej wy
powiedziało się 21 mówców.
Dyskusję . podsumował sekretarz
KC PZPR tow. F, Mazur.
Przebieg narady był świadectwem
ogromnej wagi, ja.ką przywiązuje
Polska Zjednoczona Partia R1>bot11lcza do sprawy rozwoju zwjązku
Młodzieży Polskiej w kierunku na·

1

ORGAN.WK ŁK POLSKIE-~ Z·JEDNOCZONE.J PARTII ROBOf.N.ICZ-EJ

„ „............______________________________________________________
__________________
i

wśród młodzieży

Po~żegacze nie unikną ~dpowiedzi31ności1 ;;;~~~~;;~~;;~~;i!ii~~::;~~;;;;,;
Swiatow)r
Ob.rońców

Kongres

od,ia pod
PRAGA (PAP). - Praga stała się
w czwartek widownią potężnej mani
fcstacji pokojowej na wiecu, na którym obecni byli wybitni przywódcy
światowego ruchu w obronie pokoju iz prof. Fryderykiem Joliot-Curie
na czele.
Na wiecu tym odczytana izostała
deklaracja ludności Pragi, która wy

kic. Szaleństwo i histeria, jakie ogar
nęły tych izbrodniarzy mogą popchnąć ich do najgors.zego, Nie ulega żadnej wątpliwości, ie gdyby o·
bóz wojlły rozpętał nowy konflikt
światowy - to zostanie on pokona-

PRZEMOWIENIE
PROF. JOLIOT • CURit.
W swym przemów:eniu prof. Joliot-Curie omówił sukcesy ruchu w
obronie pokoju w okresie ostatnich
Hi miesięcy. Podkreślił on, że w wy·
niku tych sukcesów podżegacze woJtnni zrozumielł, iż i~h zbrodnicze
plany ska7.ane są na ffasko.
",,. ·
· d na·
k zd ac· sobt'e spra„mus1my
Je
wę _ powkdiział wielki uczony fran
cuski że niebezpiecze~st:vo .w
chwili obecnej I jest so;czegolme w:el

bomby atomowej. Dla wykonania te
go zadan~:i uchwaliliśmy Apel Sztok
hohnski, pod którym złożono już 276
milionów podpisów. Nawet amerykańscy mężowie stanu - zwolennicy wojny atoJ!iow~j - rozumieją .~o
1nnaeza ta.k wtelkl sukces tej akcJ1.
Prof. Joliot-Curie raiz jeszC?:e po·
ł
t
· ·
·
· b
wt 6 rzy• swe os mezeme.
ze me
ez·
ł
?ieczenst~o wo.jny me zosta o. zaz~gnane 1 zakonczyl swe przemowie
me słowami:
.

I

aby pokój

zniszczeń i

śmierci. Oto dlaczego wzmacnia.my i
raża gotowość '\Wmożenia wysiłków rozszerzamy naszą. akcję w obronie
w obronie światowego pokoju i w pokoju. Najważniejszym zadaniem
budowie socjalizmu.
było przeciwstawienie się najwlększemu niebezpieczeństwu - użyciu

„Wobec wielkiego sukcesu naszej
akcji ł w świetle ostatnich wyda.rzeń
konieczne stało się rozpatrzenie i>pra
wy wzmożenia naszych wysiłków.
Sprawa ta Jest celem obrad Biura
Swiatowego Komitetu Obrońców Po
koju, toczących się w Pradze, Stwier
dzono w ich toku konieczność Toz~
szerzenia naszego zasięgu działania,
konieczność jednoczenia coraz to li·
c 7,niejszych rzesz kobiet i mężczyzn,
dla których sprawa pokoju jest świę
ta. Musimy wailezyć o zakaz broni
atomowej, 0 ograniczenie zbrojeń I
szukać najlepszych środków zapobie
żenia wojnie.
Pokój mll'Źe być uratowa.ny i my
i:o uratujemy".
PRZEMOWIENIE ER.ENBURGA

NOWY JORK (PAP). - Kor~3pon
denci amerykańscy donoszą z Korei,
że oficjalnde podano do wiadomości
o ewakuacji władz marionetkowego
rządu Li Syn Mana z Taegu do Pusanu.
Wojskowe władze amerykańskie
wydały rozkaz, by. cała ludność ~ywilna Taegu opusciła natyc1!-Jntast
miasto. Taegu liczy obecnie poi. mlIlona mieszkańców.

zbrojnych Koreańskiej Republiki
Ludowo - Demokratycznej ogłosiło
w dniu 18 sierpnia rano następują
cy komunikat:
Na wszystkich frontach Armia Lu
d
owadziła w dalszym ciągu
.
.
.
W ten sposób Ci wrogowie ludzkości o"'.'a pr
zac1ęte
walki
z wo3skam1 . amerynie będą morii uniknąć odpowłe«hial
kańskimi i Iisynmanowskirm.
Po
ności,
-e
przełamaniu
oporu
przeciwnika
Drogi wiodące cz Taegu na połud
Nasi wrogowie - powied.ział da- woJska ludowe kontybuują ofensy nie oraz pola wokół Taegu są pełne
lej Erenburg - twierdzą obłudnie, wę. Ważny węzeł obronn.v i ośrodek uc?od~có:v cy\;rilnycb, w. szczeg61no
jakobyśmy potępiali jedynie bombę komunikacyjny Takudon został za· 1 śc1 dzieci, kobiet i starcow, przymu
atomową, a nfo agresję. To kłam· jęty przez wojska ludowe, które za sowo wygnanych przez Ameryk::u1bw
stwo! Mieszanie się do spraw innych dały du:ie straty przeciwnikowi.
.z Taegu.
narodów - Jest agresją, a tę potępia
~~~~~~my jak najbardziej stanowczo.
Młodzi Koreańco:ycy i młodzi Arne
rykanie giną dziś w Korei. .Jest rze
czą niemożliwą nie nazwać agresoKongresu
Pokoju
rami tych, którzy na.kazali wtrące·
PRAGA (PAP)._.:. W piątek 18 bm. su działalności Stałego Komitetu
nie się do spraw koreańskich i po.
zakończone czostaly w Prac:ke trzy- Swiatowego Kongresu Obrońców Po
wodują śmierć tysięcy ludzi. ,
Przemówienie .swe zakończył Eren dniowe obrady Biura Stałego Komi· koju oraz do podjęcia akcji w kietetu Swiatowego Kongresu Obroń-- runku powszechnego ogrlł'niczen.ia
burg słowami:
1
„Musimy położyć kres zimne,j woj ców Pokoju. W wyniku obrad po- czbrojeń i llkwidac,ii w~zelkich pr~y
nie, musimy walczyć o trwały po• v.-uńęto s.zereg uchwał i rezolucji, goto'Y!)ll do wojny w Jakit~jkolwiek
zmierzających do rozszerzenia zakre formie.
kój i wywalczyć go".

nową woinę

Olbrzymia maniłe~łacia pokojowa w Pradze z udziałem członków
Biura Stałego Kom itełu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju

ny. Nie chcemy jednak,

PEKIN (PAP). - Z Phenianu do
noszą, że dowództwo naczelne
sił

~Qd ludżhości ·

zbrodniarzy przy gotowuj-ąc y eh

został osiągnięty drogą

Pokoju

I

....

Zakończenie

Biur~ Świało~ego

obrad

Obrońców

llaród radziec;ki realizuje

„Wrogowie pokoju - powiedział
Erenburg - pytają obłudnie dla~e
go domagamy się zakaczu użyC:a
bomb atomowych. lecz nie innych
bcmb. Apel Sztokholmski o zakaz
bomby atomowej jest dopiero pierw
szym krokiem na drodze utrwalenia
pokoju. Wkroczenie na drogę utrwa
lmia pokoju nie byłoby możliwe ?ez
sprawie przebudowy
uczynienia tego pierwszego kro.1t.u, Doniosło uchwała Rady ~inisłrów ZSRR
ale obecnie, gdyśmy ten krok uczysystemu iryga~yjnego
rolnictwie radzieckim
nili. nie mamy zamiaru się zatrzymywać.
_
dnianie
w
rolnictwie
Azji Srodko- traktorowe oraz specjalne ośrodki
l\10SKWA (PAP). - Prasa ra
Nasza organizacja nie .iest organimaszynowe, które zajmują się zadziecka opublikowała uchwałę wej i republik zakaukaskich.
Korespon-. ten powinien być rozstrzygnięty. Je zacją występującą jedynie przeciwko
MOSKWA (PAP).
leSztuczna irygacja posiada rów- kładaniem ochronnych pasów
Rady
Ministrów
ZSRR
w
spradent Agencji TASS donosi cz Nowe· dnakże Stany Zjednoozone nie chcą bombie atomowej. Jest ona organi·
wie przebudowy systemu Iryga- nież duże znaczenie w środkowych śnych wyposażone zostaną w 21.800
zacją
obrońe()w
pokoju.
•
go Jorku, że w dniu 17 sierpnia od- uregulowania tego problemu. Delecyjnego w rolnictwie radziec· pasach czarnoziemu oraż na tere- specjalnych kopaczek oraz w wiele
Organizacja nasza domaga su: o•
b~·ło się pod pl"Lewodnictwem dele- gacja Stanów Zjednociionych podko
kim. Uchwała ta stanowi nowy, nach stepowych europejskiej <:zęści innych maszyn, skonstn1owanycl1
graniczenia wszelkiego rodzaju zbro
olbrzymi krok naprzód w dziele ZSRR, gdzie przyczynia się ;;ku- dla potrzeb budo-wnictwa irygacyjgata radzieckiego iMalika kolejne puje i pa.raliżu.ie prop1nycje Związ jeń I położenia kresu propagandz~e
nego.
dalszego Podniesien,ia
kultury tecznie do walki z posuchą.
ku Radzieckiego, zmierzające do po wojennej.
Zebraliśmy
posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.
olbrzymią
Rada Ministrów ZSRR stwierdza,
rolnictwa socjalistycmego.
Uchwała Rady Ministrów
ZSRR
Otwierając
posiedzenie
Malik kojowego uregulowa.nla zagadnienia ilość podpisów pod Apelem Sztokii wobec
olbrzymich
Gsiągnlęć
ltolmsklm. Ale to nie wszystko. SpoUchwała Rady Ministrów ZSRR rolnictwa socjalistycznego, ogromne formułuje obszernie program przyoznajrnil, że na posiedzeniu 'j;Jrz.y koreańskiego.
gotowania kadr specjalistów, insrządzimy listy podżegaczy wojen· I wskazuje na wstępie na olbrzymią go Podniesienia kultury
rolnictwa
drawiach czarnkniętych, które popne
nych, propagujących nową wojnę. rolę, jaką odgrywa sztuczne ~awa- oraz postęp6w mechanizacji prac pektorów i mechanizatorów, którzy
(dokończenie na str. 2-giej)•
kierować będą p1·acami przy budodzilo bez.pośrednio posiedizenie jaw·
rolnych, istniejący obecnie system wie nowego systemu lry.gac;vineE(o.
ne Cllłonkowie Rady dokonali wyirypcyJny wymaia modernizacji.
Istniejące obecnie systemy iryga
miany tzdań na temat zagadnień, jacyjne posiadają gęstą sieć kanałów
kie ·wyłoniły się na popl\Zednim po
stałych. Odstępy między tymi kana
Cala prasa radziecka zamieściła
siedzeniu. Delegat radziecki stwier·
łami wynoszą z reguły od 80 do 150
dzH, że uczestnicy posiedzenia przy
m. W ten sposób tereny nawadnia artykuły wstępne, poświęcone done podzielone są na drobne, izolo- niosłej uchwale Rady Ministrów
drzwiach zamkniętych uważają rza
wane działki o powierzchni od 3 do ZSRR w sprawie przebudowy sy~te
celowe kontynuowanie tego rodza10 ha. Kanały t.e stanowią pow.1ż mu irygacyjnego w rolnictwie raŁódź
ju wymiany zdań.
dzieckim.
ną
przeszkodę
dla nowoczesnych
Po przemówieniach delegatów Ku
'ć
~
Dziennik
„Prawda" w artykule
bv USA Norweg!!, kliki kuomintan
Pierwsze zobowiązania produkcyJne w ŁodlZli na czes Kongresu . - chv imperialistom - ło praca, to maszyn rolniczych. Ponadto niewiel
g~~vskiej' i titowskiej Jugosławi.: _
koju czostaly podjęte w iDLie.lnicy St~romiejskiej prae~ zało~ę ZPP im: nąsz Plan 6-letni. Wykonaniem tego kie rozmiary działek uprawnych u wstępnym, poświęconym tej uchwa
;.ahrał .e;tos delegat radziecki. Malik
Zubrzyckiego. Nic więc d7llwnego, ze podCflas d.z1elmcoweJ k~nfer.en~j1 planu p~ożymy 1 Imperia.Mstów na nicmożllwiają racjonalną eksploata le pisze m. in.:
cję traktorów. kombajnów zbożaW ciąiru kri1tkic&o c1.a~11 w· Związ
wskaz.al, że starał się znaleźć w opokoju. która się odbyła wczoraj w sali. Woj. Rady Narodowe.i 111.a1w1ę- obie łopatki.
wych i innych, ~owoczesnych ma ku Radzierkim Jlowslały setki i tyświadczeniu Austina jakieś nowe
cej w dyskusjii mówiono o tych właśnie zobowiązaniach.
Ob. Grzelak w Imieniu załogi z szyn rolniczych itd.
siącc nowych
kanaltiw irvgacyj0elementy, Jece nic podobnego
Delegacja ZPP im. Zubrzyckiego weg 0 Komitetu Obrońców Pokoju ia „Kslą,żki i Wiedzy" składa zobowią
Rada
Ministrów ZSRR stwier- nych. Szczególnie wielkiego
świadczenie delegata amerykańskie- wręczyła prezydium konferencji ~a meldował konferencji, ie pracowni- zania podniesienia jakości produkcji dza, iż dotychczasowy system sztucz chu nahraly prace irn;-acy,iner!lzma·
w ago nie iz:awiera. Były nowe słowa. ręce przewodniczącego ob. Symfor1a cy Centrali postanowili na cześć i zmniejszenia godzin niepro<lukcyj-, r.ego nawadniania wymaga stałych statnich latach. Itca!i711,iąc
stalirrnw
nych.
dh
uczczenia
K6ngresu
Pokole>cz treść pozostała ta sama. Au- · na wartecklego meldunek, że do Kongresu Obrońców Pokoju uspraw
prac nad konserwacją kanałów i ski plan przeobrażenia przyrody,
stin unikał jakiejkolwiek wzmianki dnia 18 bm. wykonano w 58 proccn nić pracę i zaoszczędzić w ten spo· ju.
.
. .
.
usuwaniem mułu, powoduje powsta pracownicy rolnictwa socjalistyczo fakcie zasadniczym - fakcie agre- łach podjęte n. cześć Kongresu Po· sób 20 miln. zł.
- Pokoj zwyc1,ęzy,. gdrz na. c~e-Je w~nie wzdłuż .kanałów licznych. 0 nego budują stawy i zbiorniki wos.ji Stan6w Zjednoczonych przeciw- koju zobowiązanie wyprodukowania
Wystąpienia powyższe przyjmowa- obo~u pokoju stoi. W.1elk1 Stahn.
,lgmsk chwastow oraz szkodników dy, przekopują, nowe kanały i poko narodowi koreańskiemu: nie dał 40.000 par skarpet wartości ok. 6 ne były z niebywałym en\uzja~mem. oś:V!adc~. t~w.. Cies1els.ka, ,p.rzen:ia· I rolnych.
głębiają koryta rzek.
Wyniki tej
on odpowiedzi na fakty i dowody miln. zł. ponad plan. Zobowiązania
Każde pnzemówdenie delegatow za wia3ąc .w 1m1enn1 or~an1zaci1. kob~e- I w wielu przodujących kolcho- Ggromncj pracy dostrz('galne 5ą już
przytoczone przez delegację radziec wielowarsztatowców zostały wykona kładowych komitetów obrońców po- cych.
, zach i sowchozach _ czytamy w u dzisiaj m. in. we wzroście urodzajką w tej sprawie.
.
.
ne w 100 procentiuh. powstały bo· koju przyjmowane było huragan?:
Słowa jej przerywają gromkie 0 _ ; chwale - a. także w naukowo • ba ności gleby. Z1cmic, które do nieMalik izaznaczył, że Austm usiło- wiem 4 zespoły wielowarsztatowe wymi brawami i oknz.ykami na czesc klaski i
entuzjastyczne okrilyki:
dawczyc~ osrodkach rolnych, opra- dawna wyrfawały się „martwe" przy
wał odwrócić uwagę międzynarodo obsługi automatów skarpetowych. pokoju, Związku Radzi~ckiego, Tow:
Niech żyje pokój! N\ech żyje cowano 1 za~t?sowano w praktyce noszą obecnie obfite i :-tale rosnące
wP-j opinii publicznej i Rady Bezpie Pierwszymi wielowarsztatowcami w Bieruta i Wodza caleJ postępowe)
Tow. Bierut! Niech żyj.e Tow. St::ilin! !lowe, ?ardz1e.1 doskonałe ~ystemy plony.
crzeństwa od wydarzeń mających 0 • Polsce w tej dziedzinie są ob. ob.: ludzkości - Wielkiego Stalina..
1rygacyJne. Stałe kanały nawadniaUchwała Rady Ministrów
ZSRR
hecnie miejsce w Korei.
Leon Małecki, Leon Dębski, Stan!Po referacie ob. Głażewskiego i
.
jące zostały tam zastąpione przez - stwierdza, „Prawda" - jest wzo
Wskutek barbarzyńskich bombar- sław Orłow&ki i. .Jan Majchrzak.
dyskusji pre.ystąpiono do wyboru
kanały czasowe, które czynne są je rem twórczego upowszechnienia do
dowań amerykańskich -powiedział
Deleg'acja ZPDz. im. Duracza za- Stałego Dzielnicowego Komite.tu o- I
dynie w okresie irygacji, po czym I świadczeń socjalistycznej g-ospodar
Malik - w Korei leje się krew ludz meldowała ".konferencji o podjęciu
· brańców Pokoju oraz d eJegat ow na
Na Ogólnopolski ,Kongrrs Obroń· zgodnie z wymogami zmechanizo- ki rolnej i nauki rolniczej. Ocl niepa
ka, giną kobiety, dzieci i 1>tarcy, a prz1f załogi szeregu oddziałów:tych Konferencję Wojewódzką i Kongres ców Pokoju wybrani zostali następu wanej uprawy gleby, ulegają przy miętnych czasów uważano, iż system
dorobek narodu koreańskiego jest
zak adów zobowiązań, których ogól- Pokoju.
pomocy specjalnych maszyn miwe- stałych kanałów nawadniających
niszczony. Tysiące żołnierzy amery- na wartość wYnosi 7 miln. zł.
Dzielnibę Staromiejską fta Kongrc jący delegaci: ksiądz Ksa.wery An· lowaniu.
jest najdoskonalszym systemem iry
drysiak,
profesor
Emil
Rapal;lort
kańskich ginie w Korei. P.rasa ameO przejściu 10 prządek na obslu- sie Pokoju reprezentować będą.: ob.
Uchwala Rady Minist.rów ZSRR gacji. Na gruncie dośv;i;ulczeń przo
rykańska stwierdza, Iże dziesiątki
I
c
·
·
ki
botnlk
7. tow. Andrzej Brzeziński. '
gę zwiększonej ilości. maszyn zamel- Bronis aw
zerwms - ro
·
p1·zewiduje całkowite przestawienie dujących kołchozów radzieckich i
tysięcy giną w Korei nie wiedząc o dowala delegacja ZPB im. Harnama. ZPB im. Barnama, tow. józef Pilar·
się na nowy system nawadniania z osiągnil!ć instytucji naukowo . baco walczą i dlaczego umierają. Ma·
Anna Chałasiewicz _ przodowni· skt _ zasłużony artysta Teatru ~o·
1.astosowaniem czasowych kanałów clawcz;1.·ch, Rada Ministrów ZSRR
lik podkreśli?. że ,t.ustin unika mó- ca pracy ZPB im. Marchlewskiego, wego w Łodzi oraz ks. Eugemusz
nawad:11iających.
opracowała nowy, opart~· na zasawienia o tych sprawach, operując oświadczyła: „My, robotnicy Zakła- Ka.parnik.
Uchwała Rady Ministrów ZSRit dach naukowych, system irygacji Oll
ogólnikami i frazeologią na temat dów im. Marchlewskiego, tak, jak ca
*
*
zobowiązuje Ministerstwo
Rolnic- powiadający poziomowi rozwoju na
przyszłych perspektyw.
ła klasa robotnicza walczyć będzieWczoraj również odbyła się w p1ę
twa, Ministerstwo Uprawy Baweł· i;:zego rolnictwa.
Przed Radą Bezpieczeństwa - po my nieugięcie w obronie pokoju. knej świetlicy Samor;ządowców pny
ny oraz Ministerstwo Sowchozów
Prze,jście do nowego systemu tr:v
wiedział dalej Malik - stoi .zaga- Wiemy, że każdy metr tkaniny, każ ul. WólC'Lańskiej Nr 5 konferencja
do realizacji nowego systemu iryga gacji - to jeszcze jedno 7.WYcięslwo
dnl·enie pokojowego uregulowania dy kilogram przędzy wyprodukowa· obrońców pokoju -n..· 1 ·
....
"d
·
Lnie mcy _,ro m1e
cyjnego w okresie najbliższych 3 do chłopstwa kołchozowego w walce o
problemu koreański.ego i problem nej przez nas - to najcelniejszy po ście.
4 lat.
dalszy rozwój rolnictwa socjalistycz
tow.
Lahauł
zamordowany
cisk w podżegaczy wojenny-0h. W
Zebrani entu.zjastyco:nic manifcsto
Prace nad zmodernizowaniem i nego, o stworzenie obfitości produk
naszej niciarni w dniach od 7 do 11 wali swą wolę wałki o pokój. W <i:Y
przez faszyst6w
przebudową sztucmego systemu 'u·:;r tów' rolnych.
bm. po.mieśliśmy na cześć Kongresu skusji nad referatem prof. dr. Em1gacyjnego dokonane zostały w s1>0Łódzki Komitet Obrońców Poko· Pokoju wydajność o kilka procent: la Rapaporta robotnicy, przedstawiBRUKSELA (PAP). W nocy ~ sób zmechaniZQwany. Uchwała prePod kierownictwem Partii Bolsze
ju komunikuje, że dziś, 19 bm~, o na przewijalni o 2 procent, nn. skrę- ciele inteligencji, kobiety ! n;Iodzie.ż piątku na sobotę w Seraing koło cyzuje dokładnie ilość najróżnoro
godz. 17, odbędzie się w świetlicy calnl o 5,5 procent. Na cześć Kon- dali pełny wyraz zroizum1emu roli, Liege a:amordowany został pum ter dniejszych maszyn, kttlrc dostarczo wickiej - kończy dziennik „Prawda" - pod kierownictwem genialne
ZPB im. Dzierżyńskiego, ul. Piotr gresu Pokoju 1towstało u nas 9 zespo jaka przypada robotniczej Łodzi w
rorystów faszystowsldch przewedni ne m11taną rolnictwu w ciągu naj· go twórcy ustroju kołchozowego kowska 2!!5, Konferencja Obrońe6w ł6w na.jwyższej jakości, w tym 3 mło walce o pokój.
bliższego czasu dh realizacji wiei· Towarzysza Stalina, chłopstwo ra·
Pokoju dzłelnłoy GÓRNA.
chieiowe.
- Wnyscy ludiie pracy jednoczą czący Belgljslitej Partii Komunlsty- kiego planu przebudowy systemu I· drleckle realizuje plan przeobrde
Ob, Gośchniak z Centra.U Odpad- s[ę w walce o pokój - oświadcza ob. r.mej tow. Julłen Lahaut.
f,ODZKI KOMITET
rygacyjnego.
nla przyrorly w interesie budownlc
OBROfi'COW POKOJU k61'· ,.Bacutil" w imieniu zakładu· Zieliński. - Na.Jlepszym oreżem llHe
Zamordowany liceył lat, 65
Tak więc, ośrodki maszynowo - tw,a komunizmu

Malik wzywa

I

stalinowski plan

Radę Bezpieczeństwa

przeobrażenia
w

w

do \lOkojowego uregulowania konfliktu w Korei

Wzmoiolia pr.aca naileps~ym oręiem
przeciw

Robotniczo

przyrody

podżegaczom

• • •

woiennym

podejmuje dalsze zobowiqzonio dla uczczenia Ogólnopolskiego Kongresu Pokoju

•

*

.

Ohydny mord!

Przewodniczqcy
Belgi1skiej Partii Komunistycznej

Komunikat

I

I

•
I

•

„

lalik

nam daje
Do walki o zwycięską realizację co Plan
6-letni?
zadań

Planu 6-letnieqo

Z ostatnich obrad rozszerzonego Plenum ORZZ
D

)'łktiśjl, ltt6ra toćlt:Yłll lid• na 011:.atnim Plctmm Okr~11owej Rady Zw.
Zł vodtiwycn w todt\, pt•:o.y udziale aktywisl&w tWiązkowych z
terą'lU todzi i wo.Jewództwa w~k11r.ała na i:zet·eg braków i nledocląg

w

ttilłć
dotychc.z:11sowej pracy zwiąż le· Ił tawodowych. ·
ż wypowiedżi dy. kutahtów przebij la 11zcżera trosk( o wypracowa
me wytyc1mych, któte pot.wolą na peh1ą i włe~ciwą realizację zadnń,
jakie przed związkami iawodowymi stawia Plan 8·letni.

Oe

tła dotychczasowej nie tyllto nie a.,pnnowal sprawy po
wołania fl'UP dlązkowych i
uko
działalności
lenia męi6w •ufania, ale nie Jest

Wicepnewodtilczący

ORZZ, tow.
anal!tie działalność
ogniw twil\zkowych. Stw1erdtił on,
ie do ieplej practtJl\łlYch powiato •
wych raCl swł11zków iliwodowycb,
D.llleł" ratiy w Piotrkowie, Radom.
aku, Totttast.owle, \Vłelunlu i Łowi·
Gradećlti poadtł

ozu. Jtidt

łi.

oo

tnłesląo

zwołuj"

konfel.'iłtc,Je

aktywu związkowe10,
przeJm»WiUlzaj11 systematyczne lustr-W• tłllałalnóścl rad zakładowych
l kół iWl~kowych onz kontroluJI\
wykOlianle 11leeeń polustracyJnych.
Sprawa wspóhiawodnlctwa pracy l
zagaftnhmla kulturalno • oAwłatowe
znajdUJI\ wła~iwy' oddźwięk w pra
cach tych rad.
Nie dopilncwały one jednak prze
biegu prac w grupach związkowych.
które na ocół są mało żywotne. M-:
żowie
zaufania nie są odpowiednio
imtruowani, nie Interesują się dn
statecmłe sprawa.mi prcdukcyjnymi,
nie zaznajamiają członków grupy 'li
planem rocznym,
miesięcmym i
dZl.ennYJtl, na skutek czego wspól.
zawodnlctwo pracy nie rozwija 11ię
na 'Właściwym P.Oziomie.
Do gorzej pracujących rad, nalełlł
rady w F.iłunskleJ Woll, Rawie MA·
zowlttkieJ i Brzedna.ch.
AmtllauJl\C pracę ponczei'dlttYch

powlj\zany ti doln:rtnl ogni"·atnł
nie łntetesuJe się protl11k

łWł~zków,
c.fą.

Na posledtełllach 1zercgu zarzą.·
d6w okręruwyeh i odd\iałów nie wy
kazuje mę 11talej troski o \ll'YkOnR •
nie planów produltcyjnych, q „ roa •
wóJ współzawodnictwa pracy przez
opracowanie włdclwych norm tech
nkznych w tbledtlnach nic obJę·
t
dotyeliczas nonn&mi proclukcyj
nyml, o doszkalanie zawodowe pra·
coWttlk6w, nie wykonujących norm
technlctnycih.
Jako w111r wtaśctwej pracy rad:v
zl\klatloweJ, która potr~fł kierować
pracami WllZYBtkich kombjł, przepro
wadzać i kontrolować swo,i e ncbw:i
ł.v shtżyć mogą rarly zaldadowr
PZPG Nr 5 i Nr 6 w Łod:O..
Zanądy okręgów za mało tntcre
sdw&ly się wla~ciwą, masową, poli
tyczną, uświadamia.lącą pracą wśrócl

młod7.ieży

i kobiet.
Wiele z tyrh niedociągnięć iwwn
dowane były wcląż 11lew1a:chvą jr
s1,cze pra<'ą. ORZZ. 7a mało interP
riro
90wala się ona r11gadnlenlaml
duk<'Ji. Za mało bylo lustral'ji, kon
trółl oraz instruowania powlatow;vch
rad, o<l1lzlalóW i rad załdadowyeh.
Z tych blęd6w - o~wlaclc7.ył tow.
Gradecki - wyciągniemy .JcdnRk
właściwe wnioi1ki, lttlire
pozwolą
z!~ów okr~gów
J' oCłdliałów nam srirawttlej i JcpJej wyk(ln:ić
nasze utlanla.
z\rią.t1t6w, naleiy 11twferdtlć, te
w
pracy lcll, eook pewnych o lągnlę6,
Zblłiyć zadania
istnieje równie! szerer brak.6w. Wie
Planu 6-Jetniego
Je Jesacre rwiądiów nie powołało
grup :itl\1ąikow~·ch. jak na J)rz~·kład do każdego robotnika
Zw. Zaw. Spółdzielców, Oddr.iał YII
BaWt'\łna, Oddrillł Y i VI
Wl6knla
Zabierający głos w dysku8.ii, siu.
rzy. Oddzla.ł I ł 111 Sa1n1;nądowców. sznie podkreślali 11iłne zadania za
BardPM tle J>łacnje Zl ·iąP.ek zawodo poznania każdego robotnika .z ·wy
wy Prac. Pr-i;em. Skórzanego, który tycm~mł Planu · 6-letniego,

1

Podcza.~ gfosou1111i<r w sP11aciP belgij.<l.im n<td mtan·q o przekazaniu
1.do!Uy królpu·<kiPj ·~·uowi LPopnlda - R11lrlu-inowi, trochę nudna protedttra oblic:umia gfos1iw uroz11111icuna 1.0.<t111" .:rzmceniem bomby d.rnrnej
l'la safę obmd przez pe1mego nsob11ilca, u/ohotl'anego na galerii. 0 .111b11i-

w·

uwitr•rć

m.oH ar..lko

głupie"

B. D.
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Jak pokonano

sis częstYmi postojami na tkalni,
które poważnie hamowały
protluk
. dę. Nara1ty wytwórcze są tam (ITD
Z pokoju kierownika Białej Tkal·
wad1,one niewłaściwie - organizuje
je dyrekcja i nie ma na nich 11zero ni ZPB im. Armii Ludowej widać
podwórze i pnącza dzikiego wina na
IUe.f dnkus.ll. pozwala.fąceJ na wy. przeciwległym
budynku fabryczkr~·cie błę1lów i dokonanie m;praw nym.
Oczy siedzących przy .stole:
nleń w pracJ',
k!erown lkll. sekretarza organizacji
rar!yinci i pnewodn:c:ząceio Rady
W ZPB im. Szymańskiego 170 ro ?::1kbdow<'] .. cz(:,- to spo czywaj ą n a
bolników podJi;lo zobowlą7;\nla clln soczy3tej 1.:ei " ni :-.a oknem.
rofalowe i część z nich zobowiązań
nie wykonuje. Ra.da związkowa to
~twierdziła, ale nie poddano tego
ubiegłego
faktu annl11Je i nie zna!Pziono 1>rzy
Zebrani wapominają rok ubiegły,
czyn niewykonywania. baz.
który smutnie się 11:npisał w życiu
Tow, Krzywański, przewo1lnłc7.ący B!alej Tkalni. Plany wykonywane
były zaledwie w 80 procentach, a
Zarządu Głównego Związku Włók·
jakość produkcji „wynosiła" w nienlarzy, dał szereg pr7.ykladów, jak których miesiącach rzaledwie 20
dzięki właściwej pracy
związków proc. Nl'ic dziwnego: park maszynowzrasta ' produkcja, rozwija się ruch wy by v.aniedhany i niewykorzystywany jak należy, nikt się nie tro
współzawocbllctwa, a dy!'lcyplina pra
szczyl o podnoszenie kwalifikacji za
cy staje się naprawdę !IOcjalist~'c:ma. wodowych tkaczy, dyscyplina pracy
f Jak na przykład w Zakładach An pozo.stawiała wiele do życzenia itd.
1 ol'yrhowskich, gdzie nieobecni
w W związku z tym n ieszc-zególnie s ię
kształtowały
zarobki robotników,
t>racy stanowią 0,008 proc.
zalogi.
którzy też masowo zac1.ęli opuszcza(:
nasze zakłady .
- Kiedy pr1.ybyłem tutaj w koń
Więcej troski
cu ubiegłego roku - mówi kierow· o wysuwanie
rdk, tow. Walczak - izaczęliśmy eię
wraz z organizacją partyjną i radą
nowych kadr zakładową
llaStanaw i ać, w jaki spoZagadnicnie wysuwania kadr za ;;ób ~w~lc.zyć ogólne. zaniedbanie
•
'
tkalni, Jak zahamowac odołvw rorówno do przemy8lu, jak i do pra I botników. Doszli~my sz;>:bko do
cy związkowej, było poruszone przez wnlosku, że popra wić s~iuację w
w ielu towarzyszv.
tkalni można będzie tylko przez do.
·
s.zkalan'.e tkaczy n ie w:v konujących
Tow. WoJda z ZZK mówił, jak ko baz, opiekę nad młod7.icżą , nakreśle
lcJarze zorganizowali Ezkolenie ko nie konkretnych wytycznych dla

trudności

i niedociągnięcia

w Bi alej Tkalni ZPB im. Armii Ludowej

Przykre wspomnienia
z
roku

majstrów, zwiększenie obrotów kro
sien i wykorzystanie w pełni 8·godzinnego dnia pracy oraz ścisłą kon
trolę nad produkcją .

Właściwa praca

majstra daje
doskonałe

wyniki

W pierw 'lYm kwartale bieżącego
roku rozpoczęliśmy masowe doszkalanie tkac::zy przez majstrów i in·
struktorki. Ci majstrowie, w któ:rych parlii były slabe tkaczki, Ila·
Cięli je doszkalać
w następujący
sposób:
MajStt.'r, pracujący na jednej zmia
nie, zostawał pmez pewien C!la~ na
~lanie drugiej, 7.astępując
swego
kolegę, który mógł wówcza!I uc-zyć
tkaczkę, .i ak należy pracować, aby
nie 'produkować braków. Obowiąz
kiem ma,istra było także kontrolowan ie wykonywanych
baz oraz
sprawdzenie, C?.Y tkacze spełniają
należycie swe obowiązki.
T2n system S(lkolenia
bardzo
chwali młody tkacz rz: ZPB im. Armii Ludowej, ob. Błaszczyk.
- Maj!ltcr ml ciągle tłumac7.y,
jtlk mnm m hamiać krosno, aby
nie było niedobić czy gęstych pa·
sków mówi ob. Błaszczyk. Zwraca również uwagę, że należy
unikać krzyżowania. nitek w osno·
wie, gdyż zmniejszy się przez to uelą.ganła i zrywy. To też przed szko
leniem miałem 37 błędów w tkani·
nie w okresie dwntygodnlowrm, a
po
rnlcsiP,czn~'m
przeszkoleniu.
miniejszyła. się łeb ilość do 1'7.

Przez szkolenie
do poprawy produkcii '
- Doszkalanie młodzieży wyma•
ga dużo pracy i cierpliwości - mówi instruktorka. tow. Marla Kalem·
ba - itlc warto doloiyć wysiłków
aby dojść do poprawy prodnktjl. A
1rn11rawa nasti;1rnJc wraiz u szkole·
uic111,

Olo np. młoda tkaczka Klublń ka,
która dawniej produkowała 75 proc.
normy, 110 doszkoleniu wykonuje 97
11roc. Druga tkaczka, ob. Przybysz,
11rzeil szkoleniem osiągała 62 proc.
- obecnie 8ł proc. Tkaczka, ob.
Huk, zamiast dawny<'h fl8 proc, o•
siąga dzl~ 79 proc. ZmiejszaJą. się
również błl)dy w tkaninach. Dzięki
dalszej troskliwej opiece tkaczki,
które już obecnie tak sill por1rawił~'.
niewątpliwie będą wykonywać 1>elne 100 proc. swej bazy. Tych
tkaczy, którzy tmmimo wysil11im·
majstrów I instruktorów, nie wykazują poprawy w swej prar~', przciitt·
wa się z 4 na 2 krosna . .Jeśli jednak
i tu uprawiają brakoróbstwo, wyzna
cza się im inną' robot«;,

Wszystkich
obowiqzuie
dyscyplina :pracy

Majstrowie, na skutek Ctlęstych
odpraw z kierownikiem tkalni, na·
uczyli się dobrize spelniać swe obow; ązki. Chociaż jeszcze niektórzy IZ
n:ch więcej 'czasu poświęcają reperacji kr osien niż doszkalaniu, jednak wyniki ich pracy są w idoczne.
Oto np. majster tow. Zygmunt l•'ran
kowski, dzięki swej pracowitości i
umiejętności
potrafił
tak „podrlągnąć" swą partię, że osl!Yl'a ona
obecnie 107 proc. planu ora11 65
proe. pierwszego ratunku.
W stosunku do majstrów, którzy
nie wywiązują się 11.e swych zadnń,
nie dbają o reperację krosien i odnoszą się do tkaczy ..,Wewła ściw: e,
wyciąga się odpowiednie
wn!osk f.
Zdarzyło si ę np. że majster tlamiast
zgodnie ize swymi obowiązkami na·
niony w swych zmaganiach, gdyż prawić krosno, llachował się ordywalczy o słuszną ~prawę i na narnie wobec tkaczki, ob. So,l?pewno 7.\\'ycięż~"
.
czak. Spotkała go za to przykładna
B. Łukaszewicz
kara.
ZPW im. Niedzielskiego

l!m~~·JBt;aa-a.

ISolidaryzujemy się, z bohaterskim narodem ·koreańskim

lti4!m tym okazał się major służby cz)"lrnej o arystokratyc:mo-k.<iqifc.l'ln n11z11'isk11, który - po u11r.:y11wniu go oSwuulc:yl, ie jest „be.:grMic:nie oddany pratcor<"itenm lal>lou;i Leopoldowi Jl[" i, jako wki, za pomocą bomby dymnej po.•la11011ofł sa1>rote11011a~ przecir<·ko antykról~wskim „machinc1cjom parfomen1arn)71i",
C:r;yn belgijsl;iPgo monurclw-/asiystr, 10, naszym .:dm1ie1n, nie tylko u,,.
bryk półgłówka, leci: rarazern ge.• t o snac:erti1t 1ymbolic::r1ym. ZMłona
drmna, unoszqca się prxei: killmn'l.fcie mim1t nad dlq obrad senatu belgij·
$kie&o, mit.la U'idocznie, według 11ajglęb~1ych intencji utytulnmmego mt~m·
iurnika, przyćmić i zntrzeć tt• pmnięci obecnych nieslawnq, haniebną na((·et
pr:eułoJć ex-„dostnjuego mo1111rc/1y", 1.-tóry w chwili najazdu hitlerou'.~lde
go cdrad::ił $tt·ój krrłJ, ttv.htł nę w palay s olmpantami i zy-<lml 3obie w Bel1ii' JJ(uluiohe, lee:: m:(lle nie z,1.~zci)·t.ne miano: „pif'TU'SZl'l{O kolnlwracjoni1ty".
Ale dym ~ to rylho dym. Nic s nitgo powsUl~ nie może, pmfolmie j<1k
nie rb11d11je się %llmków m1 lodott'eJ tafli. Dyni rozwieje się bi'; ślad11, a to,
co mia( osło11ić, trrrn i pozoM,aje. Pumięci o :r<lrad;;ie królPw$kiej niP znis:c::q łV narodzie bejgijskim ani bomby dynme, a11i dolarowe sub.<yrlit1, ani
intryganctu:o
atyl.-a1111. 1\'aród bPl.i;ij.<ki, w pr:;erca:!:ajqcej .„t·ej tciększoici,
wucząl łpra1l'ie<lli11·ą wojn~ z niegodnym mo11archą o miedzionym czole i pierws::q bitwę u1 tPj u·ojnie - jak 1.viemy - iui wygrał. Oczywiście - to
uie koniec tmlld, b() nie moie być j!'j końcem ::ustąpienie jedT1ej m11ri011e11d
- drugą. Obie przecież pociql(mre są sa sznurki pr%e:r; tl'iadomyclt re:ipePÓW z „oń'' 11'' as:zyngton - Jf'atylwn.
Wbrew ciemnym. 1ilom między11arodowej reahcji, faworyzujqcej - 11·e
wlamym interesie - wszelkie/i q11isli11g1lw i /isynma11ów, naród beTgijslri
poaj11t11 walk~ doprowad:ri do lwzica i 11u\1/11i się wres;cie ncl „do.~t11j11ycli"
Ił nie prouoriych opi~u11ów, choćby nawet udrm:al i „pomm111icó1J''.
I 'ie tii nie pomogą ani. dymrie bomby du·orsi.-il'.i cz1?frul::;i, a11i nf/1<et
~ lia~iqce policji j karabiny ża11dar111erii.
trrva(ą $k11tec:rio€ć t.aldc/1

irodkóto

Całkowita

biet i młodzieży do służby konduk
torskiej i słtiżby ruchu. ·
,,Do najważniejszych przejawów, obrazującycl.t wzrost kultury,
Tow. Luczkiewicz z ORZZ w To
nalciy likwida.cja 1tnalfabetyzmu, która nastąpi już nn początku
maszowie, ipodkreślał konieczność
.Pfonu, zwiększenie ilości wydawanych ksh1żek i broszur do 9.000
lepszego instruktażu w pracy związ
tytułów, tj. o 90,6 proc., zwiększei:iic liczby ab.onentów radiowych
Tow. Stankiewiczowa, sekretarz kowej. Ogniwa wyższe nie uczą og
o 166,7 proc„ znaczne zwiększenie liczby stałych i objazclowych
rady ORZZ, stwierdziła, że powin· niw niższych, jak mają pracować.
teatrów i kin. Zwłaszcza szybko rośnie liczba kin stałych na wsi,
niśmy czerpać z doświadczeń Związ Związkowcy w terenie nie odczuwa
która sięgnie 3.300, tj. wzrośnie 22·krotnie".
aktywu
ku Radzieckiego, jeżeli chodzi o me ją pomocy okt·ęgowego
(z referatu tow. Minca na V Plenum KC PZP?)
fody uprzystę1mienla i upowszetb związkowego. Zarządy
okręgowe
nienia wspaniałych zamierzeń Pia związków nie Interesują się i zbyt
nu 6.letniegc, więce.l uwagi gwró mało pracują w terenie.
ció trteba na pracę kulturalno • o·
Szereg towarzyszy poclkreśla!o ko
!iwlafcwą: na ollcz:vty, w:vstawy, ~a niccmośc W7.mo:i.enla pracy wśróll
antlifalMów //)
zetki ścienne i pracę szkoleniową. kobiet i młochież:v i wysuwania no
poświęconą
zagadnieniom
Planu ""Ych kadr, zarównc do proclukcji,
6.Jetniego.
jak i do pracy 7.wiązkowe.i spo~ród
Tow. Pawlicki poclkreślił macr.e· szercklch rzesz kobiet i młodzieży.
nie pracy agltacy,inej na. wsi, dokl\d
* * *
wyjeżdżają,
organizowane
przez
Dyskusję pod~umował tow. Adam
związki, ekipy łącmości miasta ze Kuryłowicz,
członek
prezydium
wsią.
CRZZ. Po omówieniu wypowiedzi
dyskutantów, podkreślił on koniecz
Więcej zainteresowania ność aktywnego udziału związków
zawodowych w walce o podniesienie
I
dla spraw produkcji produkcji, o wykominic planów, o
.ł
rozwój ruchu współzawodnictwa Wielu towarzyszy omawiało zngad warunków realizacji Planu Sześcio
.._lto.. ...
;'"_..: ... ._.;...;...;..;.;:;.,;;....,,.:;-.~.
~:ił,;,
~~~·.""' ~··
nienia produkcvjne. Tow. Szalkow- l~tn~ego, planu budowy podstaw so
(Na :cljęcitt dane : Łodzi ł wojeu:ództm1 łódzkiego).
;
cJahzmu w Polsce.
I
ski, kierownik Wydziału Ekónomicz
nego QRZf.. stwierdził, że znaczna Nie nlO „.,sqtuacll
bez
część ogniw związkowych za mało
.,. .,.
uwagi po~wlęca produkcji. Na przy
rilad w ZPB im. Marchlewskiego,
radu. 1.aklado·wa nie zainteresowała
Tow. Krzemil'1ska, przedstawicielka
ZNP, mówiła o zainteresowaniu każ
dego robotnika planem, o przełoźe
nlu Języka cyfr na Język codz\en.
nyth, dostępnych przykładów.

.~

Dg

w Łodzi

Napa1'ć

imperialistów amery.
na Północną Koreę
wzburz~•la naszą załogi:. Robotni
cy dają temu wyraz na zebra·
niach,
jakie odbywają się we
wszystkich oddziałach naszych Za

Li S~·n Mana.

kładów.

Przep1'0wadzono
na rzecz ofiar
przei\ amerykal'1·

zbiórkę pieni~żną

kańskich

bombardo\vań

skic samoloty.
Lur! korC'a1iaki 11ie ~est osamot

Br ak I ok aI i na sk I epy

urządzone zo~ta

Ostatnio
zebranie na odrlzinle III.
Zgromadzeni robotnicy, po wysłu
un•J emoz"1'l ••
1•
d o t rzy maaue
"
chan i u refem tu, uchwalili rezoluyy Ja
zob o" ązan
c,ię, w której przesylafo wyrazy
W gminnej E<pól<lzielni „Samo·
ka kilom<'trów jeździć do gminn.?j
solidarności
z ludności:! Korei,
pomoc Chłopska" w Białej Raw·
spóldzielni.
walczącej o swe wyzwolenie oraz
skiej zaopatrują aię trz,y gminy
To' też pracownicy GS w Białej
nie szczędzą słów dla potępienia
- łącznie 70 gromad. Stwarza
Rawskiej podjęli dla uczczenia
zbrodniczej agre~Ji wojsk amery·
to okolicznym chłopom ·wiele tru ·
święta Odrodzenia Polski, zobo·
~ kańskich faszystów spod znaku
dności, gdyż mnszlł nieraz po ~kil·
wiązanie otwarcia trzech nowych
- -- - -- -- - sklepów w gromadach craz Go·
!ipody
Spółdzielczej
w Białe.i
Ra.wskiej. • iestety - wskute~
opornego RUmowi~ka pre:r.e~a GS
w Binlej Rawskiej, ob. Krawca,
współzawodnictwa
zobowiązanie to do tej pory nie
zostało wypełnione.
W większości zakładów pi ~c-y;
względ-zie umieszczane były na
Pracownicy, dążący do dotrzy.
znajdują się tablice, na których
<>wcj tablicy. Wiemy p17.ecież, że
mania swego przyr!eczenia natra
zamił".'<zczane są wyniki poszczeto p<>budza de wzmożenia wysil·
iiają na trndności przy uzyska·
gólnych etapów współzawodnic
ków.
niu lokali po nieczynnych skle·
twa. Podcbna tablica \\•id[lieje
Czyżby referat współr.awod.nic·
pach inicjatywy prywatnej.
również w ZPB im. J. Marchlewtwa zaprzestał swej działalności
skiego. Lecz, niestety, nie można
na terenie naszych zakładów?
Było by wskazane, ab~b. Kra
s ię z niej niczego dowiedzieć, p<>·
Rada. zakładowa powinna czuwać,
wiec z urzędu postarał się o przy
nieważ od dawna nie ukazują się
aby wszelkie wiadomości z fron· .
dzielenie tych lokali.
tu w~pól z awodnictwa były po·
na m e.1 wiadomo~ci, dotyczące
Otwarcie trzech. nowych sklewspół za wodnict" a.
dawane do ogólne; wiadomości.
pów 1,ostało by powitane z wiel·
Domaga się tego załoga całej fa•
Robotnicy naszych zakładów
kim uinaniem Pl'Zez okolicznych
chłopów.
bardzo interesują
się sprawą
bryki.
T. Saar
'YSpó1za wodnic twa i pragnęliby,
Pacholak
ZPB im. J. Uarchlewskiego
aby wszelkie informacje 'W tym ,
ZPB im. Gwardii Ludowej
ło także

•··i

Domagamy

się wiadomości

z frontu

I

I

I

•

'

Nie upaiać się sukcesami. lecz utrwalać
dotychczasowe
I
osiqgni ęcia

P o Io.ie krosien (z powodu braku
ornów i wą• kUJ k tóre da wniej były
przy krą bolączką Białej Tkalni, dizię
ki energicllnemu kierownictwu izostały w dużej mierze izlikwidowsne.
Również zaniżone obr"oty maszyn
doprowadtlono dzięki nieustannej
kontroli do ilości, określonej pI"Zez
plan. Plan ilościowy Białej Tkclln,
v.a pierwsze półrocze wykonano w
105 proc. Plany jakościowe w ykonywane są coraz lepiej, a w ostatnim
miesiącu osiągnięto 53,2 czyli prze·
kroczono u.:;talone dla tkanin suro·
wych plany.
Na przykładzie Białej Tkalni widzimy, że nie ma „sytuacji bez wyj·
ścla", że jeśli kierownictwo, organi·
zal'ja party,jna, rada zakłaclowa O·
raz cała załoga dołoży wysiłk(iw,
~yjście zawsze się znajdzie. Rzecz
jasna, Biała Tkalnia nie powinna

upajać się osiągniętymi
niewątplt·
wie ~ukccsami, ale utrwalić to,. co

zdonyła, aby nie IH>wtórzyły się Już
nigdy więrej smutne doświadczenia
ubiegłego roku.
Maria Szwntb.

..
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2.500 dzieci

Kobiety w Kroju Socjalizmu

korzysta z „Domów Dziecka"
Ministerstwo Zdrowia zorganizowało w kilku miejscowościach
kuracyjnych „Domy Dziecka". Od
I lipca br. do domów tych kierowane są na 6-tygodniowe turnusy
dzieci, u których badanie lekarskie wykazało początkowe •tadlum schorzeń gośćcowych, krzyniedokrwi·
wicę, chorobę serca,
stość itp.
W chwili obecnej czynne są
„Domy Dziecka" w Rabce, Rymar.owie, Czernlawie, Żegiestowie,
Opolnie, Dziwnowie, Busku, Kudo.
wie, Jastrzębiu Zdroju, Polanicy,
Koł«?brzegu i Sopocie. Korzysta z
nich 2.500 dzieci. Budowa „Domu
Dziecka" w Kołobrzegu i rozbudo
wa kilku obiektów w Rymanowie,
dalszym 320 dzieciom
umożliwi
pobyt na wczasach kuracyjnych.
Przewiduje się, że część domów
uruchq.Jlliona będzie również w okresie zimowym. Liczba miejsc
w domach, przystosowanych do
warunków zimowych, przekracza
1.700.
Koszty pobytu dzieci pracowników fabryk państwowych i instytucji pokrywane są z funduszu
akcji socjalnej zakładu, zaś koszty
leczenia pokrywa Zakład Ubezpie
Pobyt w „Doczeń Społecznych.
mach Dziecka" dzieci członków
spółdzielni produkcyjnych, mało
rolnych chłopów, sierot itp. opłaca
w całości Ministerstwo Zdrowia. Skierowania do „Domów Dziecwydają Wojewódzkie Central
ne Poradnie Ochrony Zdrowia Mat
ki i Dziecka na podstawie orzeczeń lekarzy Ubezpieczalni, Ośrod
ków Zdrowia, lekarzy zakłado
wych itp.
ka"

Zadania

Pla~u

6-letnieeo

wykonamy z honorem

oświadczają towarzyszki z Dzielnicy Górnej - Lewei
W tych dniach odbyła się narada
ją.o swoj dotychczasowy wynik
aktywu partyjnego Dzielnicy Górprodukcyjny.
na - Lewa, poświęcona omówieniu
oznajmić toPragnę również
wytycznych Planu 6-letniego.
warzyszom, iż załoga tkalni, ja.ko
Czyn Pokoju, postanowiła wyko·
Po wygłoszeniu referatu prae-z
za mie·
nać lllan produl1:cyjny
przedstawiciela KŁ PZPR, tow. Kudzień
sierp1en o jeden
siąc
biaka, wywiąrzała się ożywiona dywcześnirj".
skusja, w której jako jedna z pierw
szych zabrała głos prrzodownica pra
powitali oZebrani aktywiści
cy, tkaCllka e ZPB im. Rewolucji świadczenie tow. Piotrowskiej hucz
1905 r. tow. Eugenia Piotrowska..
nymi oklaskami i okrzykami na
. - „Towarzysze, - oświadczy cześć przodowników pracy, wyraża
ła - ja, tkaczka, Eugenia Piotrow- jąc w ten sposób' uznanie dla ludzi,
ska z Zakładów im. Rewolucji któray swą ofiarną pracą przyśpie
1905 r. pracuję o~nie na 6 kro- szają wvkonanie „Jane'"" orodukcyjsnach, i przeciętnie w·ykonuję n:vch i pliyczyniają sit~ w ten sposwą bazę w 130 proc. i 99 proc. sób do wzmocnienia sił obozu pokojakości I gatunku. W zrozumie- ju światowego.
niu ogromu zadań Planu 6~letni.c
Wy1>0wiedź akh•wistki, tow. Szugo, przyrzekam, że od dzisiejszej ry, z Zakładów Przemysłu Odzieżo
narady będę pracowała jeszcze Ie wego im. Dr. Próchnika świadczyła
piej i wydajniej, aby swą pracą również o pełnym !lrmumieniu 7.aprzyczynić się do przyspieszenia dai'1, jakie stawia preed naszymi kobudowy socjalizmu w Polsce.
bietami Plan 6-letni.
Tow. S!zura m. in. oświadc1Zyła:
Na. cześć mają.cego się odbyć w
Warszawie Kongresu Obrońców „Zadania kobiet łódzkich w Planie
Pokoju, zobowiązuję się przejść
na obsługę 8 krosien, utrzymu- 6-lctnim są ogromne. W naszych zakładach włókienniczych kobiety sta
nowią, 1>oważną, większość, a więc
na nich w znacznym stopniu opiera
ją się obowiązki wykonania Planu
6-letniego. Dlatego wszystkie kobiety, miłujące pokój, pragnące wyRudzie
chować swe dzieci w szczęściu i doweg? i dostatniego życia na wsi. Te brobycic, na przyszłych s:c.częśli·
SWOJe pdragn_ieni'." P?Payła czyn.em. wych obywateli Polski Socjali.stycz·
Przy sa zemu z1emmakow wyrabiała
.• .
.
.
108 proc. a w akcji ż,niwnej przy neJ wmny nie szczędz1c sił dla wywiązaniu' i stertowani~ . zboż:i- 11~ kon~nia wii:_lki~go .P~an\l 6-Jet~iego.,
proc. normy. Zawsze usmiechmęta 1 l<obacb włokn1ark1 CzerwoneJ Ło·
wesoła jest ulubiennicą z.ało;i PGR. dz! i tym razem jak najgodntej WY·

W walce o socjalistyczną przebudowę wsi

Stanisława Paśmionka
PGR UJ

- przodownica pracy

I

swe zadania i obowiązki, świa
dome, że swą wydajną pracą na.isku
tecznicj utrwalą pokó,j światowy".
Przewodnicząca Ligi Kobiet dzielnic) Górna Lewa, tow. Wożniak
wzywała na wstępie swego przemó'A"ienia do .iak najszerszego szkolenia. kobiet w zakładach pracy. aby
wszystkie
dzięki temu me>gły one
wykonywać swe bazy produkcyjne.
W ten sposób będą pe>wstawały nowe szeregi 1>rzodownic pracy. Podkreśliła ona dalej konieczność popularyzacja wielkich zamierzrń Planu
6-letniego wśród kobiet. Omówiła
zadania. stojące przed terenowymi
kolami Ligi Kobiet. organizacjami
zakładowymi
11arty,jnymł i radami
z wyborami do rad ko·W związku
biecych.
tym,
na.Ił
Należy czuwać
oświadCllyła - aby zostały do nich
powołane najofiarniejsze działaczki
•
społeczne, przodownice pracy,
- „Zadania Pła.nu 6-letniego !l\
ogromne. Wykonamy je wówczas,
gdy potrafimy zmobilizować nasze
kobiety do jeszcze wydajniejszej pra
ry, gdy przystą.pim:v całym sercem
do pracy uświadamiającej wśród ko
biet, tłumacząc. im. na czym polega
ich obowiązek społeczny i polityczny. Wtedy na pewno Plan 6-letnl
oświad
wykonamy z honorem'' czyła na zakończenie tow. Woźniak.
(Kor.;.
·
pełnią

Józe#o Bon1bruch
taśmowa z

.
w przemyśle odzieżowym

ZPO im. Więckowskiego

o nowe

kadry

czyli brygada składająca
z 16 szwaczek - jest niby . ży
Każda cząstka tegci
wy organizm.
organizmu musi działać sprawnie,
aby całość mo
pulsować życiem gla przynosić pomyślne rezultaty,
a więc wykona('. ustaloną planem
normę. Poszczęgólne elementy kon
fekc.ii przechodzą w błyskawicznym
tempie z maszyny na maszynę, d:i
jąc calko,vicie wykończone ubranie.
Nic dziwnego, że w takich warun
Kobiety biorą coraz czynniejszy n- trnch nieobecność jednej z członki6.
c!ział w pracach przy bltdowie socja taśmy staje się prawdziwą klęską
Nieraz zastana
!izmu na wsi. Jako pnyklad może dla całego zespołu.
sluż~'Ć coraz więks~a liczba l Jbiet, wiałam się nad tym, że każda taś
wchodz;,1cych w skład zarządów spół ma powinna mieć kilka rezerwo
dzielni produkcyjnych oraz poważny wych szwaczek, które w razie nie
ocbctck kol:>ict-przodowników pracy cbecności jednej, lub kilku członkiń
w Państwowych Gospodarstwach Rol zespołu mogłyby je ~astąplć. Ob'my:'lałam. w jaki sposób można by
n~·ch.
Do tych kobiet należy ob. Stanisła stworzyć taką rezerwę. W naszych
1,·;, Paśmionka, przodownica pracy w zakładach nie brak niewykwalifiko
Paf1gtwowym Gospodarstwie Rolnym wanych pracownic. Snułam w myRudzie, powiatu wieluńskiego. śli różne plany.
w
Jestem już od szeregu lat człon.
Swym ofiarnym wy~iłkiem wykazała,
że pragnie budować socjalizm na wsi, Idem Partii. Wskazania nyaszej Par
:.by wydźwignąć wieś z zacofania 1 tii są dla mnie najlepszą wytyczną
w mej pracy zawodowej. IV Ple
ciemnoty.
Paśmionka, jako córka bezrolnego num wskazało mi wyraźnie Jrogę,
chłopa, doświadczyła aż nadto upo- po jakiej winnam kroczyć. Utrwali
dlenia i biedy w czasach sanacyj-1 ło mnie w przekonaniu, że podnie
nych. Dzisiaj jej gorącym pra~e: siemy nasz~ prod~k~ję,. wykon~n;~
niem jest budowa nowego, spraWJedh Plan 6-letm w duzeJ mierze d7.1ę,n
Taśma,

8ię

nowych
intensywnemu szkoleniu
kadr fachowych.
Niedługo potem odbył się w War
prze
szawie zjazd przedstawicieli
mysłu odzieżowego. Pojechałam na
projektem.
zjazd z gotowym już
Pierwsza w przemyśle odzieżowym
nowych,
rzuciłam hasło szkolenia
wykwalifikowanych sił • fachowych.
wyszkole·
Pod,ięłam zobowiązanie
nia 5 szwaczek do końca roku.
Dziś dwie spośród nich, Eugenia
Waligóra i .Jadwiga Stefaniak, pr:icu
ją samodzielnie przy maszynach. Po
temu nie chciały
czątkowo same
wierzyć, że nauczą się tak szybko.
Zasiadały przy maszynach z nieu!

nością.

Ile to czasu minie, zanim będzie
my mogły pracować na taśmie
mówiły.

Ale obydwie były 2:dolne i miały
dużo chęci do nauki. Pozostawałam
z nimi po pracy, lub też przycho
rozpoczę
dziłam wcześniej, przed
ciem zajęcia. Gdy tylko jakaś ma
szyna była wolna, wykorzystYWałam
ją natychmiast na naukę. Każdego
dnia widać było większe postępy.
Dziś obie moje uczennice uzyskalt
Obecnie ujuż pełne kwalifikacje.
ob. Siemiasz
czę trzecią z kolei ko. Widzę, że już poznała ona
jak my to nazywamy - „dryg" ma
do
szyny i z zapałem zabiera się
pracy.
Na etapie dalszej aktywizacji ruchu kobiecego Do końca roku pozostały mi je.;i.
cze dwie uczennice. Myślę, że jeśli
dobrze pójdzie, to wypełnię me zo
Za moim
bowiązanie z nadwyżką.
taśmowe
przykładem poszły inne
UJ .ZPH' int. BardOUJ§lłieqo
Taśmowa Pe
naszych zakładów.
Sołtysiak postanowiła wy
Tak więc wybory do rad kobie- !agia
W tym tygodniu w ZPW im. Ka·
rola Bardowskiego robotnice pr>7-y- cych stają się w życiu robotnic szkoli(: cztery wyk;.ończarki ręczne
stąpiły w poszCllególnych oddzia- ZPW im. Bardowskiego ważnym wy oraz wezwała do współzawodnictwa
Słyszę, że
łach do wyborów rad kobiecych darzeniem, mobilizującym je do wy I tnśmową, Karmelitę.
w innych zakładach naszego prze
ornz delegatek na konferencję mię trwałej, ofiarnej pracy.
dzyzakładową. Aktyw kobiecy .zakła
dów zdaje sobie doskonale sprawę,
że do rad winny wejść najbardziej
społecznie
wartościowe, wyrobione
robotnice, przodownice pracy, cienące się dużym zaufaniem i autorytetcm wśród kobiet.
Zagadnieniem rad kobiecych żyją
w zakładach organi7..acja partyjna.
rada zakładowa', koło Ligi Kobiet i
komi;;ja kobieca. Przy współudziale
tych czynników rady kobiece będą
mobilizować kobiety do wykonania
wielkich zadań Planu Sześciolet·
niego.
Doceniając rznaczenie i rolę rad,
robotnice v.."itają je nowym zrywem
produkcyjnym, przechodząc masoy1; 0 na wielowarsztatowość. Zobowią
7.aly się ró~nież sekoli~ zaw?dowo I
1eszc7..e
kcb!ety, me · wykonuJące
swych baz akordowych, nie szczę-1 Miasto n~ze zyskało nowe, Jasn1• przedszkole przy ZPW im. Reymonta
ZPB im. I Dywizji Kościus1.kowskiei. Poclczas gdy re>dzice - robotnicy
dzić starań o podniesienie kultury
pracują. dzieci pod troskliwą OJ>ieką sp<;-llz~ją czas w przeclszkolu.
miejsca pracy.

Wybory do rad kobiecych

myslu rozpowszechnia się współza·
wodnictwo w dziedzinie szkolenia
nowego narybku. Nie trzeba chyba mówić, jak bardzo jestem z te
przecież
go zadowolona. Dążymy
do tego, aby w naszych zakładach
było jak najwięcej sil fachowych,
lepiej,
abyśmy produkowali coraz
więcej, i oszczędniej. Nie wątpię, ·że
akcja szkolenia będzie się coraz bar
dziej rozszerzać.
Cały dzień krzątam się przy ma
szynach krawieckich. Sprawdzam o·
becność na mojej taśmie, rozdzielam
robotę, uzgadniam pracę szwaczek,
aby cała taśma pracowała jak nale
ży. Dostarczam moim pracownicom
dzienne
igieł i nici. Sporządzam
raporty. Walczę o podniesienie ja
kości naszej produkcji, o oszczęd·
ność surowca i artykułów pomocni
czych. Taśma moja spełnia swe za
dCJnia. Zajmując kilkakrotnie pierw
sze miejsce, otrzymała ona propo.
rzec przechodni współzawodnictwa
pracy.
Dziś pragniemy, żeby taśma nasza
przodowała również w szkoleniu no
wych sił fachowych. Wiemy, że to
jest jedno z głównych zadań, wio
tlących do wykonania Planu 6-Iet·
niego.

Kur$

•ł

f0 b0 reCZftJC

h

Zarząd Miejski Ligi Kobiet organ!zuje w czasie od 1 września 1950 trzy
•
miesięczny kurs robot ręcznych na
d ru t ach dl a po t rzeb w l asne1· rodz"my.
· h gru
· w dwoc
· odb ywał się
Kurs będ zie
h i· zaawanso
·
pach , dl a początkugcyc
wany.. ch. z_ apisy przyjm.uje i. i.nf<?r-.
mac11 u dzie1a Se k re t anat M teJSk 1e3
Ligi Kobiet ul. Andraeja Struga Nr. 1
w godzinach od 9 do 16. Ilość miejsc
ograniczona.

'

Laureatka Stallnowsl•iej Premii - Helena l\'lichajlowna Orlowa, kic·
rowniezka fermy hodowli owiec w kolrho1ic im. 1 Maja w (lkrrg1: Gor·
kijew~kim.

.......„„..............„ ...................„ .........„ .......„ ..•..•••.•••„ ••...•..••.••••••„„

No froncie walki o Plan 6-letni

-

-----·----Helena Bardyń i jej zespół

przechodzą na zwiększoną obsługę krosie~

W Zakła.dach Jedwabnlczo - Ga.- mogłabym pracować nawet na 6
odd'Z'iał 4, kob:ety krosnach!
lanteryjnych Pmechodząc na ob~ł>.l~c: zwięks;io·
na obsługę
masowo prrzechodtzą
He!Pn,1 Bardyń
większej ilości krosien, przyczynia- ne; ilości krosien,
jąc się w ten sposób do prayśpie- zobowiązała się w~„k '.)nywać 120 proc.
szenia realia.acji a:adań Planu Sze- ba.zy, Ale karta„ na której wypisane
ścioletniego. Jedną z tych robotnic, s11 wyniki jej pracy, świadczy, t.e
która prrz:esll.ła tu z obsługi 2 kro- udało się jej nawet 11rzckroczyć swe
sien na 4 - jest tkaC"Lka o-b. Helena własne zobowiązanie: wykonuje boBa.rdyń. Już od kilku lat rz.espół jej wiem przeciętnie od 126 do 133 prowe rent bazy akordowej.
miejsce
zdobywa pierwsze
- Gdy nabiorę większej wprawy
współzawodnictwie - a.a ilość i iakość wyprodukowanego towaru. W - móv.i z uśmiechem - to osiągnę
zespole Heleny Bardyń pracują też jes7..c2:e lepsrze wyniki.
Już od dawna uczestnicząc we
je1j matka ora!l siootra - Sta.nislawa
Kaczkowska, również obsługująca współeawodnictwie pracy, Helena
Bardyń osiąii;ała przeciP.t nie 90 prvobecnie 4 krosna.
- Pracujemy uczciwie - mówi cent prim.v T<łkich mtorhch. •chę1·
Nie szczędzimy nych do rracy kob'ieL, .iJdanych
Helena Bardyń.
swych sił. Podwyższamy w ren spo- swemu !lakladuwi pracy - przyby'sób swe zarobki, a zarazem bierze- wa z każdym dniem. Swym świado
my udział w walce o podniesien_ie mym, socjalistyc;mym rndejściem
ogólnego dobre>bytu, o przysporze· do pracy, troską o kulturę m:ejsca
pracy, o wiqkszą wydajność - walnie większej ilości towaru.
Helena Bardyń jest aktywnym etzą one o wykonanie pl'7.edterminoczłonkiem ZIMP i Ligi Kobiet. Pra- we Planu Stześcioletniego.
- Nasza praca - dodaje na · ca na 4 krosnach idzie jej dobNe.
Kierownictwo zakładu otacza jej ee koń~enie rozmowy Helena Bardy11
spół troskliwą opieką, prrz:ydziela m.u - to jest nasz wkład do dzieła
Gdyby tylko - , utrwalenia pokoju, o który walczą
dobry wątek. ...,-ri:dycha Helena Bardyń - więcej masy pracujące całe~o świata!".
(W.).
dbali o nas majstrowie, to śmiało

Zdobywamy nowe zawody
~---------------------------------

ŁZWANN A-23
Robotni ce
prasach automatvcznych
pracują

na

Kilka miesięey temu w Łódzkich
Aparatury
Zakładach Wytwórezych
Niskiego Napięcia A-23 kobiety prze
szły z oddziału montażowego do odrlziału prasowni, gdzie pracują na
aute>matycznych prasach. Są to ob.
ob.: Wanda Niman, Stanisława l\laj
chrzak i Feliksa Domańska.
Chociaż zatrudnione są tu od nieda."'-na, dorównują w pracy mężczyz
nom, wyrabiając ponad 120 proc.
norm y.
1
Wanda Niman, najstarsza z całej
trójki, osiąga bez większego wysilkrn.
wykonama
również wysoki procent
bazy akordowej.
_ Zadowolona J'estem _. mówi,
_ że nrngę dorównać młodym.

amer-ykańskich

barbarz"ńców
:r

w Korei

!(obieto polska!

Pamiętaj

J

Stanisława Jakubow;ika,

I.

piszą

dla spraw obrony pokoju.
mow1
- Ge>rąco pragnęłabym·
chociaż ' · nie·
tow. Tynantowa. wielkim sto1miu pomóc ofiarom spad
kobierców Hitlera, którzy tak samo,
jak on, mordują niewinne kobie~y i
dzieci, palą spokojne miasta i wsie
koreańskie, ostrzeliwują z superfortec bezbronną ludność".
Kobiety Andrzejewa solidaryzują
kobietami Korei,
się z walczącymi
piętnują zbrodnie krwawych oprawców spod znaku dolara, wzywają<::
wszystkie kobiety województwa iódz
kieg-o do podobnej akcji.
E. Jacak

Dla uczczenia Ogólnopolskiego Ks>n
g1esu Pokoju~ który odbędzie w War
szawie w dniu 1 września br., Koło
w
Gospodyń Wiejskich przy ZSCh
Andrzejowie przeprowadziło zbiórkę
na rzecz walczącej o swe wyzwolenie
Korei.
Akcją zbiórki zaj~ła się tow. Tynantowa, aktywistka ruchu kobiecego .na terenie Andrzcjowa. Została
ona także wybrana delegatem na po
wiatową konferencj~ Komitetu Obroń
Nadziejów czei'a
ców Pokoju. Zarówno w akcji tzbiera
na światło elektryczne
nia podpisów pod Apelem Sztokholmskim, jak i. podczas zbiórki na
Praca Koła Gospodyń Wiejskich
rzecz ofiar wojny w Korei tow. Tynantowa wyka,zała pełne poświęcenie we wsi Nadziejów, w powiecie konec

...................................„ „...............„ .........„ ......................................„ ................................................
•

się

która
wykonuje 155-200 proc. normy, zarnbiając w ten sposób znacznie wię
cej, niż w montażowni. Pracuje razem z siostrą. Obie są bardzo zadowolone, pełne energii i zapału.
Jednak nie tylko w ŁZWANN A·23
kobiety z zapałem pracują przy maszynach, dawniej obsługiwanych wyłąc2lllie przez mężczyzn. Mamy ;uż
dzisiaj kobiety-mechaników przy to·
karkach, kobiety-murarki, kobiety
prowadzące tramwaje i pociągi itd. •
- Możemy staMĆ
· do pracy n.a
oświr.dcza
znami równi z mnżczv.
'
i 1\ie tyl
Stanisława Jakubowska kCI potrafimy im dorównać ;v rnbocie,
ale nawet ich wyprzedzić.
W okresie realizacji zadań Planu
Z tyc~ do niedaw:na .ni.edostęp-nyc.h 6-letniego coraz więcej kobiet będzie
ola k<>biet prac naJlepieJ wywiązu1e zdobywało nowe zawody,

Nasze korespondentki
Na rzecz ofiar

I

kim rozwija się z dużym poiytkiem
dla wsi. Od czasu, kiedy zostało zor
ganizowane nasze kolo, tj. zaledwie
od pół roku, dol~ano wiele. Stara·
r.iem komitetu wybranc~o przez kobiety, przeprowadzono drogę prze~
wieś. Komitet otworzył ta~że dzie·
ciniec na okres żniwny, aby przyjść
z pomocą niejednej matce. Wychowawczyni - dziecińca, l\Iaria Bialkówna, z wielkim poświęceniem opiekowała się dziećmi.

Nadziejów posiada j ną dotkliwą
brak oświetlenia elektrycz
nego. Na wszelkie starania w tym
w Koń·
względzie Rada Narodowa
skich udziela, be.z uzasadnienia, odmownej odpowiedzi. Sąsiednie wsie
w odległości ok. 1 km. zostały już
zelektryfikowane, a N adziejów do tej
pory jest pomijany.
M. ś.

bolączkę:

_ l_ _ _ _ _ _ _I_ _. . ._ _. . ._ _ _ __

-· podżegacz wojenny to n1orderca, to wróg, który czyha na życie Twych dzieci

Walka o pokój

to wałka o życie.

•

iasnq przyszł9ść młodego pokolenia I

Nasi Cz'ytełaią ~"'~•łl\ uwa1t

Niehezpiee2'1 ·chodnik
Tow. Ił'. B. piue: „Przed niespełna iokiem przęrowlldzolla aostak w łlf,!I
dai piękna artęP wadłui uL Armil Cal\l'~Onej. Obecnie w trzech miejscach ••·
padł iię tam shidnl\. Jedna 1 tych wyrw dochodai prawie do pul motr• 1łtbo•
koki, eo 1ros.i p~od11iom nieezcariłiwymi wypadkami.„"
PrłJ'imy Wydsiid Kom11nikm:ji i .łliejJkie Przt'tlaipjoratwo Drogowe b
crr.śou'Onie iif uUct ..4rmii Caerwonej ł noprawii"nie dziur w ehodnib. Ocnlmjemy wy}alnitin.

.m.

Młodzież

wkrótce ·powraca ·do iiauki
--~--~~......,.„~--~~~--

Ureczystóś~ razpecz11cia r~llu szkolneo w lodzi
capitnyk11 O'th 1U'OC9)'9tohl w łtd.11
1 września.
Komitety ·rodzlcielakie unądalł dla
dzieci śniadRnia w szkołach, po caym
młodzid uda się do kłAi teatrów, na
pmdsta\fitnla kukiełlte:w•, 1&11WOdy
sportowe 1 koncert Inauguracyjny do
Pilharmonil. Ptzewidietane Je•t tf1wt.
nież

z.orfenizowanie festynu młodzie
jednyin z pa~ków łódzkich.

żowego \'I

(ąlw.)

Zamknięcia

kQWJeh, jak r6wnin
szJeh. ,...

mat.iałw tań

Płl„ ••Pł JCoreł,

.
Ituie11ec m6w .....,edst&ft ałt spra

ruchu

kołOweeo

u111let11zezon• n& wynawłe ł6tbkłeso Klubu

dz1n~odowtJ Ktłtłkl I Prasy (uL Plotrkowtka 86)

Mit"

ITOJll&dq lit· co

dzłłA tbmF publtc111ości.
~
~
Mieukdą robotniczej ł,odźf, •ercem ł m18It .Udary•uJtc •łt • 1lo
wa z~trmi.ia w ulepie PSS Nr
416, przy ul. Piotrk<PWSkiej 88. Kie· batetekt walkt lada koreańskiego - z nieałerplłwoicW. oezekuJł dnia.
w któr3'1' ojesyana Kim Ir Sena llOataDte eałkowłcie jui wyawolona Gd
rown1cl:wo *1carżt tit tu na brak gar
nitur6w ciemnych, Dość jesiennych am•l'Jkahkłth egresorów.
płaazcą damskie) jett ni• wyatarcaa ------------~-------------!"""'
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(cJółll4 lł sł.), eebal• I ptaaku
•
J.W~~ 1191iJo usunltte.
- łł ltQłreh (GS), il p.tunka - as
\AN'•)
.

„w.

___.

olmlłona U slołJ'eb I .....,._ o1'el
ale 9t ł 110 Ił. 0&'6rkł nlesertowane
koat.- 11, • n••ldGI a I Ił Ile
.
k1.
0

'
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Prasa-Prt;ści

11

oczekujellD q

na boisku · ŁKS Włókniarza
llh Spr~wozdawcÓ1V i Publi·
Kl "!J cystów Spe>rtowych przy

po Ludowym Zespole Sportowym w Andrzejowie?
dzięki pomocy tow .Michala
ka, który uchodzi nieomal że za
„ojca" tego zespołu.
Tak niezmiernie ważny w sporcie
czynnik wychowawczy, jak dyscyplina - w LZS w Andrzejowie był
do tej pory skrupulatnie przestrze
gany. Ład i porządek, jakie panC)
wały w tym zespole, to była właśnie
zasługa tej dyscypliny, którą potra
zaszczepić tu przewodnic-7.ący
fił
zespołu. ob. Lisowski.

ności

NOWY ZAMACH
NA ZAROBKI ROBOTNICZE
PrzemyZwiązek Pracodawców
słu Zelaznego wypowiedrział wszystkie umowy o prace, zawarte .ze
Związek
rzwiązkami robotniczymi.
dniówdąży do obniżenia stawek
kowych i akordowych o 30 procent.

nych - na jeden milion robotników w Polsce przypada 35.000· be(lrobotnych. Co trzeci człowiek pracu
je - pisze „Republ1ika" - i to po
dwa, względnie trzy dni w tygodniu. Jes1!'śmy chyba u gramcy wy
trzymałości.

POSŁOWIE OPUSZCZAJĄ BBWR.

Czterech posłów na Sejm, członków sanacyjnego BBWR - nadcsła
ło do swych władz zawiadomienie,
Jak stwierdza „Republika", na że 0pus.zczaią szeregi sanacji.
terenie Łodzi znajduje się wielka
AMERYKAŃSKA
liczba mieszkań wolnych, wielopo..DEMOKRACJA"
koJ·owych. na które nie ma reflekW mieJ·scowości Taboro ',północna
tantów. Chod:z:i o to, że odstępne za
·
· t rzypok OJowe
k ama
·
- wynosi· Karolina) dwustu zamaskowanych i
miesz
t e go uzbrojonych ludzi wtargnęło do
·
P rocrz
'
d 0 1arow.
·
0 k 0 ł0 t ysiąca
gospodarze żąd.ają zapłacenia Im- miejscowego więzienia i uprowadzi
mornego na kilka lat z góry, W oba ło przemocą wieźnia _ Murzyna.
Nieszczęsna ofiara samosądu przy
wie, że lokator może wskutek krywiązana została do drzewa, nasz.pizysu stać się niewypłacalny.
.;;„keja pilkarslta LZS
Obok tego zjawiska - dodaje pis kowa:-ia kHkoma setkami kul, a naw Andrzejowie
'
mo - trzeba stwierdzić, że w nie-1 stępme spalona.
WYCZYNY PACHOŁKÓW
których jednopokojowych mieszbz dobrze prosperująSKŁADKOWSKIEGO
niach tłoaiy si~ już po kilkanaście
cych Ludowych zeWe wsi Alekszyce potl Grodnem
osób - ofiar kryrz.ysu.
doszło do starcia między wiecują- społów Sportowych w naszym woj.
OO TRZECI ROBOTNIK
cymi chłopami a policją. Chłopi na jest LZS w Andrzejowie. Zespół ten
CO TRZY DNI PRACUJE
str.zały, oddane prrz:ez policjantów, istnieje od czerwca 1949 roku, posia
da własne boisko. wybudowane wła
Jak w;yn'i:ka rz danych statystyc.i_- odpowiedrzieli gradem kamieni.
LICHWA

MIESZKANIOWA
W ŁODZI

Jednym

Dziennikar;r,y
Zw. Zawodowym
R.P. .iddział w Łodzi organizuje,
wzorem lat ubiegłych, sensacyjny
mecz piłkarski: PRASA - AR-

ziom tej drużyny i zapobiegną wszel
kim jej zmanierowaniom.
Fakt przydzielenia dwóch trenerów sekcji piłkarskiej, LZS w Aa
drzejowie wywołał w całym t:espo
le wielką radość.

TYśCI.

Spntkanie to rozegrane zostanie w sobot~, dnia 2 września br.
o godz. 16.30 na boisku ŁKS
„Włókniarza" przy Al. Unii.
Szczegóły tej imprezy podawać
nume·
będziemy w najbliższych
rach naszego pisma w dziale spor
to wym.

I

I

CO PISZĄ NA~ CHŁOPCY

W naszym ośrodku sportowym
piszą nam chłopcy z Ąndrzejo\~

Zobowiązaliśmy się :i.ie
zawrzało.
opuszczać żadne~o treningu, pogłę
sztuki piłkarbiać c;Jale1 znajomość

--------------

skiej.
Do tego zobowiązania chcie 1 ibyś
my bardzo, aby LZS w Andrzlo)jo
wie dodał jeszcze .iedno: i będziemy
NIE MOŻE l\'IJEO MIEJSCA
Właśnie przed kilku dniami olrzy się starać o to, aby ... nie było ~~ię
maliśmy list od naszego korespon· cej żadnych skarg i narzekań na
denta z Kola Sportowego przy z. rvr. fl.'espół LZS-u.
CZEKAMY NA POPRA"".Ę
im. Strzelczylrn, w którym usl{arża
s·ę na zb,,t est ą gr" gosiJodar-y na
To nie J est takie trudne. Trzeba do
'
· eg r · " · Andrze "·o·"ie
i·
0 z ranym w
3
meczu
~~
bm. Miejmy jednak "'na' tego tylko dobreJ· woli· i· głębsz·-i!o
w dniur 13
dzieję, że to był wypadek sporady nieco zrozumienia ideologii naszego
czny i więcej się nie powtórzy. To sportu. Nie wynik jest dziś dla nas
przypuszczenie opieramy na tym, :le najważniejszy. ale nowy, prawdz!·
Andrzejowie wie zdrowy duch, w jakim pow!
w
LZS
niedawn 0
otrzymał od ŁOZPN, aż... dwóch tre nien rozwijać się nasz sport wyczy
nerów: Marciniaka i Jałowieckiego, nowy.
(Kr.)
po- I
którz:1 niewątpliwie podniosą
WYPADEK. KTORY WIĘCEJ

wvst~pi

wyścigiem

Przed

.,Szlakiem Pokoju"
Warszawa-Zgorzelec
· · k ol arsk'·1 " sz1ak"iem p ok owysc1g

i·u", którv odb<>dzie się na trasie
"
w dniach 27.
Warszawa' - Zgorzelec
8. - 3. 9. br., rozegrany zostanie jedynie w konkurencji krajowej, drużynowcj i indywidualnej między Zrze
szeniami Sportowymi i Pionami.
Uczestnicy wyścigu, w zależności
od rep!'ezentowanego w kolarstwie
poziomu, podzieleni zostali na dwie
kategorie. Do kat. A zaliczone zostały
zrzeszenia' Gwardia, Kolejarz, Ogniwo," V\Tłókniarz, Unia i Związkowiec;
w kat. B zaś będą startowali kolarze:
AZS, 13udowlanych, CWKS Górnika,
Stali i Spójni. w obu grupach prowadzona będzie osobna klasyfikacja

0

u e Ie n a

I

R. a k

0 C Z y
jutro w Pabianicach
,

~
:I
Jutro ZS ,,Włókniarz" organb~uje zustanie zakończony raid n1otocyklo
- - snymi rękami przy pomocy calego
społeczeństwa Andrzejowa (na co, w Pabianicach ·lardzo ciekawe zawo wy, którego start nastąpi w niedzie

wyścigu.

Wszystkie zrzeszenia i piony moga
niestety. nie może zdobyć się jesz dy p1·opae;andowe, które niewątpli- lę sprzed siedziby Zarządu Głównego wystawić do wyścigu po dwie drucze wiele innych zespołów) i zrze- wie ściągną do Pabianic wielu miło Włókniarzy, przy ul. Sienkiewicza żyny , złożone z 4-6 zawodników.
13, w Łodzi o godz. 8 rano, a o godz. Obie drużyny zrzeszeń zaliczonych
sza już 70 członków, w tym 20 śr•ików sportu z Łodzi.
PAŃSTWOWY
PAŃSTWOWY 1'EA'l'R żYDOWSKl
Największą atrakcją tych zawodów 17 rozegrany zostanie mecz piłkarski do kat. B b~dq ' startowały, w tej sadziewcząt.
TEATR IM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 2, tel. 217-49)
Dziewięćdziesiąt procent tej mło będzie występ Heleny Rakoczy z ca- pomiędzy ligową drużyną ŁKS „Włól' mej kategorii, podobnie· jak II druży
(ul Jaracza 27)
Teatr nieczynny.
dzieży należy do ZMP, nic też dziw ła ekipą gimnastyczną ZS „Włó;,. niarz" a „Włókniarzem" z Pabiani~. na. sklasyfikowanych w grupie A.
Godz. 19.15 „Odwety"
Leo.na
Wszyscy za"'Odni·cy di·uz"yny le
na boisku KS „Włókniarz" w
nego, że praca przynosi tu lepsze niarz"
" A będą jechali w
Jak widzimy więc, zawody zapowia adera w grupie
d 16·
. · l
Kruczkowskiego,
l'EATH KOMEDU Mu;:ai;z.NJ!}J
Ludowy Zespół Sportowy P a b iamcac l o go z.
wyniki.
Ostatnie dni! Zniżki wai;ne dla
..LUTNIA"
żółtych czapeczkach, leader indyW"i·
Przed godz. 16 na tymże boisku dają się wprost rewelacyjnie.
w Andrzejowie krzepnie i rozwija
członków zw. zaw„ wojska i uczącej
Godz. 19,15 „C6rka pani Angot". si~ lepiej od innych.
dualny zaś w żółtej koszulce. Ind~._
się młodzieży. Dla wycieczek z tereleader w grupieB
widualny
TRUDNOSCI
NA
nu wojewódz;twa specjalne zniżki.
dzie zieloną koszulkę, a zawodnicy
'l 'EA'l'H LE'ł'Nl „OSA'
)
drużynowego - zielone czaleadera
róż
na
natrafiano
tu
i
Początkowo
PASS'ł'WO.W \' l'EATK NOW1'.
<Piotrkowska 94 tel 272-70)
peczki.
•
Ale je pokonywano,
Col Daszyńskiego 34.. łeL 181·341
Dziś, o godz. 19.30 „śluby murar- ne trudności.
Ze wzglGdu na specjalny charakter
I
przezwyciężano, jak na każdego
skie" czyli wodewil Wa.l'szawski.
Teatr nieczynny do 3. IX. br.
Późnym wieczorem, w cz;wartek, dzie nie powinna napotkać na L,-~cjal wyścigu i końcowy okres sezonu, Za
sportowca przystało i dzisiaj LZS
Z. Gozda.wy" i W. Stępnia.
w Andrzejowie ma już nie tvlko z Dworca Łódź-Kaliska wyjechałą do ny opór. W sumie liczę w konku.ren rząd PZKol. pozwolił zawodnikom,
' P.A~S1'WOWt
TEA'i'R ,,ARLEKIN„
pływaków cjach męskich na r>ierwsze miejsce. mającym licencje B startować na pra
ekspedycja
własne boisko; ale i pięć sekcji spor Krakowa
fEATR POWSZECHN 'Y
· A p
l"
d ·k ·
h
·
towych: piłkarską, siatkówki, ko Lir „Związkowca-Zzywu" na ·główne m1(uL Piotrkowska 152)
- Jeżeli chodzi o konkurencJ·e żeń wac zawo ni ow z iccncią . o·
·1
·· n
l"
· d · b ·
ską, tenisa stołowego i lekkoatleLycz
(ul Obrońców Stalingradu 21
l'eatr nieczynny.
strzosbwa Polski kobiet i mężczyzn. skie, to od nas tylko będzie starto- I sia anie owiem icenci1 °· w mys
(tel. 150-36)
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki wać K<>walska i Maślakiewicz 11a 100, przepisów PZKol. zezwala na start na
ną.
200, 400 m. st. do~. i 300 m. st. zm. 1 trasie długo~ci do 150 km, tymczaTEATR „PINOKIO"
wyjechali w dobrych humorach.
W ANDRz::':~A:PRZĘTU
Codziennie o godz. 19,15 komedia
(ul. Kopernika 16)
- Z jakimi szansami jedziecie do Kowalska wyląduje na pewno lepiej sem wyścig „Szlakiem Pokoju" ma
Al. Fredry „Wielki człowiek do ma·
I>ytamy kierownika od Maślakiewicz, ale obie powinny dwa etapy dłuższe.
sportowego Kraikowa?
sprzętu
łych interesów".
brak
Na
Godz. 9,1§ Widowisko zamknięte pt.
Toteż decyzja PZKol. umożliwi u2'Jnaleźć się bodajże w finałach wszy.Kasa czynna w godz, 10-18 t od 16. „Pan Tom buduje dom".
LZS w Andrzejowie też nie może wypra~.
_ „Apetyty" mamy niezłe, ale stki<:h k<>nknrencji, w jaJkich są zgło dział w imprezie wielu kolarzom z linarzekać. Pewne braki zespół ten
cencją B - m.in. Hadasikowi. rewe- '
uzupełnia, dzięki pomocy Powiato- wydaje się, że całkowicie realne .. Za- szone.
_ A jak wypadn~ „włókniar~e"? lacji tegorocznego sezonu kolarwej Rady Sportu, przy Powiatowym c:z;nę od konkurencji mę~kich, bo prz~
skiego. ,
t·.....
d
. . ,
p
znam się szczerze, że w konkurenZarządzie Związku
·
romew1czowna wa 3 o.i 1y c11y
„ -dz1,· a Samopomocy
. · w 1.JU
Chłopsk ieJ
w szczeg6'.- c3·ach żeńskich J·eszcze na obecnych
-xba ma w kieszeni. Mam na myśli 100
1)
ADRIA dla młodz' • (Stal·
mistrzostwach na.sz klub wiele nie i 200 m. st. motylkowym:
ma 15 \TATRY (Sienkiewicza 40, w O""'O·
.1ezy
•
„.
d
Skłodo...,,·ka"
Cui-ie
zdziała. Najpewniejszym naszym fadzie) „Zwariowane lotnisko"
,
eo z.
,
~0
•
,.:•
- Z mężczyzn to tylko ~ikodemworytem jest Boniecki, który na 100.
godz. 16.30, 18.30, 20.30
.
li.3~, 20.
Dz.iś, o godz. 17, na boisku !>l"ZY 200 i 400 m. styl. grzbiet. nie ma w ski. ma coś do ro:wiedzeni~ wśród 1 wyjechali do kraju
(Dla dzieci powyżej lat 7)
BAŁrYK_ (Nar1:1t~wicza 20)
W dniu 17 bm. wyleciała z Wa 1
„Powrot Lassie 'godz. 17, 19, 21 WISŁA (Daszyńslóego 1) S O S:" ul. Kilińskiego 188, odbędzie się mec~ Polsce nara7.ie równeg-:> sobie. Dobro naJlepszych plywakow Polsln w stylu
. szawy samolotem do Moskwy eki1w
piłkarski między drużynami PPBOST wolski na pewno iPkże ze dwa tytu klasycznym.
godz. 16.30, 18.30, 20.30" . •
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
tenisistów radzieckich, która bawiła
a ZPB im. J. Stalina. Dochód z me- ł:; zdobędzie - najprawdopodobniej
(Dla młodcz.ieży powyżej lat 18)
BAJKA „Maaret", godz, 18, 20
w Polsce 3 tygodnie.
· WŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Pb· czu zasili fundusz przemacrony na na 400 m. st. klas. i 200 st. mot.
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
Odjeżdżających sportowców radzie
Jera zadowoli : · wicemistrzostwem I
rzecz ofiar /1 Korei.
mienie", g~z: 16.30, ~8:30, 20.30
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
w zawodach o mistrzostwo pierw ckich żegnali na lotnisku członkowie
na 400 i 1500 m. st. dow., a na 200
t
*
(Dla młodz1ezy powyzeJ lat 14)
„Program Aktualności Krajowych
O godz.15 r.a tym samym boisku m. będzie musiał walczyć, by zająć szej Li~i odbędą siq jutro dwa spot- Zarządu Polskiego Związku TenisoWOLNOść (Napiórkowslóego 16)
i Zagrainicz.eych Nx 31"
Związkowiec wego z prezesem Związku gen. ,Jarokania: Gwarclia. „M.iiasto młodzieży (Komsomolsk") i na ten sam cel rozegrany zosta111ie jak najlepsze mejsce.
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Jaworski Bogdan powinien zdo- Warta w Krakowie, oraz Górnik By- szewiczem na czele oi·az delegaci
również mecz pomiędzy pracownikagodz. 15.30, 18, 20.30
Kino nie
HEL (Legion6w 2)
GKKF i Towarzystwa Przyjaźni -Pol
I być kilka r>unktów na 200 m. st. mot. lom - CWKS w Bytomiu,
mi PGR (okl'ęg Łódź) a TOR.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
czynne z powodu remontu.
Widrlew spotka się o mistrrzo- ska-Radzieckiej. Na lotnisku obecni
W drużynie TOR grać będzie po-1 i na 300 m. st. zmiennym. Poza tym
MUZA (Pabianicka 178) ,,Piebń taj· ZACH:&TA (Zgierska 26) „Kwiat
pularny nasz tenisista, wielokrotny sztafeta nasza 4x100 m. st. zm. je- stwo drugiej ligi grupy zachodniej bylt również przedstawiciele amhasa
mił(D·ościd"'i godz. 18, 20
gi", godz. 18, 20
gy ZSRH w Warszawie.
żeli będzie startować w pełnym skła rze Stalą w Sosnowcu.
mistrz Polski Józef Hebda.
a z1eci powyżej lat 12)
. (Dla dzieci powyi;ej lat l2)

T E AT R Y

' le szansami·
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POCZĄTKU BYŁY

nosić bę-

wy1ec a nasi p vwacy o ra owa ?.

KJINA

I

Na rzecz Korei·

•
•• · ra·dZleCCY
JeOISCI

I

I

Jutrzejsza liga

* •

I

1

POLONIA (Piotrkowska 8'7) „S·S „Orzeł" zagi114ł",
godz. 17, 19, 21
(Dla dzieci powyżej lat 12)

PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Zdradzieckie skały", godz. 17.30, 20
(Dla mfodzieży niedozwolony)
:REKORD (Rzgowska 2) „Baryłe.~z·

ka", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
„Oni maję. ojczyznę", godz. 18, 20
(Dla dzieci powyżej lat 10)
ROMA (Rzgowska 84) „Dziewczęta
z baletu", godz. 18, 20
(Dla dzieci 'powyżej lat 12)
STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Przybrana córka", godz. 17.30, :W
(Dla dzieci powyżej lat 12)
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Kłopotli·
we alibi", godz. 17.30, 20
(Dla m.łodzieży niedozwolony)
T:eczA (Piotrkowska 108) „Puste!·
nia parmeńska", I sel'ia
godz, 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży POWYŻej lat 18)

Program na ~zień 19 saerpnia br.
12.04 Dziennik. 13.20 (Ł) U naszych sąsiadów. 13.30 Koncert z Wro
Przegląd kulturalny.
cławia. 14.00
14.20 (Ł) Koncert dla chorych. 14,55
Utwory kompozyt. polskich. 15,30
Słuchowisko dla świetlic dziecięcych.
16.~ Dziennik. 16,20 (Ł) „Idziemy
po z~k11py". 16,25 (Ł) Muzyka kom16,45 (Ł)
pozytorów radziookich.
Aktual11ości łódzkie. 17.00 „Przy sobocie po robooie". 18.00 Aud. „SP".
18.15 (Ł) Audycja.rozrywkowa. 18.30
„Walczymy o p<>kój". 18.35 (Ł) Koncert rozrywkowy. 19,00 Aud. dla
świetlic młodz. 19.15 l\Iuzyka popul.
ro:urywk. 20.00 Dziennik. 20,40 Koncert z Krako'·1a. 21.15 Aud. dla wsi.
22,00 „Syn 11:.lu" 22,20 Cf,) , Spędza
my przyjemnie czas wolny od pr~
cy". 22,40 (Ł) ,,Zapraszamy do tanca". 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.15
Muzyka ta.neczna.

ponjjej frato, by go człamać. Tak też postę
Amerlca Andrew Mellona, Car·
angielskiego
negie Steel Corpor hm, firmy
powano niejednokrotnie.
Druga metoda polega na szpienowojorskie i chicagowskie i
publicysty, Dereka Kartuna
gostwie i prowokacji. W ameryp. t. „Migawki Amerykań·
wszystkie poważniejsze towarzy·
kańskim ruchu zawodowym stoskie" (wyd. „Prasa Wojsko- stwa kolejowe USA.
Bergoff
suje się tyle sposobów szpiegowa", 1950 r.). Frac;m.ent ten miał zwyetz:aj chwalić się tym, że
stwa i prowol,acji, źe 1tbawiano
zarobki jego wynosiły 100 tysię
oświetla jaskll'a.wo metody, jaktóryś
się, opisując je, pominąć
kimi amerykańskie sfery• rzą
cy dolarów rocznie, prawdopoz najwamiejS'i;ych. Stowarzyszedowo • przemysłowe zwykły
dobnie jednak były one znacznie
nia przemysłowców mają niekietorpedować działalność zw. za
więksrz:e.
dy możność nasłania do miejscoTen rudowłosy bandyta o ,zwie
wodoWYch w U. S. A.
wych organizacji związkow.vch
drga·
rzęcej szczęce i nerwowo
Bandyta - anioł stróż amerydwóch - trzech swoich zausznisię
posługiwał
ustach
jących
kańskich przemysłowców w okre
ków, których mogą do woli wyi
sie ich rozwoju i chwały - jest
nożowników
własną armią
już d~ś sposobem pr.zestarzalym.
kurz.ystywać. Dliałalność ich poszpiegów. Jego metoda „pracy"
lega na S!Zczuciu przeciwko .,~zer
łąCtz:eniu
polegała na zręcznym
się go jeszcze na Połu
Używa
wonym". Podczas zebrai'i związ
dniu; gromieniem związków rz.aprowokacji i infiltracji w szerekowych ciągną się przez. długie
wodowych na Północy za·jmuje
gi strajkujących.
się głównie policja.
żaden niemal większy strajk
w prrz:emyśle amery,kańskim nie
ob'ywa się bez komentarzy praso
wych, wyrażających się w re·
produkowaniu fotografii, na któ·
rych obejrzeć można szarżę po· -„„...„ ...„ ...„ „......„ „ „...„ „ „...„„„„„...„ ..................
lfo.Ji i zmas~rowanych robotni·
godz.iny wypady przeciwko .,com
W r. 1936 Bergoff skierował
ków zepchniętych do rowów.
mies" (komunistom) ...
swych najbardciej · zaufanych
Pewna młoda dziewczyna, która
Pracodawcy wolą jednak nazłoczyńców do fabryki Remingpnz;ez trzy lata pr.zed wojną była
wet prowąka torów typu Bergofton Rand i w ścisłym porozumieejednocrzonego
organizatorem
fa lub ludzi, dostarczanych przez
niu oraz przy współpracy dyrekzwiązku zawodowego robotników
li=e agencje prywatne, dzialacji doprowadził do zła.mania panapaprzemysłu elektrycznego,
.;ące na rzecz stowarzyszeń przemiętnego strajku w tej fabryce,
stowana była wielokrotnie przez
mysłowców. W jednej z takich
omal że nie rozbijając doszczęt
policję: kilka razy wyrzucano ją
agencji wynajmuje się pewną
nie związku zawodowego.
z samochodu, zrywano z niej
ilość szpiegów, którzy przybywa.Jakkolwiek Bergoff już nie ży
7lwoływane
płaszcz, 1l'01;pędzano
ją na fabrykę jako zwyltli r11bl)tje, istnieją i działają organizacje
przez nią wiece, bito ją i obra·
nicy, uczestniczą aktywnie w orpodobne do tej, ja.ką on stwożano.
ganiza.cji związkowej i regul:urzył. Zresztą przed śmiercią „odiMistrzem bandytów tego ronie dostarczają dyrekcji informa
dał sprawiedliwość" działalności
dzaju był w Ameryce Pearl L.
cji o jej przywódcach. Z eh wilą,
FBI i policj~
hooverowskiej
Bergoff. Nigdy nie udało się ogdy dyrekcja wie już wszystko o
stwierdzając z żalem, że instytu·
bliczyć dokładnie, ilu mężtzyrzn
wszystkich, następuf selekcja i
cje rządowe odbierają mu pracę.
i kobiet, ilu członków związków
pozornie spokój zostaje prrzywróBergoff proroczo przewidział, że
zawodowych pokiereszował lub
cony. Jeżeli przedsiębiorcom nie
musi nastąpić klęska prywat·
11.abi.J Bergoff i jego banda. W
udaje się jednak w ten sposóo
'nych przedsiębiorstw stworzo·
liście resporządzonej przezeń
zdusić drziałalności związku w (la
nych po to. by r<YLbić z~-iązki za· .
klamowej jego wyczynów figuru
rodku, s!Zpieg otrzymuje nowe
w od owe.
ją 172 rórzbite strajki, nie mózadanie wkręcenia się do miejsco
W ten sposób pierwsza metoda
wiąc o wielu mniejszych; dyspowej organizacji !Związkowej i
zawodornzbijania rzwiązków
nował rzeszą łamistrajków, miał
rozsadzenia tej organizacji od
·,vych polega na wykorzystywa·
przedstawicieli i
własne biura,
wewnątrrz. Int~resujące, że „słyn
niu organizacji takich jak banda
agentów reklamy. Spośród głów
ne" biuro detektywów Pinke1·toBergoffa albo miejscowa policja.
nych klientów Bergoffa, zmarłe
na w r. 1927, według ogłoszonych
W celu skutecznego stosowania
go w sierpniu 1947 r. warto wyprzez siebie danych zatrudniało
tej metody konieczne jest,\ oczymienić rockefell('>rowski Standard
nie mniej niź 132 agentów, l:Jr,dąwiście, prowokowanie strajku po
Aluminium Company of
Oil
Za.mleszcza.my

gment

ksią.żki

Mieawki

ł

amerykańskie

cych

równocześnie

członkami

zawodowych. W ~:t:2bie tej było 47 działaczy związ
kowych przy czym 6 z nich było
przewodnic;zącymi związków za- .
wodowych, 5 - zastępcami ;Ji"le·
wodnicrzących i 9 - zajmowało
stanowisko sekretarzy. Leo Hi.;berman w książce „Prawda o •
związkach zawodowych" wso·m11
na o nastGpujacym wyp3<iku:
Pewien związek zawodo ·.vy. w
Flint (stan Michigan) w r. ,935
Uczył 26 tys. członków W r. Hl36
liczba ta· spadła do 122. Stało s'ę
to na skptek działalności płat
nych szpiegów w kierownictwie
tego związku. A r. 1947 w niczym
nie różni się od r. 1936.
Najbardziej wysoko postawione osobistości należą do stowazwiązków

I
I

posłu
rzyszeń 1>rzemysłowców,
gujących się opii.sanymi wyżej me

todami.
Spraw

Komisja

Senatu

do

Oświaty i Pracy wykryła
następujące, uderzające fakty z
lat 1936-1938: przemysł amerykański wydaje co najmniej 20 mi

lionów dolarów rocznie na szpiegostwQ; wielka ilość firm amerykańskich korzysta ' z; usług prywatnych agcncjli do likwidowania
w swozwiązków zawodow~·ch
ich l>rzedsiębiorstwach, stara się
zorganizować własne zwliązld po
to, by nie dopu'5cić do działalno
ści prawdziwych organizacji rob<>tniczycb. Do firm, które poslugują się największą ilością szpiegów w związkach zawodowych
należą: General Motors Corporati<m. Ford Motor Company (zresztą walka Forda przeciwko or·
ganizacjom robotniczym wymaga. specjalnej książki), Western
Union, Campell Soup Company,
Aluminium Company of Ameri·
ca. Radio Corporation of America. Standard Oil Company oraz
znanych całemu
wiel~ innych,
światu firm, z których wiele skie
do
rowało swych l{iierowników
służby dyplomat:vcznej i pracy w
aparacie rządowym Stanów Zjednoczonych.

Gt.01
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P-P.K. „nucb„ na konto P.K.O

Druk.

~r.

zakł.

VII·Ofl33.

Tabela wygranvcn 61 loterr

5 dzień ciagnienia l-e~ klas'

wygrana dnia 1000.000 z
na Nr 86781 w Warszawie.
Wygrane po 500.000 zł. padły n~
Nr Nr 685 32317 40676 50166 97ł!\2
Wygrane po 200.000 zł padły n ~
Nr Nr 1001, 42355, 50664, 55317.
Wygrane po 100.000 zł- padły n·
Nr Nr 2045 13595 24357 27033 320:l
32691 46974 63179 70514 77064 8491 "
86434 87632 94356 96678 102lfl
104458 105846 106880 113948 114131
Wygrane po 40.000 zł padły n•
Nr Nr 3289 19327 20445 22n9:
30247 39611 49596 54378 5451'·
58708 65206 70970 77068 8708~
111101.
110829
102353 ' 110562
Główna

padła

01-20474

