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T.wórczy ·entu.zi~zm pracy
a:garnąl

calq naród . pof§k.i

Masy pracujące wykonują i podwyższają swe zobowiązania na cześć
33 rocznicy Wielkiej Rewolucji i li Światowego Kongresu Pokoju
Załoga ZPB im. Armil·Ludowej do
trzymała swych zobowiązań przed

Załoga

ustalonym terminem. Załoga p1·zę
dzalni odpadkowej, która zobowią
zała się oddać w październiku 500
kg przędzy ponad plan, dzięki
szybszemu wyremontowaniu ma.
szyny przędzalniczej zobowiązanie
swe przek--roczyła i oddała już
1.928 kg przędzy. Załoga tkalni
również przekroczyła swe zobowią
zania i zamiast dodatkowych 100
tysięcy metrów tkaniny, oddała
już przeszło 102 tysiące metrów
ponad plan. Wykończalnia wytwo
rzyła. do dnia. 18 października
809.945 metrów tkaniny zamiast
300 tys. metrów.
WARSZAWA (PAP). -

1
konfekcji ponad pia.n,

dzień

0 przebiegu wykonania
zobow.iąeań podjętych · na apel huity
„POKÓJ" wszystkie :ziakłady pracy
w calej Polsce z nierzwykłą energią
realirl:ują swe zadania produkcy>jne.
Rea.lmijąo swe za.dania i pode.hrmjąo nowe zobowiązania produkcyjne

dla uczcz~nia 33 rocznicy Wielkiej
Rewolucdi
Paźd71iernikowej i U
Swlatowe10 Kongresu Pokoju·
polska klasa robotnima. kroc-iy śla-,
damł robotnik6w Związku Ra.dziec\dego, k\ęrzy codzienną wYtrwałą
pracą d®elnili dzieła proletariackleJ rewoJuojj f zbudowali pod geJJiał.Qym kierownictwem Wielkie•o
Sttiłtna potę'łne państwo socjalist-y,1:,

Prezydent RP prlyjął
tow. min. Modzelewskiego
WARSZAWA (PAP). Dnia
25 bm, Prezydent RP. przyjął
na audiencji ministra Spraw zagranicmych
tow.
Zygmunta
Modzelewskiego, przedsta.wiciela
Polski na PraS'kiej Konferencji,
Mirrlsków Spora.w Zagrainicutych.

wyrobiła tę

25 pazdziern~ka.
Pracownice dwóch overlooków, któ
re przyrzekły podnieść o 25 proc.
wykona.nie swej bazy, dotrzymały
zobowiązania, wyrabiając obecnie
140 proc. bazy.
Prarownice p-rasy konfekcyjnP.j,
które również postanowiły pod.
nieść swą produkcję o 25 proc., zo
bowiązania swe znacznie przekr~
czyły, wira.biająe 180 proc. bazy.

meldunków

~· -~

hutników
Rad!z;ieckiego - kraju W:iel
kiej Rewolucji Paźdrz;iernikowej. W
wykonaniu nasriych zadań bierze
udrz:ia.t oała rz;a,łoga: robotnicy, pracown,icy umysłowl, lderowniclwo oo
kładu pod prrz.ewodniotwem organizacji partyjnej, która jest iniojator·
k~ i. ~ierownl~ą wszystkich os1ągmęć ·
STOSUJĄC l\IETODY LIDII KORABIELNIKOWEJ.
SPóŁDZIELNIA
IM. FORNALSKIEJ ZAOSZCZ~DZI
ŁA W CIĄGU 2 TYGODNI 500 METRóW TKANIN.
Związku

ilość na dzień

Jak wy-

nika ri: setek napływających oo

.z bogatych .doświadCtZ.eń

ZPDz. im Duracza rów-

nież wypełnia i przekracza swe
zobowiązania październikowe. Wy
kończalnia, która. postanowiła oddać w październiku 10 tys. sztuk

Odzieżowa
spółdzielnia pracy im.
M. Fornalskiej w Wałbrzychu zobowiązała się dla uczc:tenia 33 roczniRealizując wśród ogólnego entu- cy Wielkiej Rewolucji Październik<>
rzjoomu swe rzobowiąruania rzałoga hu wej zaoszczędzić w ciągu miesiąca
ty „Szmecin" wykon:;ła . do dnia ilości materiał6w, potrzebne 'do jedno
24 bm. 85 proc. oobowiąoz.an, ~strut:- dniowej produkcji, tj. 1000 metrów
ODając ~ad p1~n 850 ton su;owkli. I tekstyliów.
„Zmob'il'izowaliśmy w.sa:ystkie reSto ·
tod L'd'' K ab' l ·
ze.rwy, całą naszą wogę dl:a pmy.suJąc me . ~
i ~i
or. 1e mspjeszenia reałimoji I roku Planu koweJ, usprawmaJąc produkcJę o}."az
6-Jetmego i wykOIIlaniia naszych rro- oszczędtlie ~rzykrawaj(!c materiały,
bowiązań mówi mistm srzybkich załoga spółdzielni zaoszczędziła w
wytopów huty „Stz~eoin" Edward ciągu 2 tygodni ponad 500 metrów
Jastrzębski, komystaimy
pmy ' tym materiałów tekstylnych.

list j11goslowiańskich emigrantów politycznych

do Prezydenta RP tow.

Bo.lesława· Bieruta

~R:~AWA 1PAP}. lugosło• dów Jńiłują.cY-Oh pokqj.~.JU'~ w&ż~
w4ańscy etnłgi a net pbiltyczni, tebtani1 stkim. fila. , Zwląiktt . lłi«b1~łdt!i&t kl4
na uroczvstei akademii z okazji: ry odegrał decydują.cą rol~ w wyzwo
6 1 ocznicv wyzwolenia Belgradu przez leniu naszego kr:a-ju ,; jarzma hitle-

bohat er«k<1 Armię Radziecką uchwalili rowskiego.
przes ł ać pismo do Prezydenta RP Bo
Pod kierownictwem swej awangardy
lesl a wa łlieruta, w kitóry;m wyrażają - nowęJ, rewolucyjnej Komuni.Stycz
br.aterskiP urzucie, jakie ży.wią 'ludy •nej Partii Jugos1awit masy pracujące
Jugosławi: dlu narodu polśkiego. W obalą g~tapowslti ręźim Tłto i· jego
liście czytamy m.in.:
wspólników, agent6w imperializmu
,„ZaP,ewniamy Was, Towarzyszu anglo-amerykańskiego, wnosząc tym

Prezydencie, że pomimo wsz~lkich wy
siłkow zatrutej, faszystowskiej propa„
gandy titowskiej, ludy Jugosławii. po~
zostały 'vierne przy,jaźni dla bratnie•
go narodu polskiego, dla innr,eh na.ro

samym wkład do walki o pokój, jaką
. .
•
prowad:u cała . postępowa ludzkośc
pod wodzą Zw1ązku Radzieckiego i,
Wielkiego Stalina".

Delegacja polska na sali obrad . Konferencji Mlnistrów Spraw Zagrankznych 8 pa~tw w Pradze.
,
(Od lewej: amb. Grosz, min. Modzelewski, wicemin. Skrzeszewslci)
~Foto WAF).

Wymiana

Z WRAKóW - CENNE MASZYNY.
Pracownicy Centrali Sprzętu Budowlanego oddziału wa1•szawskieg.:i
postanowili w raD\ach Czynu Paid'z iernikowego wyremontować szereg
cennych }tlaszyn, przeznaczonych już
na złom.
M. in. robotnicy: G<>łąb, Czyżewski
i Rok z własnej inicjatywy postanowi
l< wyremontować wrak transportera
i w dniu !_grudnia oddać go do użyt
kl;· W~:tosć transportera. .przekraeza
pół ~uhona zł. Ponadto czas remontu wielu maiszyn zo:itał p1~ez załogę
'v zn~c~ym stop~nu slrrocony, co
przymes1e 1,5 m1hona .zł oszczędno-

hąndlow·a

CHłow ę pozycją

w zwi9kszających

z ZSRR
się

obrotach

polskiego handlu zagranicznego

W~ZlllWa (PAP). Ministerstwo to obroty w porównaniu z ana.loHandlu Z&gra.nicrmego poda.je dane gloznym okresem r. ub. ~osły o 60
dot:v.czą.ce obrotu towa\l'owego z za.- proc.
granicą m. 3 kwartały 1950 r.
Udiział Związku RadlZieckiego, kra
. Obroty polskiego handlu zag1:a- I jów demokt:acji ludowej, Chin Lunu:znego za trzy kwartały br. OSJą- dowych i NRD w obrotach towarognęły ~ost o 8,6 proo. "' porów11a wych PolSki rz; z.a,granką 1łla tmy
niu z tym samym okresem roku kwiarbały stalilowi 59 proc. ogólnych
1949.
obrotów.
Ogólnie wartość . :impoo:tu wrirosła
Na czoło naszych stosunków z zao. 13,1 proc. w pocowmamu z analo- granicą wysuwa się wymiana han·
g.1cznym o.kresem roku 1949.
.
dlowa ze ZWiązkiem Radzieckim
ści.
WCl'Jrost importu w porównawu rz:
•
•
• •
•
r.
1949
miał
miejsce
gTówruie
w
Związek Radziecki Jest głównym
Wiele czasu 1 sił robotników zaoszczędzi spycharka „Staliti.iec", wy- rzwlązku ~ wrzmożonym ,;r.aopaitrze- dostawcą podstawowyc~ towarów
remontowana na 1,5 mies. przed ter- niem naszego prrremysłu w podista- dła n!ISIZego p~emysłu Jak: ba:welwowe surowce i półfabrykaty ia:n- ny, rud, metali ~oloro"WY<?h•. produk
minem.
'
portowe ouarz: dobra iqiwestycyjne, to~ naftowych 1 urri;ądzen m~y
DZIENNIK. „PRA:WDA" o w~OŁ- ropę i prodlu:kty nai'towe, kau~uk li CYJ'll~ oraz PO\V>allnym od~ą ZAWODNICTWJE PAZDZIERNJKO- ·nawozy srz;tuozne.
wyro'bow ~srzego P~Y8łl;l. J'ak:
·
WYM w POLSCE
Ogólna wartość eksportu W7Jl'Osła t~ru· kolerowego, ohelhikailii, wyo 4~1 proc. w porównaniu rz. analo- robow V:ail~o:vanych, węgla, ce.menMOSKWA !PAP).
Dziennik gkrzny:m ókresem r. ub. W:zrost tu, tkamn l innych. ,Obroty rz ZSRR
„Prawda" w korespondencji własnej eksportu miał miejsce głóWilfie na ~~ trey kwartały OSJ.ągnęły v:skaź
z Warszawy donosi, że wiele :.:akła- silmtek
wzmożonego
wypeł·niania.. mk 171 w stosunku do arułlog1C21?1e
dów przemysłowych w Polsce wyko- nasrz;~h rzobowiąz,ań w stosunku do go okresu r. 1949.
nało przedterminowo
zobowiązania odbkirców riagN1I1'iC0nych w ro.łkreW stOSUillkach handiowych rz kra.:.
podjęte dla uczczenia 33 rocznicy sie takich towa·rów jak: taibor kole- iami d€!Inokraicj'i ludowej osiągnięto
Wielkiej Socjalistyc1,nej
Rewolucji jowy, d1-ewno, cukier, !bekon, jaja, również rz.nacwą zwyżkę obrotów:
Październikowej. Dziennik
wskazu- tkaniiny. cynk.
m. in. rz: Węgrami 0 202 proc., z Aleje na przedterminowe wykonanie zoNajwlękMą porey-O'ję w naszym b'a!Itią o 158 pro<:., rz Rumunią
0 66
bowiązafr wielu oddziałów huty „Po-1 handlu zagrainicmym stam.owią obro proc. orarz z Niemiecką Republiką
kój" en1z na wysoką <1Jttywność wy- ty towarowe ze ~~im lladziec- Demokratycz.ną . o 54 proc. w t>orów
"ITÓfCZO) i polityczną polskich mas 1 kim, kra.ja.mi demo~ ludowej, naniu iż tym samym okl'ese:m roku .
pPacujących.
.
tChi:nami J.,11d0Wym1 i NRD.• które u.biegłego.

C•nni inicjatywa tow. Chljta
znoidzie z~olenników we wsz·yst-kich kotłowniach

·.We.zwanie łow. Cha.jta, palacza. z Zaikladów im. „Wiosny Ludów"· do pra<:y· tow. Chajta, który ogrzewa ko
ua.zt~u we 'Yspólzaiw~Kłnfotwle w oszczędzaniu węg~a. w kotłowniaeh, .wy 11y w sposób raicjonalny, zapewniawotuje z ka-mym dniem głębszy odzew wśród łódaikich pailauey kotło jący mniejsze zużycie węgfa.

wych. O~tatnio do wspólmwodnfotwa tego przystąpiła między innymi
Kuliński, sekretarz Komitew naszym mieście zakładów - tuTow.
Łódzltiego PZPR, który podsumo
ZPB im. Ma-rohlewskiego.
wał dyskusj!'l, podkreśltł doniOSłość
pr.am.ie oszczęd'l..a>nia węgla w 1nych rz;akładach na:OOwycrzaj róż.n.ie: inicjatywy tow. Chajta. o'raiz jego eo
kot'łO'W'llli.ach orae energij. ciął od 0;154 kg węgla potraehnego do raz
liczniejszych
naśladowców i
nej w prrz:emyśle poświęcona byla wy•tworzenia 1 kg patry do 0, 24 kg. rz.W:ócił uwagę na rzadalllia stojące w
na.rada, odbyta onegdaj w Komitede
Niewątpliwie PirlY'C'ZYną tyeh róż- związku rz tym prrzed ocgain:izacjami
Łócblkim PZPR. Udrz;iał w .niej wrz.:ię· me jest międ.z..y :iJnnyttni niejedm.aiko- paftyjnymi.
łi prrz.edS<t>arw:iciele d~ów ruchu i iwy, stan uireądrleń energetycrzmych 0 •
~ed organi~aani party>jonymi
rodzą się UJ UJalce
enocgetyki centrałnyoh
rz.ar.ządów rarz; różne gatunki węgla. Niemniej w pmemyśle staje więc przede
różnych gałęzi przemySu or~ kie- bardzo wielką rolę od~rywa równie-2 WS!Lystkirn rzada.n!ie sp~ularyzowa·
1 rownicy wydQ:iałów ruchu i ~kreta sprawa. umiej,.tnego gospodarowarua J!ia
1
dotychczasowych osiągnięć \\.
r.ze organi!Uaoji pa-rtyJinych z najwJę -węglem ze strony pal~y, którzy dziedzinie OSZC!l;ędnoścl paliwa wśród
Wśród załóg statków żeglugi śród I nawigacyjnym.
kszych rza<kład'ów w Łodrzi,
MOSKWA ·(PAP) - Z całego kra
blla'ldzo często żuźywają paliwo w palaczy i dopomożenia im w przy·
ju radzieckiego napływają meldunki lądowej rozwija się tzw. ruch „rnsłaRuch „ri:Isłanowców" nabrał szero
PR2JEBIEG NARADY POTWJER- nadmiemyeh ilości'ach. Maniotra.w- swofeniu ich ' we wszystkich kotłow·
1
I) nowych sukcesach
produkcyjnych, nowców". Par-0wiec „RusłMl" holuje kiego ro~maclm. Załogi 107 holowni- ·DZIŁ W PEŁNI DONIOSł..OSO INl s~ węg.la. w lootłowniach wypowie r.iach.
'
osiągniętych we współzawodnictwie obecnie do Kujbyszewa tratwy o ob- ków na Wołdze stosują. metody pa- CJATYWY TOW. CHAJTA.
Da•n e dział walkę t ow. €bajt oraz wszy- .Ta oddolna in:icjait'ywa maś robot·
podjętym dla uczczenia 33 rocznicy jętości 24.400 m sześć. drzewa. Jes-~ · rowca ,,Rusłan". Załogi statk'ów „1,'11- st>atystyczne stw.ierdrzaja, że ~uży- ~ palaca;e, którzy podejmują Jego ntczycb, mająca na celu poprzez
Wielkiej_ Socjalistycznej Rewolucji to już 7-my ponadplanowy rejs za.- słańowsik.ich'"zaoszczęd.ziły w łI i III cie węgla na wytwomenie jed'llootki imcjatywę.
Zllllliejszenie zużycia węgla. w kotło
Październikowej.
łogi tego statb.'11 ·w obecnym seroniG kwartale br. 7.000.000 rubli.
pa,ry kształtuje się w poszazegó;l- . U.czestn:icy na,rady omawiając ini- wniach obniżenie kosztów produkcji
We wszystkich fabrykach i zakła - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CJatJy.wę tow. €hajta podkreślili ol- jest cennyiil wkładem w ~eło wYdach pracy miliony robotników peł
,
brzYmie mOOliwośei
oszczędrmnia konania zadań Planu Sześoioletnienifł zaszczytne warty stachanowskie
c~
Węgila
W kotłowniach, iE>otychczaSO· go,
na . cześć wielkiego święta. W walce
'
·
· . U
~em~ marn?trarWs.twu s.praY'jaiło m. Kiero~ic..,
'·
·
o .godne uczczenie rocznicy Rewolucji,
a.n., ll!i~łaśCll~ . s~oleniie pailacrly,
„ wydżałów ruchów
k.tóre--'Jak
to
stw1erdrz:ono
w
djslrusji
w
za.kładach
pracy muszą wyj§c
rodzi się nowa, twórcza inicjatywa
szerokich mas, rodzą się nowe formy
odbY:Wa~o mę j~dyni_e pod kątem ~i ini<ĄjatYWie naprzeciw za.pewnta·
rosną
wapółzawodnictwa
soejalistycznego,
~wmema b~eoz.enstwa obsłu- Jąc palaczom wa.nmki, umożliwiazwiększa się liczha pomysłów racjona
BERLloN (PAP). - Ludność Nie- ;rni pra.mej narady ·ministrów spraw.
Amerykańskie władrz;e interwencyj· gi kotłów, a nie ekonomiki spalania ' ;iące im przystąpienie do Wspólzalizatorskich i usprawnień zgłasza mieckiej Republiki Demok.raiy~ej zagranicznych ośmiu państw.
•Węgla.
•
odll'i
Sala pałacu obliczona na 3 tysiące ne wyrmaceyły na 9tainoM8ka d'O- Dlatego Jstnieje konieczność natych w
nych pnez robotnikćw.
ctwa., do kt6rego wezwał tow.
w atmosferrz.e niezwykłego enturzjarzW wielu za.kładach przemysłowych mu czyni pm:;ygotowainda do piecw- miejsc nie mogła pomieścić wsz;ySt,. wódc~w t~ch od~ów 5 byłych ge miastowego Pl'Zes7Jkolenia wszyst- Cha.~t.
z szerokim zasU>aowaniem spotyka srzego w NiemetZech Kongresu Obroń kich przybyłych na wiec i przeszło nerałow hiltleroW'Sikich.
ikfoh palaczy i na.uczenia ich metod ' Nie ulega wą.tpliwości, że nasię system robotników moskiewskiej ców Pokoju. Dla uczczenia Kongre- w tys, berlińcizyków,
śtojąc przed
'
rada przyczyni się do szubszefabryki żarówek, którzy postanowili su robotndcy ruaikładów pr1iemySło
grnachem wysłuchało przemówień mi Bohater~•.;•-.:.
~.g,n·g go spopulary.zowantia metod tow.
w ostatniej godzinie każdej zmiany wych Turyngi:ii, Saksonii i Wscho- nie-tra
spraw -zagranicznych Niemie~
Chajta, co ma o-omne rzmaczenie
dawać wyłącznie ponadplanową pro- dni.ego Berlina .podejmują zobowią ckiej Republiild Demokraty~nej Geor
0 •
dukcję. - _
.
..
oo.nia wykonaniia prrzedtemrlnowo ga Dertingera i wiceminh~tra spraw
żołnierzy
Armii
Ludowe,·
V.ietriamu
·
chooiażby
z uwagi na to; że kaidy
Ta foo.i:iia współzawodnfotwa ZJna- planów prodiukcyjnych.
zagran~cznwch Ackermana.
d!Uień „;i:noże nam' prrz;ynieść 'ogro~e
lazła1 szerokie rozpowszec~nienie w
Przemówienia. obu mężów stanu,
J>EK:LN IPAP). - Ludność Vietna- RUCH POKOJU W KAMBODZl'
*
.
b'
.
.mu
w
ofilarne.;
wĄ'"~ .,.,......C'llWI.•-o naoszciz.ędiności w , e.użyciu paliwa.
wielu fabrykach . Białorusi, Ukrainy,
1ctorzy omowili prze ieg i znaczelne
' """"" ,,-·~""
PEKIN (PAP}
J.Ą,_
d · A
· 3'eźdźoom francuskim <a.łVUJ
BERLIN (PAP) - Berliński ko- narady praskiej, były killmkrotme
-"'-'-'""·
~ 81·ę
. - """' po aae gen
i innych -republik radzieckich. Dzięki
„„
·
r f
nowej f1>~ie współzawodnictwa wie· mitet obrońców pokoju zorganizował przerywane żywiołowymi owacjami niejednokrotnie na akty niesłycha- CJa n ormacyjna Vietnamu, w Kam•
le zaikładów przemysłowych 1 Miń w wielkiej sali pałacu Ftiedrichstadt na cześć Józefa Stalina. Związku Ra nego bohaterstwa.
bodży rl.'O'Stał utworrz:ony- komitet o-·
sku dało ·W ciągu ostatnich kilku dni masowy wiec, na któl1Ylll ludność pra dziecldego i prezydenta NRD - WilJak podaje Agencja Informacyjna brońców pÓkoju.
pona:<lplanową produkcję wartości kil cująca Berlina zademonstrowała swo belma Piecka.
Vietoamu, prny wyrzwoleniu miasta
K
..... t
bł'k
,
Donghe, dowódca kom.,.,,"""ii T.ran-ku
orru;""' • opu 1 ował dekla.raoję,
ją pełną solidarność z postanowienia
ku milion\)w rubli. Uczestnicy wiec11 przyjęli gorąco· rz.dobył się na b'ohaterski
.....,.... wyczyn, demask UJącą
·
1
W·A'°SZ
11..w.,11.. ro A.Tl\ •
"'ni
agres:yiwne p ą.ny .impe
n:.u. ni .,, ,~=o
~. w a 25
również przemówienie przewodniczą- kt .
_,_
._,~h. ,
•
b. m. prezes Rady Ministrów Józef
cego KomunistyczneJ· Partii Niemiec
ory "'"'rył jego imię nieśmierteiną ncw=tow allller.y~kich i · weywają
sła
Gyrankiewicz przyjął w Prezydium
Maxa Reimanna, który oświadczył,
Kwą.
cą całą ludność KambodQ:y do upor-· Rady Ministrów nowomianowane
że postanowienia narady praskieJ· zo
ompaniia kapitana Tran-ku wsta
1_
· ·-"·'
.
.
• ~....
ła ruatreymana ogniem karabinu ma czyweJ' w........,. prrzeoiiw""o na3e""zcomi gCY ambasadora RP. w Moskwie stały powitane z radością i zadowo-uk t
francuskim
Kazilnierza· JasiJ\skiego.
·
leniem nie tyl•ko przez ludność NRD, s 2 ynowego · r~ ego w pod.ziemnym
; ' wykonany na 12 dni przed terminem
·
„ • ____
lecz taikże i w Niemczech Zachodriicil. schronie. Młody ofiicer l'rluoił się ku , - - - - - - - - - - - - - --;.:...,;,,..
_
_
_
_
_
_
_
0
WARSZAWA (PAP). - W dniu
w r . b.) wykonany
doschronowi, lecq; rzosta~ po drodrze rain
w. dzi!\)ejszym. numerze „Głosu'.' (p aŁPz: 'strona 5) ro11POczynamy druk
H bm„ a więc o 12 dni wcześ- piero w końcu listopada.
ny kulą. karabinu maszynowego. Ze
* /(< *
powieści Władysława Rymkiewicza pt.
ndej niii: pNewidywał plain, gmin
Wysyłka rzie.:mnii,aków rz punkBERLIN (PAP). - Agencja Al>N brawszy ostatnie siły, Tran-ku zerne spółdzielnie w całym kraju t6w skupu dla Łodzi - llakońcey
. i podaje, że tworzone obecnie w ame wał się z Ziemi i 2: okrzykiem:
rlla.końciz.yły wykon3!nie ro~ego się na pOCtLątkU przysriłego tygo. I rykańskiej strefie okupacyjnej ino- „Niech żyje Ho Cbi-minh!", wlas"
planu slrupu rlliemnfaków jadal- dnia.
'!
we niemiookie oddzialy wojskowe Li nym ciałem zasłonił wylot schronu.
, , Akcja IJ?WJeści rozgrywa się na Żuławach, ciatopionych i rzni•
nych.
Ttrwa
jeStloze
skup
ciemniaków
crzyć
będą 30.000 żołtniemy, wśród
1
Natchnieni bohaterstwem ~wc~o
~zceonych wiosną 1945 roku pmerz: hordy :fas.zystow&ko _ hitlerow„
W roku.. ubiegłym plan skupu przemysłowych d!l:a celów pł'rle:i. J : których 60 procent st.anowić będą dowódc~· 7.oln :~c-7 P kr m-:>an i· 1"'ucill
skie, a odwo<lmonycłl i odbudowa nycb wspólnym wyS!iłk:iern polziemniaków jaaailnych (mniejszy tw.órstwa.
byli zaiwodoW;i żołnieme Weh'11!llach- s:i.ę do at.Q:ku i szybko Cliliikwti.<lowali
s'kiego l'Obobnilka i chłopa,
•_................._..._________.............................. ~----~ 1 tu
eniamo oooru nieprzyjaciela.

.

Nowe pomysły ·twórcze ludzi ·radzieckich

grupa paJ~ jednego z najwięksizy eh

S

o 9odne uczczenie

33 rocznicy Wielkiej' Socjalistycznej Rew0lucji
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Uzbrlijeni.woręż nauki marksizmu-leninizmu

Zdradziecka polityka Plevena
wywoł~je oburzenie ludu· Francii

GENEWA (PAPI. - Z Paryża donos'Zą, że na posiedrz:eniu Zgromadrz:e
nia Narodoweg0 premiet' Pleven
przedstawił sta.nowisko rządu francuskiego w sprawie remilitaryzacji
Niemiec Zachodnich.

naprzód do zwycieskiei ' walki

o wykonanie porywających zadań Planu &-letniego

Us1łując zamaskować kapitulację
re.ądu francuskiego przed żądaniami amerykańS'kirni w sprawie utwo

Z przemówienia członka Biura Organizacyjnego KC i kierownika Wydz~ału Organizacyjnego Komifetu Centralnego
PZPR - tow. Władysławo Dworakowskiego wygłoszonego na Plenum Kt PZPR
OźYwioną dyskusję na ostatnim Plenum Komitetu Łódzkiego
PZPR, zarówno nad referatem tow. WoJasa, ~ak i nad referatem tow.
Kulińskiego, podsumował członek JSlura Organizacyjnego KC,· klerownik Wydziału Organizacyjnego KC PZPB - tow. Władysław Dwo.
rakowski.
Tow. Dworakowski nakreślaJl\Cl poważne zadania, stojące przed
łódzką organizacją partyjną, nwypuklU jej osiągnięcia i braki oraz
wskazał drogi, którymi powinna kroczy6 dla najpełniejszego zrea·
lłzowanła zarówno uchwały Biura Politycznego o masowym szkoleniu ideologicznym, jak i uchwały Biura Organizacyjnego o pracy I
zadaniach Partii w przemyśle bawelnianym.

Otóż

Jeśli

ehcemy

zrealizować

rzenia w ciągu krótkiego czasu arro.ii niemieckiej, Pleven oświadczył.
że rząd francuski postanowił przed
stawić propozycję utwo1'Zenia jedno
rzy WPr-OSt od wa.~tów pracy litej „armii europejskiej", W skład
weszli do aparatu partyjnego, Trze- tej armii mają wejść żołrtiel'rle r<YLba podkreślić, że widać, jak <-i lu- maitych państw zachodnie - europej
dzie rosną., ja.k rosną i wzma.c.nlają skich, w tei liczbie również Niemi2c
* "' *
się kadry naszych młodych aktywi- zachodnich. Na czele tej armii ma
GENEWA (PAP). - Z PaTyia dostów partyjnych, towarzyszy, którzy być - w myśl propozycji francus·
wprowad7Jają do swe.i pra.cy za.pał, kiej - utworaone „jednolite dowódiz noszą. że odbyło się tam posied'leni•
parlamentarnej grupy komunisty~
ŻYWotność, to wszystko, co jest wła- two europejs·k ie".
Zasługuje na uwagi: okoliczność, że nej. Na posiedzeniu tym Jacquel!I
śclwe młodemu potkoleniu, Im seybciei będziemy Sllikolić kadry takich wielu mówców. reluutującycb'Się na DUCLOS oświadcizył: „W chwili, gdy
aktywistów, tym śmJelej i pręa.zej wet z partii prawicowych i popiera· tocrz.y się debata nad remilitaryzacją
wykonywać będrziemy has~ eada- jącycb .rząił, nie śmiało otwarcie WY Niemiec Zachodnich, przypomnieć
Chateaubriand,
roCl'Zil'licę
stąpić za remllitaTyzacją. Niemlec Za należy
'
nia.
gdrzie padło iz: rąk g~stapo 27 bohaDzisiejsze Plenum Komitetu chodnich.
Deputowany komunistyczny Bon· terów, a w te.i liczbie deputowany
Łódzkiego, które postawiło przed
a.ktywem poważne zada.nia w t~ oświadczył: „Wiadomość o zgodzie komunistyczny Michels. Odbudowa
zwi~ku z uchwałami B. O. i rzą.du francuskiego na remiNtaryza Wehrmachtu i gestapo - stanowiła
Centralnego, cję Niemiec Zachodnich wywołała by zniewagę pa.mięci boha~rów Ru
B. P. Komitetu
zapoczątkuje nlewąfipliwie nowy głębokie wrażenie i ~niepokojenie chu Oporu. My pozostaniemy wierni
etaip na. drodze do· ubojowienia wśród wszystkich Francuzów. bez naszym boba.terom. Francuska Pa.rłód'likiej organizacji partyjnej na względt1 na ich przekonania polity- tia KomunistyC?JDa - partia Fr~n
drodze zwYcięskiej wa.lki tej or· czne. Deklarada. oficjalna jest obll cJI waJceyć będzie pneciwko remilł
ganhaoji o zrealizowanie Planu c.zona na zamaskowanie ska.ndalicz- tary~i Niemiec, broniąc sprawy
Budowy Podstaw Sooja.117.mu w nego faktu, że rząd francuski zgadzaj bezpieczeństwa Francji, Jej niepodle
·
, sdę na W;-!Sy dać cwłgi i arma.ty lu- głoścl i pokoju".
Polsce.

dumne, porywające założenia Planu
6-letniego, jeśli pragniemy p-Odnieść
stopę życiową mas pracujących i
zwiększyć ich dobrobyt, to oczekują
nas jeszcze wielkie zada.ni& w dzie·
ddnie realizacji uchwały Biura Or·
raniza-Oyjnego.
I w związku z tym wydaje mi się,
że choć w dyskusji porusrzano wiele
istotnych momentów i omówiono w
niej, jak organizacje pan.-tyjne korzy
tyjny pojął dobrze wagę zagadnień, stają z uchwady B. O„ n.ie zostały
jednak vrydobyte dosta•t ecznie elę. u h
tawił
j ki
a przed mm c wa1a,
a e pos
że przeanalizował swe osiągnięcia i menty, określa·jące poważne Z311ory
braki w dziedzinie szkolenia partyj w organizacji nil&zej pracy. A tych
pr.zeszkód J'est wiele. Świadczy O
e
i z'e potrafi' "Omys'lnie
n e"O
prz epro tym choćby nn~.+ąpienie tow. Jóź" ·
·
"
wadzać pr•a'c e w k1'erunku ro
YVJ~•
zsz rza
nie sieci szkolenia i pogłębiania je- wiaka, dy>rektora Centre.lnego Zamą
du Prrzemysłu Bawełnianego, który
go treści.
Trzeba stwierdzić, że kierownic- wskazał nam na 89'.eTeg niedomagań
naszej administracji n.rzemysłowe1••
łód k
t
„
z iej organizacji partyjnej
wo
Inni towaa-zys2e mówili wprawn.ie zawsze tym sprawom poświęcamaleawaryjność
np.
że
tym,
o
łó dość uwagi. Należy wiec usiJniej drzie
niż dotlłd czuwać, aby tym • razem je, lee.z równociześnie wspominali o
wykonać w pełni plan na odcinku wypadkach, świ·adcrzacych o wystę
szkolenia, aby nie dopuś<!ić nigdzie pującej jeszcze działalności wroga
do osłabienia te,j akcji. aby uczynić klasowego w naszych zakładach
wszystkie organizacje partyjne głę- prze.mysłowych .
Dyskusja wykazała rówmez, ze
bok<l wrażliwymi na zagadnienie
szkolenia partyjnego, aby dą.żyć do nasze organizacje partyjne zbyt mastałego 'Wzmacniania i podnoszeaia ło · jeszcze interesują się młochieią,
że nie otaczają. jej należytą opieką.
no7.iomu kursów party.inych.
Następnie . tow. Dworakowski prze A pmecież towa.rzysize powinni wieomówienia drugiego puroktll dzieć, że wychowanie młodzieży w
szedł do
(Odgłosv
porz<1dkµ d ziennego, 0 mianowicie. nasrzym duchu, w duchu naszej Partii„ jest jed1nym z podstawowych nah
z·
Pr·~•·a mosk1'e..,ska za1'11'eszc"a na
d
h
sprawy rea iwcji uc 'wały Biura Organi
.
"
.'
"
"""
SZYC IUl ań.
Marny w swej pracy sukcesy. lecz dal. odgł~s~ p:asy w zw1 ązku z .D~kla
:acyjnego 0 pracy i zadaniach Partii w
są jeszcze u ·nas i powaQine niecfo- racJą ~m:strow, Spraw Zagramczprzemyśle brm:ełnianym.
Fakty, które preytoczył w swym ma.gania. Tym więks!Ze rzadania sta· nych osm!u p~n~tw, dotycz,,cą uchreferade tow. KuUńsk.i, świad ją przed nami, tym bardziej wzra-1 wał now<>Jors:kte~ . kc>nfer~i;tCJl ~rz~cl\
czą, że uchwała B. o. spowodowała sta koni.ecmOść podniesienia. duclia moc.arst-:v o rem1htaryzacJ1 N1em1ec
.
Istotny przełom w pracy orga.ni:za- bójowego naszych organi.7Al.cji partyj Zachodmch.
W .artykule ws~ęp:iym pt. „O tr!ur_nf
cji partyjnych w przemyśle baiweł- nych, uczynienia z nich w większym
niamym. Mimo niewątpliwych efek- niż dotąd stopniu awangardowych ~koJU w Europie i na, całym sw1ec1~·'.. g~zeta . bukareszter;sk.~ „ScCl;n:
tów tej pracy brak jedlllak specjal- odd~a.łów klasy robotniozej.
w walce, którą prowad!Zimy 0 wy- te1a pisze, ze .w ~eklar.acJ1 pra~k1eJ
nych powodów do samouspokojenia
gen~al~a
i było by ITLe<:zą niesłu&Lną praypu.! konanie PlaiI!U 6-letniego, trzeba, znal~zła odzw1er~1edleroe
~ć. że uchwała iz:ostała już w aby towal'2ysze kierowali się wspa- Stalinowska .Po~1tyka, zapewn.1em;i
pehl:i z.realirrowana. Uprzytomnimy niałą nauką marksizmu • leninirlmu, trwałego pokoJ~ 1 wspołP"racy. między
to so-bie lepiej, gdy pmypomnimy aby uczyli się na doświadC1Zeniach na:r?dami- Po~1~yka, stanowtąca. cal
sobie ogromne zadalllia, jakie nakła- przodującej wszech~iąiz.kowe; Ko- loow1te pr~ec!'''.1enst~o. ekspansjomst~
da na nas Plan 8-letini, w zakresie munilStycznej Partii (bol.S!Ze'Wików). cz';lych dą~e~ 1mperiahzmu aroeryka~
Chciałbym ~wrócić uwa.gę na je- sk1ego, ~stłuJąc':g~ przemocą zdobyc
~ostu wydajności pracy. obni!i:e·
ma kOSIZ:tów własnych, WMOStu ilo- ~cze jeden moment. w naszej dy- panowame ~8' swmten~.
skusji wY.stępowali towa[Zysrze, któ- I KomentuJąc deklaracJę praską, pośeii i iakoścl produkcji.
--------------------------------------------------- -----------------------------------------

S

łusznie się stało - powiedział
tow. Dworakowski - te łódzka
organizacja partyjna postawiła te
dwa istotne problemy na porządku
dziennym obrad Plenum. Chciałbym
mać na1'pierw nad tym pro
się zatr'"'.
u,r
blemem, który referował tow. Wo·
jas: nad zagadnieniem szkolenia ide

ologłcznego, umasowienia ro. '(łOgłe
hienia jego treści.
Komitet Centralny nasze1· Partii
d ał organizacjom partyjnym uchwa
łe o masowym szkoleniu ideologicz
nym, jako oręż instrukcyjny, mający przygotować nasza Partię do ZWY
stojących
wykonania
cięskiei;(o
orzed nią zadań.
W dyskusji podchWYcill towarzysze szereg momentów poruszonych
przez tow. Wojasa, dotyczących
szkolenia kadr Partyjnych . Jak wiei
kie, zasadnicze znaczenie przvwiazu
je Partia do tego problemu - świad
czy znaczny wzrost łlości słuchaczy
w szkołach oarty,fnych, świadczy
;Kszt"łcenla Kadr
otwarel-e Instytu'u
"'
•
Naukowych przy Komitecie Central
nym.
Chodzi przecież o to, aby przyspo
sobiti bojowo nasze kadry, aby ozbroić je w oręż nauki marksistowsko · leninowskiej. Trzeba więc Po
budzić i przygotować szerokie masy
członków Partii do przyswojenia
Trzeba skłonić
sobie tej naukl.
wszystkij::h towarzyszy do wytężonej. prac:v nad pogłębianiem swe10
p07Jlomu ideologicznego, trzeba, k1erując się niby drogowskazem wYtyCtLnymi uchwały, wa.lC1Lyć o coraz
wyi.<Jzy gruntownieJsZY poziom szko
lenia partyjnego, o coraz lepsze jego
wyniki.
Słusznie poruszyli towarzysze w
wykładowców.
sprawę
dyskusji
Rzecz jasna, że trzeba nad nimi u·
silnie pracować, aby nie dopuścić
do zdarzających się jeszcze dotychczas wypadków przemycania. przez
nich, w sposób świadł>my lub nieświadomy, błędnych, fałszYWtch teprzewodnłczącącfJ
orii. Instytucja wykładowcy stanowi podstawową dźwignię, podnoszą
W dniu 25. bm. w sali tea· sizakowa i Duniakowa, ja:k rów!hież
cą treść i jakość szkolenia. Trzeba
więc WYkladowcom spieszyć z pomo tru „Meloth'am" odlbył•a się I łóOOka wi.cepmewodnicząca Pre1Zydium Ra·
cą, troszczyć się usilnie o stałe pod narada pmewodni~cych rad kobił! dy Narodowej m. Łodlli tow. IM'iikonoszenie ich poziomu tdeologłcznego. cych - przy udziale sekretamy or- łajczykowa.
Obszerny referat pt. „Ud7Jl.ał Rad
Powodzenie tej sprawy będzie za ganiu.acji partyjnych i prrzewodrucrią
Kobiecych w Planie 6-letmm" wyleżało od coraz gruntowniejszego cych rad zakładowych.
W naradrde cz ra.nllen±a Wyd©iału głosiła tow. K.osakiewiioz - kierow·
wdrażania naszych instancji partyj
nych do WJ>rowadzania w życie WY- Kobiecego KC PZPR wrdęła udział nik organizacyjny ZaNądu Miejskie
tycznych uchwały Biura Polityczne tow. Orłowska, CRZZ reprezento- go Ligi Kobiet. Referentka poru~y
wał tow. &CtLot.. PmY'były również l:a również sprawę wciągnięcia ~e
go.
Dyskusja wYkazała to, że łnstan- kierownicrzki Wydziałów Kobiecych rokich rrzesz kobiet pracujących do
cje partyjne, że łódzki aktyw par- I KŁ i KW PZPR - tow. tow. Wa- sa:eregów Ligi Kobiet, sprawę wal-

dziom odpowiedzialnym 'za clerplenia narodu francuskiego."
Deputowany de Chambl'Ull. (reirublikanin postępowy) potępił l'!Ząd rza
zgodę na remilitaryeację Niemiec Za
chodni.eh. Wezwał on rząd, by nawiązał rw.mowy ~ Związkiem Qadzieckim w sprawie Niemiec, bio·
rąc za podstawę rokowań - Dekla.
rację Praską.
Prawicowy deputowany Mu1n
w
wygłosił dłuższe przemówienie,
którym stwierdził. że rząd francuski
godząc się na remilitaryzację Niemiec Zachodnich - wraca do polityki prowadzonei po roku 1919.
Debata trwa.

I

Genialna Stalinowska polityka pokoiu
znalazło

nowe odzwiercied\enie w uchwałach Konferencji Praskieipr.i:ed

Praskiej, pOW?.ięte z udziałem
stawiciela rządu Niemieckiej Repll~li
ki Demokratycznej, otwierajlł przed
stępowa prasa bel')ii1ska ocenia ją jamiłującym pokój państwem niemiecko dokument, posiadający historyczne kim wspaniałe perspektywy, na które
znaczenie nie tylko dla Niemiec, ale wskazywał Towarzysz Stalin.
tc.lde dla sprawy pokoju na rałym
świecie. „Neues Deutschland" zaznaTymczasowego
Przewodniczący
cza, że naród niemiecki eałkowicie Zgromadzenia Narodowego Niemi~
popiera wysunięty przez konferencję kiej Republiki Demokratycznej, Jo.
program utworzenia - na ha.nnes Dickmann, w artyh"'Ule, zamie
praską
zasadach parytetu przedstawicieli szczonym na łamach gazety „Der
Wschodnich i Zachodnich Niemiec - Morgen", zaznacza, że Deklaracja Pra
ogólno • niemieckiej rady ustawodaw skiej Konferencji Ministrów Spraiv Za
czej, stanowi to bowiem praktyczny granicznych ośmiu państw stanowi
krok w kierunku przywrócenia jed· „triumf polityki dobrej woli i poko·
ności N-iemiec. Każdy jednak kro!~, ju".
pr-0wadzący do zjednoczenia Niemiec,
Jak podaje demokratyczną prasa
jest nierozerwalnie związany z usuwaniem tych sił, które od kilku już berlińska, prezydent Niemieokiej R~
Wilhelm
lat uprawiają politykę rozczłonkowa- publiki Demokratycznej,
nie. Niemiec. Dlatego też nikogo nie Pieck, w następujący sposób sehakak
może zdziwić odrzucenie uchwał pra teryrz.ował doniosłość Konferencji Pra
skich przez Adenallera oraz prawico- ski ej: „Nie ulega najmniejszej w,twych przywódców SPD. Nikogo tez plfwości, że Konferencja Praska Ponie dziwi fakt, że odrzucają oni w siada. wyjątkowo wielkie „ znaczenie
szczegó1nosci TĘ propozycję konłeten dla narodu niemiec\dego nie tylko :i
cji ptas.Jciej. kiórą calko~cie popiera tego powodu, że w pracach Konferen
naród niemiecki - ptopozycję, doty- cji brał udział nasz ItJinister spraw
czącą wycofania. s Niemiec wojsk zagranicznych, ale takze dlate~. te
w toku obrad Konferencji poi:uszono
okupacyjnych.
ki z analfab'etyu.mem, spraiwę wysu·
W zakończeniu ,;Neues Deutsch7 ' problem życia i przyszłości nkszego
wania kobiet pracujących na kiero- land" pis.ze, że Uchwały Konferencfl narodu".
wmoze stanowi·sfoa. Rady kobiece
winny otoczyć tr-OSkllwą O'Pieką mat
kę i dziecko, winny populazyzowac
wielowa.rsztatowość ł współzawod. •
nietwo pracy, prowadzące do podnie
sienia dobrobyt.u mas praeuJących.
Rady kobiece winny rol:Wijać szeroNOWY JORK (P.ĄP) - W dniu przy pomocy oszustw, usiłowałY już
ką pracę kulturalno • oświatową o·
ra.z wzmóc walkę z alkoholizmem, 23 październi•ka podczas obrad Ko· odel'wać od Ligi Irokezów 18 milioNa pierwszym planie zadań rad ko misji Politycznej ONZ grup.l wo· nów akrów ziemi.
Podczas, gdy przedstawiciele Sta
biecych winna oczywiście znaleźć dzów indiańskiego plemienia Irokesię sprawa. walki 1> pokój, walkł, któ zów w1·ęczyła szefowi • delegacji ra· nów Zjednoczonych w ONZ mówią
rą. dziś prowadzą setki milionów po· d~ieckiej na piątą sesję Zgroma dze· C\ konieczności uznania w polityce
nia Ogólnego - Wyszyńskiemu ko- światowej praw małych narodów stępowYcb kobiet całego świata.
Rady kobiece - wzorując się na pię skargi na dyskryminacyjną po w samych Stanach Zjednoczonych
przykładzie pracy kobie.t radzieckich litykę władz amerykańskich w sto· istnieje mały na.ród, który domaga
- spełnią swe szczytne 7Jadania sunku do Indian północno-amerykań się tego, aby USA realizowały w
współtwórców i współbudówniczych srkich, a w szczególności w stosunku praktyce t.o, o czym mówią ich przed
podstaw socjailizmu w Polsce, zada• d!> plemienia Irokeż&w. Skargę tę stawiciele.
Skarga stwierdza, że „w raa:ie konia p(){ltawione przed nimi uchwałą przedstawiciele plemienia Irokeżów
z tzw. mobilizacyjnego ośrodka wil eń skiego okręgu A K
Biura Politycznego KC PZPR i Cen l'ozdali również innym delegacjom. nieczności - Irokezi zwrócą się do
Za.wodo·
Oskaocżony Szend'Zlielarz do za.rriu- dzieokich, a.kt6w dywersji i napadów tralnej Rady ZWil\zk6w
W dalsiz:ym ciągu swych izez.nań w
Ska.rga wskazuje na prześladowa.· rządów wszystkich krajów świata i
µ dn!iu procesu organiuatorów ,,mo- canych mu IZlbrodni i przestępstw rabunkowych, dokonanych przez bau wych.
nie przez władze stanu Nowy Jor-c do · Organizacji Narodów Zjednoc;i;oNastępnie tow. WaSllakowa erefe· istniejącej na terytorium tego stanu nych z prośbą, aby wpłynęły na rząd
b.iJ.irzacyjnego ośrodka wileńSk:iego o prizyiz.naje się crz:ęściowo. Zeznaje on, dę Lupaszki na terenach Białostoe·
rowała prrzeb'ieg wyborów do rad ko Ligi Irokeżów. Władze tego stanu, amerykańskli".
kręgu AK", osk. Borowski pmya,na- że od połoWY 1943 r. był dowódcą czyzny.
je, że po wy.zwoleniiu otrrzymał od t. ~w. „V brygady" w::iJ.eńskiei AK.
Szendzielarz potwierdza wiele obj~ biecych na teren.ie Łodd.
W dyskus1i iia.bierało głos .~reg
Olechnow-kza polecenie l'00prowadt.e Brygada ta pod Je«o dowództwem ~eh wykazem potw;>rnych zbrodni,
nia „zapomóg" pomiędzy b. człon- zwalczała oddziały pa.riy:iantki ra- zasłaniają~ się co do reszty b1·akiem przeWQdini:czących rad kob'iecyc:h,
ktoce omawiały osiągnięcia i boiącrz:
·
ków wileńskiej AK. Pmyiznaje też, ibłeokiej. Oskadx>ny okireśla wykrę pamięci.
że starał się on wcisnąć swO!ich 1u- brlle ocganmowane pmeri: Siebie naOskarżony. zeznaje da.lej, że po pew ki własnych zakładów pracy.
Podsumowania dyskusji dokonała
drzi. do departamentu lotnictwa cy· pady i zasad'lllti na partyrz.a;itkę r~~ nym czasie opuścił woj. białostoekie
drilecka 'Walkami „sp0tka.nnowynu . i podporząd'kowując się współoska.rżo tow. Orłowska - u~ielając przewo
wilnego.
Dyi-ekcja policji zachodnio- nie nie Niemiec, o pokój i demokra.
jako komen- dniezącym rad kobiecych: szeregu
PRZEWODNICZĄCY: Cey Nieµi- nemu Olechnowiczowi,
PROKURATOR: MOOe oskarżony
mieckiej poin:formowała Zarząd cję.
cy wiedtz:l.eli, że llJWalcrrade pady- dantowi oln•ęgu wileńskiego AK pr."Łe wskazó~ek. dotyC'Zących tch P1'9:CY
Główny Zwlą0ku Ofiar Fasriyizmu,
powie, co to było „Blume"?
*
*
niósł działalność swej ba,ndy na tere w tererue. Tow, Orłowska zapow1ePrasa zachodnio - niemiecka
że „chociaż ta organizacja nie
OSK.: Był to kryptonim, pod któ mntkę radziecką?
działa. również utworzenie 2 .kursów
jest 11rzedowo 7.abroniona, jednak zwraca uwagę na silny wzrost
OSKARŻONY: Talk. Słysrałem o ny Pomorza.
rym władrz:e niemieckie ~S<lyilrowa
Szendziela.rz bez skrupułów obcią. - (16-godzinnego i 40-god'Zl·:mego),
na podst.a.wie tajnego polecenia liczby samobójstw w ciągu ostały ut:vomoną Pl'!Z& nas S'leć infor- tym w ceasie przesłucham:ia w gesta
że
ża współoska1"ŻOnego Olechnowicza, maJą<;ych na celu pneszkoleme prze
władz traktowana będzie jako ta tnich miesięcy, podkreślając,
po
macy3ną.
w ogromnej więkilzości WYPadSzen~la!'lll wyjaśnia dalej, te stwierdzając, że dawał mu on kolej- w~1cząc~ch rad kobiecych na teka"."
PROK~TOR: Kto wchodrzllł w
ków przvczyną samobójstwa jest
.
.
wiosną 1944 r. w masie podróży do ne rozkazy dotyczące działalności je- renie Lod:it. ,
.,
skład teJ sieci?
Stanowisko trizońskiej policji ciężka sytuacja mat~rialna. Tak
Na iz:akonetZeme tow. O~łowsk~
OSK.: Ja, dwaf bracia Łorz.ińscy ł Wilna został riatrzymany pnzez ge- go bandy. Oskarźony zemaje m. in.,
jest co najmniej oryginalne: za- np. w prowincji Północna Nad1~
stapo. Pmymał się on od razu, że że Olechnowicz zalecał rabowanie pie wsk~_ała radom koblecrm kilka naJ
Subortowicrz.
powiada się z góry, że organiza- nia - Westfalia w ciągu zalewlącze
!wk
zadan,
palących
bardziej
mordowa
rozkazy
dawał
oraz
niędz.y
wileńskiej
„brygady"
_PROKURATO~: ~Y ar~~a- je91: dowódcą
cja legalna będzie. „traktowana" dwie 7 miesięcy br. zginęło śmier
najszerproduk<'..fi
procesu
do
nie
bez.piesłużby
funkcjonaa:iuszy
nia
me Namysło~ego i BoryS11ew1cza AK, i ;wówwas zap.roponowano mu
(to znaczy: prześladowana) jako„. cią samobójcza 1.500 osób.
szych rzesz ko~iecych, sprawę wal·
czeństwa.
współpracę 11: gestapo.
było na rękę Niemcom?
nielegalna. Ale co się tu bedziedyscYJ>linę pra•
o
oswzędn0$6,
o
ki
.
.
.
Bezrobocie, nędza i niepewność
&end~la['Z zetzmaje dialeJ że w
OSK.: Tak, było to po ich my,li.
tny dziwić: tam, gdzie szybkc idą jutra - w tych paru słowach
Prz~wodmezący . wyhcza i;iastępme cy, sprawę konsekwentnej walki o
PROKURATOR: A kto ~ecydo- chwili IZlbl:ilżania się ofeins~y ra- o~karzonemu. kole~ne zbrodme pe>peł- pełną. rea.lizację zadań Planu 6-let·
w górę akcje Gude;-ianów I Rhei motna streścić ogólną. sytua-0ję
wał, aby ich oddać w ręce hiltlerow da::ieclde-:j, a następ.nie po wyiz:wole- mona priz;ez ~ego. bandę ~d czasu po,d niego. Rady kobiece muszą wycho·
nefarthów, nie może być tolero- ludności Niemiec Zachodnich oku
t~ niu mju ptV.e!Z Armię Radrz:iecką, porzą~kowama s1ę oska:zone~o wspoł wać nowy, S:l'leritki aktyw kobiecy, z
ców?
wana działalność ich ofiar
powa.nycb przez Anglosasów. A
OSK.: Nasize władze AK. Taki ,,. prrz;edarł sdę ze swoją bandą na te- os~1:arzonem~ 01.ec~now1czow;. Sz~n- którego WYl'osną. nowe bojowe kn.Związku Ofiar Faszyzmu.
w takiej sytuac.~i nietrudno o
ół- reny wojewódrltwa białostockiego, dzielarz twierdzi, .ze wypełmal tyLw dry uświadomionych. postępowycb
• ~all .rz góry.
czyn desperacki•
gdzie podporządkowal Slię początko rozkazy Olechnowicza.
Poda3~c ?aJ:ize secrzególy wsp
kobiet.
w Saarbrilcken
Wychodzący
pracy wile;iskieg<;> olm'ę~ AK rz okju wo komendantowi białosoockiego oNa rz:aikońC'Zenie eebra'lli uchwalili
W tym sttasżhym wykazie znajd11
Jak donoszą z Monachium, w
drziermik „Neue Zeit" rrostał zawie ciągu
pa:ntem ~orows~ mówi. „W mai: kiręgu AK. pseudo.nim „Mścisław''. je się również m. in. jedno z najpo- jednomyślniie rezolucję.
jednego tylko ubiegłego ty ·
szony na okres czterech miesięcy
. .
d
'ed • ln ~·
Od
gdy wld7iałem się z pnedsta.wic •
zamar·
powi z1a o:oc za ywersJę i na tworniejszych zbrodni ntemieokle10,
iem kontrwywiadu
przez miejscowe władze. Powo- godnia samochody amerykań•
spowo
t.en 8pytał mnie, czy przez ludzi. kt6 ~dy rabunkow.o-terroryistyczne upra dowanie w połowie stycznia. 194'1 r. s
dem represji było „przestęps.two", skich władz okupacyjnychktórych
de>wały 31 (!) ~adków,
rych mam w terenie, mógłbym do· wiane . przez . 1ego baJ?-dę po . wy- robotrtików fabryki w Chodakowie,
polegające na wydrukowaniu arwynikiem była śmierć ł osób, za§
na Że.raOiU
starczyć Szczerbcowi list", Oskal'Ż<> .z.woleilillll. klraJ~. . oskarzon~ usiłuj,? przejeżdżających samoehodem IVM)Sł
tykułu w sprawie procesu wyto•
,
ciężkie obrażenia - 2'7.
ny ~ymaje, że lłsł ten pmyjl\L W pmem~c1ć crzęsCJo~o n~ „Mścdsła~a . Soroczyn - Sterdyn.
obrońcom po
niemieckim
ozonego
Roboty
WARSZAWA (PAP). Nie ulega wątpliwości, że u sie
dalszym pm~ywaniu listu „Ab· Oskarzony ,frz~znaJe, z~ banda Jego
Czy os·
PRZEWODNICZĄCY: koju.
bie w domu amerykańscy „spor·
wehrste1le" brał l'ÓWllliet udtLiał „~obywała p1enJądze t zaopatrze- klirżony przyznaje się do wydania. budowlane i przygotowania do rozTakich „zawieszeń" prasowYch towc.v" Jeżdżą mniej po kawalerme dron na.padow _rab111;1kowych o· grupie Ba.rtosza rozkazu za.mordowa- poczęcia pr odukcji w fabryce samo
w.spółos-karżooy Qlechnowicrz.
chodów oSóbowych na Żeraniu są
jest w Trizonll coraz więcej. sku. Ale w Trizonll „władcy",
z kolei prrzed sądem staje oska.r- raz mordowała funkcJonar1uszy władz nia 9 robotnik6w fa.bryki w Choda. już
poważnie zaawansowane.
Adenauera uważa kneblo- 11..Za At lantyku nie widzą potmeRzl\d
.
•
ź<>ny Szend.zlelarz Zygmunt - osła- państwowyc~.
k<lwie?
W nieznanym dla krajów kapitali
wanie demokratycznej prasy za by liczyć sie z życiem czy zdroPrzewodmczący wyhcza o!>k&'J,"zone
wiemy „Łupa&ko", herszt terroryOSK.: - ti'aik jeM.
stycmycb tempie powstate fabryka
jedną z form walki przeciwko bo wiem jakiegoś tam przechodnia
mu dhln listę morderstw, dokonastycrmo • ~unkowycb band
Na fym qd prterwał róZprawe efo - gigant, jedna z największych in·
B. I>. I
Jownikom o wolność i zjednocze- I „tubylca".
cyjneiO wJileń81k.ie~ nroli na dzi&;łacZach dem~kra~yczrodka Jnob'
westycjf Planu l·lełqiego.
ny~li ~ tcY.lniwzacb poll!lkich 1 ra- dnia nas~ne~.
. oklruu · AK'~

prasy zagranicznej)

l · o gółn o lódzka nara da
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Rezolucja radziecka wskazuje

drogę

do

pokoją

Udaremnienie planów podżegaczy woiennych i umocnienie bezpie~zeństwa
międzynarodowego · - naczelnym zadanięm Organizacji Narodów Ziednoczonych
Przemówienie ministra Wyszyńskiego na posiedzeniu Komisji Politycznei ONZ
czasu systemu socjalistycznego i ka· 1
pital.istyczneigo, wychodzi z założe
nia, że całkowicie realna i możliwa
pożoga wojenna objęła Koreę i inne jest pokojowa współp.raca ZSRR ze
obszary Dalekiego Wschodu, gdy nie \lszystkdmi tymi państwami, które
ustają knowania podżegaczy do no- gotowe są odpowiedzieć wzajemnowej wojny, zagrażające żywotnym ścią, które gotowe są uozciwie wy·
interesom i dobrobytowi całej ludz- konywać zaciąg·nięte zobowią.za·nia

NOWY JORK. (PAP). - Jak już I Przyjęcie takiej deklaracji nabie
donosiliśmy, szef delegacji radziec- ra szczególnego znaczenia w obeckiej na V sesję Zgromadzenia Ogól- nej sytuacji międzynarodowej, gdy
nego Narodów Zjednoczonych, mini
stet Wyszyński, wygłosił dnia 23
bm. na posiedzeniu Komisji Politycznej przemówienie, w którym uzasadnił znaczenie zgłoszonej przez
delegację radziecką „Deklaracji w
sprawie usunięcia gr-0źby nowej woj
ny oraz w sprawie utrwalenia p-0ko
ju i bezpieczeństwa narodów". Min.
Wyszyński oświadczył m. in.:
Dnia 20 września detegacja. ra·
dziecka przedstawiła Zgromadzeniu
Ogólnemu swe propozycje, zmierza
~ do usunięcia groźby nowej woj
ny oraz utrwalenia pokoju i bezpie
czeństwa narodów.

kości.

Z drugiej strony miliony ludzi
pracy z niehywałą siłą wznoszą
swój potężny głos protestu przeciw·
ko przygotowaniom do nowej woj·
ny,· domagając się od rządów swych
krajów podjęcia stanowczych i kon
sekwentnych kroków w celu utrwalenia p-0k-0ju, usunięcia groźby nowej wojny i zapewnienia bezpieczeń
stwa narodów.

międzynarodowe.
Kiedy we wrześniu

1946 ro.lm mos.kiews'ki korespo.ndent „Su.nday Times" - A. Werth - zap,ytał Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR
- Stalina ·czy dalszy ma.rsz
Związku Radzieckiego
ku komuniz·
mowi nie zmniejsza . możliwości pokojowej współpracy Związku Radzieokiegio ze światem zewnętrz
nym, szef rządu radzieckiego - Sta·
lin - odpowied.7Jiah
„Nie wątpię, że możliwości po•
kojowej współpracy nie tylko się
wy społeczeństwa socjalistycznego,
nie zmniejszą, lecz mogą nawet
socjalistycznego państwa robotni·
si~ zwiększyć".
ków i chłopów. Narodowi radziecW tym samym 1946 r-0ku Elli::>t
kiemu, zajętemu pokojową twórczą
Roosevelt zadał Stalinowi i>Ytanie:
pracą, dalekie są jakiekolwie~ bądź
wojownicze zamiary i wojenne pla- czy możliwe jest, aby Stauy Zjedno
ny. Naród radziecki nienawidzi woj czone współżyły pokojowo z taką
ny i podejmuje -Olbrzymie wysiłki, komunistyczną. formą władzy pa{1aby zapobiec groźbie nowej wojny i stwqwej, jaka istnieje w Związku
zapewmc pokój i bezpieczeństwo, Radq;ieckim i czy możliwe jest, że
które mu są t.ak niezbędne dla po· ailli z jednej, an.i z drugiej str-0ny
myślnego rozwiązania wielkich za· nie będzie podejmowana próba inge
dań
budownictwa soojalistyczne~o. rencji· w wewnętrzne sprawy po1i·
Wszystkie twórcze siły kraju radziec tyczne drugiej etrony?
kiego i naszego wielkiego narodu
Stalin odpowiedział wówe1ns:
zmierzają do osiągnięcia pokojowych
„Oczywiście, że tak. Jest to n.ie
celów. W Związku Radzieckim nau
tylko możliwe.
Jest to rozsą·
ka i technika służą poko,fowł, poko
dne i najzupełn"iej możliwe do
Jowej, twórczej pracy. - W tym sa·
zrealizowania. W najbardziej na·
m:Vm kierunku odbywa się również
piętym okre9ie, W okresie wojny,
1·ozwój ca.Jego przemysłu radzieckie
rożnice w formie rządzenia nie
go, całe.i radzieckiej gospodarki na·
przeszkodziły naszym dwóm kra·
rodowej.
jom w -połączeniu się i zwycięże
Niezależnie od prób,
podejmowa
nych przez nieuczciwych Judzi, któ
rzy w swych egoistycznych intereAmerykańska
sach usiłują osłabić zaufanie narodów do pokojowej polityki radzłec
kiej, rozpowszechniając wszelkiego
rodzaju złośliwe v.rymysły i os.zczer
A jak przedM;awia się polityka za
cze bajeczki o kraju socjalizmu, nie grani~ń.a Stanów Zjednoczonych 1
potrafią. oni wyplenić ze śwładomoś Fakty dowodz,, że polityka zagra.·
ci dziesiątek i setelc milionów pros niema Stanów Zjednoczon~ch ma
tych ludzi na całym świecie głębo- najzupełniej odmienny
charakter.
kiego przekonania, ze właśnie Zwią lnrl1Y charakter ma również dyplomazek Radziecki jest ostoją p<>koju, cja. amerykańska, którą kierowni1k
pełnym hartu i szczerym jego rzecz Departamentu Stanu . w swym przenikiem, że Związek Radzieelti mówieniu z 16 lutegx>, sięgając po
jak powiedział szef ~ttłdo radzieckie analogię do „wojny totalnej" nago - StaHn -- jest krajem, zdolnym zwał „dyplC>macją. totalną", Okr~
do prowadzenia. i rzec7'ywiście pro- ślenie to samo przez ~ię zupełnie
wadzącym polityk«: pokoju nie w
•yrazn1e świadczy o rzecziywistym
sposób faryzeuszowski, lecz uczci· charakter~ dyplomacji USA.
Aby
wie i jawnie, zdecydowanie i . kon· nie pozostawić wątpliwości w tej
sekwentni1'.
kwestii, pa,n Acheson w tymże p1'oZe

niu naszych wrogów. W . jeszcze
większym stopniu
możliwe
jest
.utrzymanie tych stosunków w okresie pokoju".
W maju 1948 roku Stalin · potwierdził, · iż rząd radziecki uwa·
ża, że „pomimo różnicy
systemów ekonomicznych i ideowych
współistnierue tych systemów i
pokojowe uregulowanie rozbież·
ności między
ZSRR i . USA jest
nie tylko0 rnożlhve, lecz równie.i;
bezwarunkowo konieczne w inte·
resie pokoju powszechnego".
Znane są również historyczne . od·
powiedzi Stalina na pyta,nia dyrckto1·a generalnego eur<>pejs:kiego oddziału agencji
„International News
Service" - Smitha, w których szef
rządu radzieckiego
ośW'iiadczył,
eo
następuje: „Rząd ZSRR mógłby rzecz jasna - współpracować z rzą·
dem Stanów Zjednoczonych w zreali·
zowaniu przedsięwzięć, które zmie·
rzają do urzeczywistnienia paktu po
k!oju i prowadzą do stopniowego roz
brojeniia".
Powyższe słowa Wielkiego Wodza
Związku Radzieckiego określają cały kierunek radzie~kiej
polityki za·
granicznej, która niewzruszenie zdą
fa do celów, odpowiadających żywot
nym interesom nar-odu radzieckie~o
i wszystkich m'ihtjących Pokój naro·
dów.
Wydaje mi się, że fakty te najzupełniej wy starczają,
aby wresz.·:ie
zamilkli oszczercy - ci wszyscy, kLó
rzy zaw~do'H' zajmują się rz•1Ca·
niem ~>0iwornych
oszeze.rstw na
Związek Radziecki, jego politykę za·
graniczną, jego szczerość i .jego rze
czywiste dążenie do wspólp1·acy w
interesie w;;:zystkich miht,iących po·
kój narodów.

nym zagadnieniu j.ak ;iagadhienie
Niemiec i całkowite zerwanie prze~
te państwa obowiązków jakie nakłada na nie poJIOZumienle pocz•
damskie.
Należy praypomn1eć,
ił na po·
prr.z:edniej sesji Dulles powtarzał nie
rarz, że nie ma powrotu am do Terzumień
międeynat·odowych
może
być
polityka Stanów ZjednoCtLO· hera'llu, ani do Jałty, ani do Pocrz.•
111ych, Anglii i Francji w tak waż- damu.
Z drug.iej jednak strony mamy
jawne pogwałcenie tzobowiązań, wyplyWa,jącyeh
z zalW'lllrlYch popne·
dnio po.rozum1en
międzynarodo·
wych i układów, pogwałcenie, które
nie da się pogodzić z taJ<;imi zadaniami jak utrwa.lenie pokoju. Pniykladem takiego pogwałcenia poro-

Sta ny Zjednoczone odbudowują
militaryzm niemiecki i japoński

Wkroczywszy na drogę rori:cdi)n- Mantteuiel i inni, przy czym an11i~
kow.ania Niemiec i wciągania Nie- tr. będzie podporządkowana blokowi
miec Zachodnich do s:wych agresyw 'brytyj1siko -am erykańsikiemu. Już <>·
nych planów
wojennych,
rządy tecnie różne ugrupowania będące w
USA, W. Brytami i F·raincjl przYstę· istocie rzeczy jednostkami wojsiito·
pują obecnie, jak to widać z ośwlad wymi„ liczą w zachodnich strefach
Deklaracja podkreśla na wstępie,
sektorach
czenia fob minisirów spra.w zagra· Niemiec i w zachodnich
że obecne wydarzenia w Korei oraz
niczn:vch z dnia 19 wrześn,ia. b. r. do BeTlina ponad 450 tysięcy osób. Jew innych rejo.nach Oceanu Spokojodbudowy armii zachodnio • nie· dnostki te noszą na'l:wę oddziałów
nego, potwierdzają z nową siłą wymieckiej i do remilitaryzaeji .Nie· policyjnych, lecz w" rzeczywistości
jątkow.ą wagę i aktualność dla spra
mlec Zachodnich.· Stanowi to ja,k stanowią reg·ularną armię, wyl?osażo
WY pokoju i bez.pieczeństwa naroW istocie
najbardziej brutalne pogwalcenie 110 ną w czołgi i artylerię.
dów, wspólnych pokojowych wysił
1•1nUmienia poczdamskie~o, wyrze· rzeczy w 7,8.Chodnich sektorach ~.ar
ków 5 mocarstw - stałych człon
czenie się te.go JMtrozumi~ia, w lina i wĄachodnich strefa.e h Nie·
ków Rady Bezpieczeństwa - ponomyśl kitórego ł wielkie moc.arstwa miec qdbudiowana została i jest sta·
szących
szczególną
odpowiedzialzobowiązały się nie dopuścić nigdy le wzmacniana regularna armia, na
ność za utrzymanie pokoju między
do iremi!Ua.ryzac.fi Niemiec i nie do- czele której stoj11 dawni faszystow·
narOdowego.
puścić do odrodzenia w Niemczech scv oficerowie i generałowie.
·Fakty te dowodz11 · niezbicie, że
ogniska, niepokoju dla. całego śwfa
Nie trzeba podkreślać, że wysiłki
ta., a dła Eu'l'Opy ogniska. wojny, o rządy USA, W. Brybnii i Frnnej~,
stałych członków Rady Bezpieczeń
której marzą odwetowe elementy jak stwierdza praska de~laracja mi·
stwa w dziedzinie zapewnienia poko
spraw zagranicznych
8
w Niiemczech ł papleraJące je re· nistrów
ju Wiążą się jak najściślej z wysił
akcyjne koła USA, W. Brytanii i państw w sprawie decy~ji nowojorkami wszystkich innych miłujących
i:1k1iej konferencji trzech mocarstw,
Friancji.
pokój państw - średnich i małych
Taka jest polityka rządów USA, dotyczącej remilitaryzacji Niemiec
- tych wszys'filtich, które pragną
W. Brytanii i F1·ancji w stosunkn Zachodnich - zerwały całkowicie z
zapobiec klęskom wojny.
cio Niemiec, s·c harakteryzownna bar żt>bowiązaniami powziętymi odn.o;
Pomimo wielu przeszkód, stojądzo słus-znie w deklaracji minist1·ów i;lnie utworzenia jednolitego, democych na drodze utrwalenia pokoju
spraw zagran~cznych ZSRR, Polski, kratycznego i miłującego pokój pań·
i współpracy
między narodami,
Czechosłowacji. Rumuruli,
Niemiec.· stwa niemieckiego.
Związek Radziecki wytrwale f zdekiej Republiki Demokratycznej, Wę·
Oto jaka jest polityka Stanów ZJe
cydowa.nle kroczy tą drogą, żywiąc
gier, Albanii i Bnłgardi, ogł-0szonej dnoczonych i W. Brytuiii, zmierza·
sł~bokie przekonanie, że odp0wiada
jąca do agresywnych celów przy
w wyniku ..konferencj.i w Pradze.
to w całej pełni nadziejGm i pragnie
Do odl>udowy armii zachl)(inio-nie- wykorzystaniu sił zbrojnych Nieniom na.rodu radzieckiego oraz
mieckiej wciągnięci zostali generała miec Zachodnich w Europie, a Ja•
wszy1tkich bmych mllu31\CYCh po·
dn-0ezonycht Nie tylko kierownicy i wie hitlerowscy Halder, Guderian, ponii na Dalekim Wschodzie.
kój narodów.
cwłowi działacze USA wypowiadają
Liczne takty i dokumenty z histo
myśl,
że siła jest głównym ins~ru·
ży
rif państwa radzieckiego i jego pomentem, narzędziem w Ul'eg-ttlowaUtyki >zagranicznej .świadczą o nieniu stosunków międzynarod()wych.
ONZ nie będzie silna, jeśli będzie gicznych wypadkach, usił<>wały one
zmiennej i energicznie prowadzonej
Powtarzają
to również ministl·owie się podkopywało jej fundament.
Zf;JS'tąpić rozpatrywanie wysunięteg()
pr.zez rzą,d radziecki walce o pokój,
innych krajów.
Brutalne gwałcenie Karty stało przez nas zagadnienia in.nyn1 zaga·
o umocnienie współpracy międzyna
Tak np., jeśli posłuchać ministra się jednak w ONZ 7'jawiSlkiem po- <:lnieniem. Można było oczekiwać, ża
rodowej. Fakty te świadczą o olbrzy
r-0dobna pró'ba uczyniona zos-tanie
spraw zagranicznych Wielkiej Bry- wszednim.
micq wysiłkach i ąieprzebranej inital'}ii, pal\8. .13e ina,~ taki· saiii jest
cjatywle, kt6re rząd radziecki prze·
1\iiałG ono miejsce podczas dysku- również tutaj.
Całe :ziagadnienie sprowadza się
również '- kierunek angielskiej poliLy· sji w Radzie Bezpieczeństwa nad
jawia w ciągu całego swego istnieki zagranicznej.
nia, od pierwszych dni Wielkiej Re
sprawą agresji amerykańskiej w Ko do tego, by określić stop!eń .zaufa:
nia, formę tego zaufania , mnym1
wolucjl Październikowej, w
Nawią.zując
do dyskusji w ONZ rei i przy razważaniu sprawy przedsłowy zastąpić kwestię ~akazu po·
sie r~lizacji swych pokojowych cehad propozycją · anglo-amerykaf1ską i stawicielstwa Ch.ińsikiej
ReJ!u?liki wiedzmy bomby atomoweJ - kwa·
lów 1 stworzenia. warunków budo·
w sprawie wspólnej ~kc.ii na rzecz J Ludo.'.vej w O~~ 1 p~'ZY o.s~t.meJ d.y stią zaufania. Zapomina się jednak,
pokoj1t - punkt dtmg1 naszego po- I skusJ1 w Kom1sJ1 PohtyczneJ nad p1 0 ~e po to, by istniało zaufani~ koniecz
1
rządku dziennego, którego omawia- Iblemem tzw. w;,p6lnej akcji na rzecz
ne są praktycime czyny, jakieś prakrancji w stosunkach np. ze Związ· nie dopie1·0 skończyliśmy - pan Be pokoju.
I
tyczne kroki, który by Il10gły stano·
W roku 1927 w r()zmowie z pierw· ny Zjednocrone za•r 6wno podówczas, kiem Radz'ieckim, :'le ze Związkiem .vin przed stawił
siprawę ";N ten spo·
Trzeba pamiętać, że ka;i;dy cios wić podstawę tego zaufania.
szą amerykańską delegacją robotni- jak i w ciągu następnych 16 lat, Radzieckim rzekomo „rno7.na l'OZtna· sób, że przyznanie Zgromadzeniu Ozadany ONZ, jest p-0ważnym ciosem
Muszę przypomnieć, że Związe\;:
cza Stalin wskazał, że istntenie dwóch nie uznawały zw·iązku Rad:llieckiego wiać tylko przez stworzenie sytuacji gólnemu
prawa dysponowania siłami zadanym sprawie pokoju, potllieważ Radzieciki co najmniej 25 lat temu
pr:ieciwstawnych systemów - syste- i wszelkimi sposobami sprzeciwiały ~iły" .
zbrojnymi
ułatwi uregulowanie nie- trwałość i siła Organizacji Na,r omu kapitallstycznego i systemu so- się uznaniu go, sprzeciwiały s4ę żąCzołowi działacze polityczni USA 1•ozwią.zanych problemów w drodze d6w Zjednoczonych stanowi najw:iż- spotkał się z takim samym zas~rze
7.eniem z takim samym „warunkiem
ejallstyczoego - nie wyklucza. mo- dan'iom amerykańskiej opinii J>'llblicz systematycznie podlu'eślają we ws,z y. 1 ozm6w z zainteresowanymi pań· biejszy czynnik w walce o
utrwaleopracowania środków
żliwości porozumienia z państwami nej i postępowych kół innych km- stkich !lwych p1•zemówieniach - jak stwami. Tak więc pan Bevin miał na nie pokoju i wzmocnienie ws.pólpra· wstępn~m"
bezpieczeńst· 10. z,biorowego, jaki wy·
kapitalistycznymi w dziedzinie prze- jów kapiirta!istycznych. które doma· by dla brawury - właśnie znaczenie myśli - czynnik siły, czynnik, po· cy międzynarodowej.
suwany jest ooecnie w tymże ch'.1mysłu, w dziedzinie handlu, w dziedzi gały się zerwania z absurdaluą po· siły w działalności rządu amerykań
wiedziałbyn~ nawet,
zas~r~szania,
Niech mi będzie wolno przejść te· rakterze z okazji omawiania nasze·
nie stosunków dyplomatycznych.
lityką. bojkotu młodej Republiki Ra skiego na arenie polityki zagTanic.~"ywoTł.ywa~ia
stra~hu
dr,u
g.1~1
. stro· rsz bez.poói·edni~
naszych pi·opo: go projektu deklaracji. Kiedy po raz
W rozmowie tej Stalin powiedział: dzieckiej.
nej. Daje to pełne prawo do tw~er- ~Y· Nie t1zeba zaiste ~11owic, ze po- zycji. Na samymdopoczątku
obecneJ pierwszy ~-sunęliśmy .nasze propo„Sądzę, że porozumienie takie jest
A przecież w tym właśnie czasie dzenia, że s;iła jest podstawą pohty• 1_1tyka~ oparta n~ takich . zasadacJ;i, sesji„ na Zgromadzeniu' Ogólnym,
w czycje w sprawie '4red'µk~wania _zbro
ruożliwe i celowe w warunkach po· Związek Radziecki, pomimo bojkotu, ki zagranicl(;llej całego bloku anglo,Jest merozsl')dna. i . bezowocna w ogo- dyskusji gene'l.·alnej, gdy delegacja jcń, \v sprawie rozbroj~ma - przed
koj<>wego rozwoju. Ek.spoirt i import stosowanego wobec niego przez peIW amerykańskiego.
Powiedziałem le, .a tym bar?z1e.! w st<>s~nku do Związku Radzieckieg·o ogłosiła swe stawiciele Anglii i Francji, któTZY
są najbardziej odpowiednim gruntem no kraje kapit111istyczne i to tak bloku anglo-amerykańskiego, chociaż Zw1ązkt1. Rad~1eckieg?.
T~k1e u~u- propozycje _ niektóre delegacje wy - jak wieCie odgrywali wtedy
dla ta,kich porozumień. Nam potrze· wielkie, jak np. Stany Zjednoczone, zdaję sobie sprawę, że decydująca i:nei;ity, Jak s1ł~ zbroJna, ,Jak groz?.a unęły zarz.uty przeciwko
deklara- kierowniczą rolę w sprawach eurobne są urządzenia fabryczne, surowce przystąpił do paktu Kel!C>ga, podpi· rola w tej dziedzinie należy prze- Jak1chś szcze~olnyeh konsekwencJi, 2
złożonej przez delegację radzie 1Jejskich, jak również popierający
(np. bawełna), półfabrykaty (metale sał z innymi pań.s twami protokóły, eież do Stanów Zjednoczonych, które mogą odeg'rac w. tych rozmo;vac~ w cji,
cką, a którą nazwaliśmy „deklara•
i in.), a kapitaliści szukają zbytu na wypływające z paktu Kelloga, roz- na swym pasku prowadzą zarówno stosm\kU do Związku Radz1eck1~ga cją w sprawie usunięcia groźby no- ich przedstawiciel USA, odpowiedzieli na te propozycje próbą ich za·
te towary. Oto macie grunt dla po- winął aktywną walkę o bezpieczeń- Anglię, jak i Francję, nie mówiąc tylko negaty.w ną ro~~· Dla taki e~ wej wojny oraz w sprawie
utrwale·
rozumienia.
Kapitaliści potrzebują stwo zbi<>rowe.
Związek Rad~iecki już 0 pewnych innych kraj_ach, pe; ~ksperymentow, naleza~o by wy~rac r.ia pokoju i bezp.ieczeństwa naro- blbkowania, stosując formułę: „najpierw bez.pieezeństwo, potem rozbro
ropy naftowej, drzewa, zboża, a my wziął wówczas czynny udział w sze zostających, niestety, w dużej zalez- 1~nych partnero'':·. ~wa~zek. Radz1~c- dów". Delegacje te przyjęły
powyż·
musimy towary te sprzedawać. Oto regu konferencji, które odbyty się w . ności gospodarczej od Stanów Zje- k1 d,o tego oczyw1sc1e się me nada1e. ~ zą na&z!ł propozycję w zwykłym dla jenie''. Teraz uległo to pewnej zinlanie. Mówi się: „najpierw zaufanie,
macie jeszcze jedną podstawę dla po tym czasie pod egidą Ligi Naronich duchu wrogości wobec Związku p-otern zredukowanie zbrojeń, potem
rozumienia, My potrzebujemy kre- dów; nie kto inny, lecz właśnie l'Ząd
Radzieckieg-0. I tym 1•azem, podobnie rtakaiz broni aAiomowe.J", zmieniły się
u~lady międzynarodowe·
·
t b
radziooki zaproponował w lutym
dylów, kapitalistom po rze ne są 1933 roku przyJ'ęde definicJ'i agresji
jak
na po.p rzednich sesjach w analo- słowa, ale sens powstał ten sam.
dobre odsetki za te kredyty. Oto ma
Niedawne przemówienie pa.na Tru gotowe są ws•pólpr.acować ee Związ
cle jeszcze je_dną podstawę dla po· i strony napaści.
mana, wygłoszone w San Francisco, k iem Radizieckim. Sam f.akt, że jako
Związek
się
rozumienia już we dziedzinie kredytu,
Związ ek Radzieciki zawarł pakt o
potwiei!dziło, że tp. właśnie siła okre waorunek wstępny domagają się. one,
przy czym wiadomo, że organa ra- o~·eśleni~ stronr
:iapadającej . z śla cały kierunek amerykańskiei
po- I by Związek R adrz-ieck.i pr.zedstawił
dzieckie są najsumienniejszymi piat- wi~ksz9ścią
sąsi~du.Jących z . mm lityki zagranicznej. W przemówie· jakieś dowody, iż będzie rrzeczywinikami z tytulu otrzymanych kredy- panstw na zachodzie 1 na połudmu, w niu tym prezydent Stanów Zjedno- ście prowadził polityik.ę poko-jową i
Omawiając problem. kontroli nad nia te będą p1'owadzone na podsta·
t6w".
J tej liczbie z Finlandią i Polską, jai~~ czonych u siłował w jakiś sposób u- politykę współpracy, demaskuj~ nie
energią atomową, mm. Wy szyński wie uchwały komisji atomowej przez
Od te\ chwilf upłynęło wiele czasu, równie~ z kraja~i ~z:v. Małej Ente:i- spra""i~dliwić
obecny
agresywn:v poważny charaikter tego rodzaju ow ciągu tego czasu zmienlly się rów ty. Wowc.zas ;·owme~ z~'".ał'te z?sta kurs polityki amerykańskich kół śwfa.dczeń. Dlatego też nie można o świadczyl: już przed trzema laty międzynarodowy organ kontrolny.
- 11 czerwca 1947 r. Zwią zek Decyzje tej komisji będą podejmowa
nież nasze potrzeby. W ramacb wy- . Iy ~ tynn pai:ist~\lam1 osc1eru:ym1, a rządzących, przedstawiając ten
kurs tych oświadczeń traktować inaczej,
miany handlowej nie potrzebujemy \ tak~e z Fr~ncJą 1 z Włochami, pakty jllko kurs, do którego Stałly Zjedno· niż jako próbę zamasko.wanla włas· Radziecki 11>rzedsitawił komisji do r.e nie na podstawie jednomyślno ści,
spraw energii atomowej dokument. lecz na zasadzie zwykłej więks.z.ości
już wielu rzeczy od krajów kapitali- o meagreSJI.
czone „zostały zmuszone". Nie brak nej niechęci do współpracy ze Związ
stycznych, ale tym niemule] również] Większość Ligi Narodów sprzeci· było przy tym antyradzieckich zmy- ktem Radziookim i do współpracy w którym wprost stwierdzono, że na głosów. W konsekwencji międzynaro
teraz sprawa stosunków handlowych 1 wiała się temu kierunkowi polityki śleń, przeznaczonych dla zamaskowa w ogóle z kimkolwiek dla dobra po leży zastosować okre~lone środki dowy organ kontrolny posiadać ,ma
l!;ontroli i inspekcji i że można bę pełne prawo przeprowadzenia. jakich
nie straciła swej siły i nie straciła międzynarodowej, •O którą Związek r.ia rzeczywistej treści i charakteru kaju.
dz'ie dokolJywać wszelkiej inspekcji, kolwiek dochodzeń, jeśli uzna to za
swego znaczenia w dziedzinie 'lacie- Radzi:cki ja.k najener~iczniej wal- tego kursu z jego .szaleńczym wyśd
z jednej sm·ony odpowiedrlialni jaką postanowi przeprowadzić komi· konieczne. Może on p1,owadzić cocho
śnienia więzów międzynarodowych,
czył, i odlrzucała pokoJO'We pro;pozy.
giiem Z~l'ojeń i rozpętywaniem .no: kierownicy Sbanów Zjed'l!oczonych , sja do spraw energii atomowej.
dzenia na podstawie podejrzeń, opar
Zwfazek Radmecki, będąc zwolen- cje Związku Radzieckieg o. Niemniej wej
woJny, co pozostaje w wyrazneJ A 1„ . F
„
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·
h
Co więcej - w tymże dokumencie tych na jakichkolwiek bądź informa
.
·
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emó·
ng u J.
rancJl i
i u
mnyc
nłkiem pokojowej współpracy z in- jednak Związek Radziecki, pokonu·
z po mos ymi prz
państw, znajdujących się w11arz z ni- udzielono odpowiedzi na pytanie, co cjach, jakie otrzyma z zewnątrz, lub
nymi krajami, chociażby należ!!cymi jąc wszystkie te przeszkody, ln·oczył s~rz~czn!>śc1
0 pokoju.
.
mi w ścisłym sojuszu politycznym i należy czynić w wypadkach ewent~t  też w wypadku, gdy 6w mi ędzynaro
do innego systemu społeczno-g;ospo· tą właśnie drogą utrwalenia pokoj1J, w1em~m1.
I me. Jest przypadlnem, , że. ?rze- wojskowym. wygłaszają przemówie· a lnego pogwałcenia tej konwencji, dowy organ kontrolny sa'm będzie
da,rczego i politycznego, doprowa· zawierając z wła s.nej inicjatywy mówieme to zawierało rowmez o- nia o wielkim znacri:eniu współpracy a zatem jak należy przeciwko tcnn miał pewne podejrzenia.
dził do pol)rawy stosunków z szere orar.1: popierając
inicjatywę niektóKrytycy nasi domagają się, by
giem krajów i zawarcia szeregu u- rych innych państw - układy i po- strze~el\J!e pod. adresem nar~~ arne· międzynarodowej, o doniosłej wa· walczyć. Odpowiedź Związku Radzierykansk1ego, ze w przyszłosc1 ocze- dri:e jednomyślności stałych człon ckiego na to pytanie głosi: „Inspek- istniały wszelkie możliwo ści kontro·
kładów z nimi w dziedzinie handlu, rozumienia, które rzecz jasna sytuacji w przedsiębioro
pomocy technicznej itd., nie b:icząe nie były sło0wami, lecz konkretnym kuje naród amerykański jeszcze dal· ków Rady Boopieczeństwa, o ko- cja, działająca pod kiierownictwem lowania
sze zwiększenie brzemienia wydat· n'ieCJLDości różnych konsultacji i p0- międzynarodowe~o organu kontrolne stwach atomowych. Lecz, jak wynika
na to, że IJilWne kl'aje, jak np. Sta· czynem.
k6'v wojennych, ze Stany Zjednoczo- rozumień o konieczności usuwania go, bfdzie przeprowadzała specjalne- z dokumentów, które zostały ~uż
ne - jak powiedział p. Truman - różnic zdań j osiąg.anioa u.zgodnio- tlochodzenia w wypadku powstania trzy lata temu przedstawione komi·
„powinny poświęcać więcej :iasobów nych dec}'2-ji rz.godnie z wymo-gami i JlOdejrzeń o pogwałcen'ie konwencji sji aitomowej - stwierdzono ' • nich
dla celów wojennych, a . mn~ej - dla .zasadami Karty Narodów Zjedno- w sprawie zakazu bróni atomowej". czarno na białym, że międzynarodo·
konsumcji cywilnej".
czonych, uchwala się nawet reczolu- Gdyby powstało jakie podejrzenie, wy organ kontrolny posiiada prawo
leży
Nie jest to ni~ym innym, jak sia "Cję w tym d1.łchu, jak rezolucja ~a że gdz ieś, w którymś kraju gwako wysyłania swych inspektorów wszę·
Lata. poJ>rzedzają.ce !bez.pośrednio I więzó1v i stosunków z szeregiem rą, cznaną powsrzeclm:ie formułą po- demonstrowana osta1mfo prr.z:y dy- ńe są przepisy konwencji w sprawie dzie, gdzie zaistniej!} tego rodzaju
drugą. ~ojnę · światową, jak rówmież państw. Kierownicy państwa radzle- chodtzącą cz tiboQ)U reakcji hiitlerow- skusji nad sprawą t . rzw. „wspóh'1ej produkcji energii atomowej, komis.ja podejrzenia - oraz p-rzeprowadze·
akcji na mec.z po'koju". To z jednej miałaby pełne prawo przep1'0wadze- nia ścisłej i całkowitej kontroli na
lata. pow<>jenne dają także wiele ckiego niejednokrotnie wskazywali, skiej - ,,annaty zamiaet JD118la".
przykładów nawiązania, a nie tyłko że Zwiazek Radzieckti w swej polity
Fakty demaskują obłud<: i fałsiz strony - pozytywne pmem6wienia, 11ia specjalnych dochodzeń. Następ · podstawiie decyzji międzynarodowe·
propozycji nawią:łania, z inicjatywy ce zagranicznej kieruje si~ przeko- oświadczeń różnych osobi-stości k ie· niezłe rezolucje, jak np. rezolucja nie w odpowiedzi na specjalne pyta- go orgimu kontrolnego.
i w rezultacie wysiłków Związku Ra na.niem o nieuchronności i możliwoś· rowniczych obozu brytyjsko - ame- Syrii i Iraku itd. - że tak powiem nia przedstawiciela brytyjskiego.o Ca(Dokońęzenie podamy w numerze
doga·n a - wyjaśniono, że dochodze- jutrze.iszym),
d~i~ckie~o. przyjaznych. \l"Zecwwych ci współistn1enią. przez dłuri iakres ryikańsk:ieJó, idy twierdzą one, że wspólne wy&łlkl. na rzecz pokoju.
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Str. 1

\Vnio,ski .z popełl1 io·nych 'błedów.
Wycictga,my._
Wzm.óc szkolenie - usp.rawn ić pracę majstrów instruktorek
zwiększyć opiekę nad młodzieżq
przodujących prządek

niezbędne

oto

warunki .podniesienia

jakości

upowszechnić doświadczenia
uaktywnić ogniwa związkowe .

produkcji w .przędzalniach

(Z . przebiequ naradą prząde.h w redahcji „9Głosu Robot n i czeqo••J
Z a kilka dni ZAKOŃCZY SIĘ <KONKURS O TYTUŁ NAJLEPIEJ PRZY-

„ Trzeba

jasno widzieć środki i metod»
prowadzące do przełam»wania trudności, któ·re · będą WNstęTJować na nasze; drodze i jasno widzieć 'warunki, któr»ch spełnienie jest
niezbędne dla osiągnięcia zadań Planu ·
6-letniego"
(Z referatu tow. Minca. na V Plenum K. C.).

Antonina /Jlapiera~

W alka o jakość przęd zy
się w

trzepalni

w przędzalni.
sobie sprawę. co sta
nowi przyczynę braków produkcji naszej przędzalni.
Już od d~uższego czasu łamię
sobie głowę nad tym dlaczego
tak często zdarzają się zrywy na
Chodzę, szukam,
obrączniakach?
badam, - w przędzalni, w oddzia
I oto, co
le przygotowawczym.
obserwując
wpadło mi w oczy:
pracę w trzepalni zauważYłam, ze
u nas nie dba się zupełnie o doZamiast
brą jakość mieszanek.
starannie i równomiernie mieszać
różne gatunki przędzy, robotnicy,
wa:zucają do maszyn najpierw ogromne kawały przędzy dobrego
gatunku, potem znów gorszego.
Nie dziw więc, że w dalsz.ym pro
cesie produkcji powstaje nierówna przędza, a stąd, wypływają
- zgrubienia, ejfy i fune niedokładności, które później tak denerwuj11i prządkę i utrudnia.ją jej
-

„zęby zjadłam"

Toteż zdaję

Jeskm

samoukiem, nie posiadam specjalnych wiadomości
s zakresu pnędzalnictwa. . . Al,ę
w zamian za to mam praktyi;ę kil
kuddesięoiu lat. Jak to się mówi

PRZEMYśLE BAWEŁNIANYM.

Dzięki dobrym wyniko"m w konkursie
na
N

.

łam.

U oniha Fabi.1iah
Pl'ządka

Na

rz: ZPB im . 1 Maja.

nie · trzeba krzyczeć
trzeba ią uczyc !

młodzież

Dużo się mówi o tym, że trze
specjalną
roztoczyć
. 'ba
opiekę nad młodrzieżą. A tymcrza
sem tej opieki ja'k:oś wcale u na's
nie widać. Nie widzimy jej ani
rz:e strony instruktorki, ani rz:e
strony majstra. Instruktorka nie
pokazała mi ani raeu, jak należy
.Podchodzi do mnie
przykręcać.
wó.wC!las, gdy mam najwię;csze
„barany" na maszynie i wtedY,
denerwuje się i blierłe próbę. Nie
wytłumaczy IDi niczego, nie pośpieszy

z

pomocą..

Pr.zzylk!ręcałam

iz

każdym

miesiącem

A majster - szkoda mówić! Nasz majster SrzoT, gdy zwrócić
się do _:niego z proś.bą o przyjśC"ie
do maszyny, to tak krrzycz.y, że
po prpstu boiirny się p1.:q i<: go o
pomoc.
W .tych warunkach trudno mó
wić, abyśmy się czegoś mogli nauczyć. Nasrze koło ZMiP także nie
wykazuje troski o nas. Jeśtem
ZMP- ówką, ale jesrz:ctz.e ani razu
nikt rz. koła ~ nie był przy
mojej maszynie i nie spytał s·ię,
jale mi <i.dz.ie irobota.

coraz lep1ej. Pl'óby,
pobierane ode mnie pITLeCl mstruk
na tabliC'LCe
torkę wyka1Zywaly
w&Zystkie pI'IZykiręcenfa b& rzarauiu. Na zebr.ani.ach sądu konkursowego zvn-ócono na mnie
.Awansowałam na inuwagę.
struktor1kę. Nie muszę Wam chyba tłumaczyć, jatki t-0 dla mnie
zasrozyt i jaka rad{)Ść,

obecnie uaz.ę mne p.mądki mojej metody pracy. Uw.aQ:am, że
właśnie tak być powimio. Te
prządki, które dobru przy\kl"ęca
się do oboją, muszą, poozuwać
wiąll.ku pneka~ :innym swych
umie\fęłnA>śc:ł.

Konkuaw

kon'lmrsy pozwalaiją w nalrlYch ukŁadach pracy odna.jdywać 1 wYsliwae nowe ikladry,

~nne

o

pmykręcającej

tyituł

„naij[epiej
jak i
prrządiki"'

praeę.

Jaki ;i tego W)liosek~ - Walczmy o jakość przędzy ~ całym
froncie, począwszy o~ trzepalni.

Bronisława

Nie

1-ca S!l.efa !Drzfaru Teclmolog:icenego OZ'PIB.

,~narzutowy" - najlepszą

Nierze

Sekretarz Oddziałowej 0-i:ganizac}i P arty)n.e'.l w 'Z.PB 'lm.

.Ian .lener

System

„Ab» w Planie 6-/etnim wzrosła w»-

-.-.---------------------------------------------------------·

kie

Instruk'torka rz; Z'PIB dm. 1 /Ma.ja.

rozpoczyna

[(RljCA]J.CEJ PRZ4DKI W

W ciągu trzech miesięcy we wszystkich pr.zędzalrii<rch w Łodzi, województwie
da;ność prac~, trzeba zapewnić przem»słowi
łódzkim i w całej Pclsce prządki uczyły się właściwej, najskuteczniejszej metody
przykręcania przędzy. Prządki walczyły o podniesienie jakości swej produlccji, a
włókienniczemu doplow w~kwalifikowanych
wraz z prządkami - pomagaczki, instruktorki, majstrowie, aktywiśoi ~wiqzkowi
przez jak najszerzej zakrojoną akcję
kadr
i partyjrłi, których zadaniem było czuwać nad przebiegie1n lconkursu, kontrolouać jego wyniki, uogólniać na.jlepsze d-0świadczenia i szkolić, szlcolić i jeszcze
szkolenia zawodowego·'
rnz szkolić tych, którzy 11ie potrafiq noleżycie przykręcać.
(Z przemówienia łow. Wojasa na V Plenum K. C.),
W)7iiki tego konkursu, dośwutdczenia z minionych trzech miesięcy, om6wio
ne zostały szczegółowo i dokładnie na naradzie pr=ądek, zorganizowanej prze:
,·edakcję „Głom". Uczestnicy, a zwłoszcza uczestniczki rwrady, wskaZ(lły na wszysl
niedomagania i braki, utrudniające im pracę. Wspólnie więc radzmw nad I r ena Q.ener
tym, jak owe niedociqgni~cia uswu;ć, jak naprawić popełnione błędy.
Instruktor'k.a z m>iB im. Stal!ina.
Nowy ewp walki o podniesienie jakości pracy przędzalni z pewnością przy_
r1iesi-e o wiele lepsze rre:mltaty. Jest to bardzo ważne, gdyż od jakości przędzy
'
zależy przecież jakość naszych tou,'(lrów włókienniczych. A tych coraz lepszyc/1
instruktorkę
a w ansowałam
towarów potrzebujemy coraz więcej, gdyż wzrasta stopa życiom:r. mas pracujących
i wzr-asta w.potrzebowanie na toW<!r l gatunku. Stąd w dalszych etapach kampanii
a pewno OOrz.iwicie się, towa
o wyższą jafcość przędzy muszq zdać egzamin na.sze organi::acje partyjne i związ
mysrze, gdy powiem Wam,
~:owe.
konkursowi
d~ęki
że właśnie
Korespondencyjna narada prządek, Jctórq w najbliższych dniach rozpoczniespotkaJ m nie a.wains: · 1Z prządki
my na ła:inach „Głosu Robotniczego" pokaże nam, jak w dalszym ciqgu przebiega
rz:ostałam inst·ruktorką. Jak :to stlę
walka o jakość produkcji w naszych przęclzalniach.
sta<lo? Ano, dobrze pmykręca

:_

metoda.

ieśli

llla złych

Dzl~iy.ń.skiego,

Dłaszyn

jest dobrze postawiono sprawa ich remontów

szyna, musi panować czystość I
porządek, musi być zorganizowana
w walce o podniesienie jakości przędzy
pomoc dla słabszych - ale w
pierwszym rzędzie konieczna jest
tychczasowe braki, postara się roz
centralny Zarnąd Przemysłu Bawinąć wokół tego zagadnienia. sze
dobra wola i dobre chęci.
wełnianego długo nad tym
roką propagandę i ułatwić pracę
Narzekamy na różne „obiektywpracował, zanim ustalił, jaką meprządkom przez usunięcie dotychne" przyczyny, na stary park ma·
1Ódę przykręcania przędzy uznać
czasowyeh częstych zmian asortyszynowy. Ale przecież nie trzeba
za najsłuszniejszą. Zwołana zostamentu.
tu chyba nikomu tłumaczyć, że
na
ła nawet w tym· celu specjalna
chcąc sobie sprawić nowe maszy- _
rada najlepsz.ycli prządek z całego .lanlna ll'ęź„la•
llo.lesląUJ .§z e1naszek
ny, mu5imy dużo produkować i to
kraju, Wspólnie ustaliliśmy wów.
Kierownik przęd7Jailni ~PIB im. W. Bytomskiej.
Pmąd~a ia ,zlPIB dm. :Oywdraji Kościusu;k~kiej.
dobrego towaru, musimy na te
czas, że najlepszy jest i;ystem
nowe maszyny zarobić,
ł.zw. „narzutowy". Prz'y itosowaW naszych zakładach także wyniu tego systemu nie można p&
stępowały teorie ,,złych maszyn".
prostu zie przykręcać. Gdy więc
o propagandzie poglqdowei
przezwyciężając
Po prostu był czas, że mieliśmy
prządka nauczy się dokładnie przy
piej ~jaśn!i.ć iroboitn.'ikom, jak
l'ZYfMlaję srz.czer:ie, że ll'lie rza"11ronaoh podnioołam o 6 IJog. swą
"Owe p:myika:ęcanie, jak katdużo postojów, maszyny jedna po
kręcania z narzutem, to już potem
ma rzinacizen.ie sprawa
doniosłe
jęliśmy się w dostatecznej
proqukcję.
da nowość, l!'de od iraru
odmawiały posłuszeństwa. ,
drugiej
- po prostu nie może popełnić błę
pod!niemerl!ia jakości produkcji,
mierze seerokim propagowaniem
~z u~ się 111oweg~ p:rreykrę
wchodu;] w życie. Tm'eba przeła
Wtedy nasza organizacja partyjna
jak powa.żnie wpły?llie na popradu. Dlatego uznaliśmy, że należy
a to pNenowego konkursu oania. I idrie mi ooru Iepied. Na
ma:ć w iw'bie da.wne p~oza
wę tej jakości umiejętne, właści•
Zac:ież sprawa bard1Zo ważna.
i kierownictwo przystąpiły do
pewno kiedy spotlkamy slę nazapoznać z tym systemem jak naj.
jenia., trzeba na.uczyć się pracowe pmykręcanie.
pomnieliśmy o wykresach, o tastępnyni razem. to będę Już mować po 111owemu. Tyle jlri: nopracy. Wspólnie z majstrami O·
więcej prządek, a wtedy raz na
blicach, o pogadankach. A przegła pochwalić się, że ~ęcam
wych, poiytec1Znych 1llil'lian oosto
Praca w pmędmałni jest tru- • pracowaliśmy ·plan remontów.
zawsze usuniemy przyczyny fatalciee w ten sposób :mCYŻna najlebez zamuw.
sowano w nasrzyc:h fa!bt<yikaoh dna do oceny tak ,,na oko". WyW krótkim czasie wyremontowa
nych zgrubień w naszej przędzy.
i wsrz.ystkie się ;Plt'ZY'jęly.
n~'ki jej riałe&:ą od odpow!iedniego·
w odpowiedni sposób 17 obrącz
no
Ja sama pami~m, jaik to byDlatego też walkę o podniesienie
podejśc1a, od u.rozumienia ize stro
Nrzq wański
ło tle mną rpodcrzas po'W\Stawania Z11ą1nunt
niak6w. I otO' teraz, pracują jak
ny robdtndków. Dl~o te6: nalejakości przędzy rozpoczęliśmy OO.
ruchu w ielowa:rswatowego. UC'ie PniiewodnimątCy Zamądru Głównego -z;;,-zaw. W.J:ókin:ia~"2y.
Zalo by - i flr:zeba to robić na
nowe. Kręcą się wszystkie wrze·
konkursu o tytuł na1lepiej przyikałam w ikąt, gdy kto§ mówił mi
szem!ko, jasno i doprzy8'1JłQ§ć clona.
kręcającej prządki.
o pa-zejściu na itrrcy strony. A popoludziom,
kłaidnłe ~ć
tem, rz; łatwością obsług.i.wałam
Najlepszy to dqwód, że n ie wol·
Jednakże właściwie poprzestaliś
kazyiw&ć im PJIZY pomocy naijr111ite <trzy *ony. I wprost nie
małfM;.vch f.orlJll propagandy, cel
no załamywać rąk i zasłaniać się
my na tym,
wiem, kiedy rprzesrlam nai obsłu
Konkurs o tytuł najlepsze.i
i zadania nowych meWd pracy.
takimi czy innymi przeszkodami.
Jako przedstawiciel CZ·P B przypr7.ądki nie był przygotowagę ciiterech stron. I doskonale
Tłzeba a.by 7&,jęły się tym w
partyjna i rada zakła
Organizacja
znać muszę, że Centralny Zarząd
ny tak, jak należało. Nasze ogniW.ca•l e Słię me męcrz.ę.
się oouję.
większym. niż dotychczas, stowa związkowe zaniedbały tę p0Potraifię sobie pCY.rad~c nawet
dowa powinny stale czuwać, aby
zbyt słabo kontrolował przebieg
pniu nasre radio oraz na&Ła. prawaźną, aikcję, szczególnie w pierw
w&we©as, gdy masrz;yna mi ?llie do
1 przeszkody były usuwane na czas
sa.
konkursu, że poważnie zaniedbał
szym przygotowawczym etapie.
pisuje. Usuwam pmes~ody :i
awą pracę nasz Wydział Szkole.
. W wi~lu zakładach pracy, jak
!ZilÓW ma\SIZl.)'nas ddlz;ie, eiż „drz;woni".
to wyraźnie wynilka 2l dyskusji, .
nia Zawodowego.
Z dzisla_w,_. Zaląc
A .następnie, gdy gómik Ma:r·
rady zakładowe nie wykazywały
ltiewkia w~ał nas wszystkich
W dalszych etapach współzawo
Majster pmędzaslni ZIPIB ..Jr Pabianicach.
większej dbałości o kontrolę prze
do wspólrzawodnictwa długofalo
dnictwa o jakość produkcji_ nawłaściwe rozo
konkursu,
biegu
oz:t.erech
tyoh
na
wtedy
wego,
I
dousunie
1zych przędzalni CZPB
planowanie sZkolenia prządek.
Nie uaktywniono mę--,4ów zaufanaszych zakładach właściwie
nia. Z tych właśnie niedomagań
Rada zakładowa nie urządziła
JadUJlqa ll'alczak
nikt nle wiedział, kto organi
pracy naszych ogniw związko
ani jednego zebrania w celu omówych wynikają głównie owe bra
zuje konkurs i •kto się nim opiekuInstruktorka rz; ~ :im. Hanki Sawickiej.
wienia wyników poszczególnych
je.
ki i błędy, o których ' mówią ucze
etapów konkursu. · Ani nikt spośród
stnicy dzi,siejs.zej narady.
Rada zakładowa - można śmia
prawie nic nie
ło stwierdzić przedstawicieli rady, ani też mężo
. Nie można jednak pominąć pew
ny,ch niewątpliwych osiągnięć.
zdziałała. w tym k:ierunku,, aby luwie zaufania nie śledzili za tym. jak
nie będzie zgrubień, powstałych ~
asne jest, że dobre przykrę
jest
osiągnięciem
Ogromnym
dzi dobrze zapoznać z warunkami
pracują instruktorki, jak uczą się
wkręcającego się w nią kurzu.
canie zależy tylko od p1ząd·
fakt, że konkurs nasz stał się ma
konkursu, aby skontrolować. jak
już od kil·
Pracuję w przędzalni
ki, Ale do uzyskania dobrej japrządki.
sowy, ie w ta.k krótkim stosunkunastu lat i wiem, że czystość kości przędzy najlepiej przyczyrozwija się ten konkurs, aby dokowo czasie objął 75 proc. wszyst ·
Krótko mówiąc, nasza rada zakła ·
to podstawowy warunek dobrej
nia się utrzymanie maszyny w naniach. W krótkim czasie zorganikich prządek przemysłu ba.wełnia
szkalać i uczyć słabe prządki.
pracuje biurokratycznie. Mó·
dowa
wydajności pracy i wysokiej ja·
Gdy prządka
leżytym porządku.
zujemy drugi l!;onkurs, który bę
To świadczy, że związek
nego.
W przędzalni mamy dużo mło
więotym dlatego., pOlwiem, że dlakości wytwarzanego towaru.
omiata, często odkurza
często
dzie dalszym etapem w walce o
nasz potrafi być aktywnym, że
dego elementu ze wsi. Prządki te
rzeczywistego podniesienia jakości
01 '"ego . też instruktorka ucząc
swą maszynę; gdy czyni to do·
podniesienie jakości naszej przę
potrafi głęboko dotrzeć i . wcią
Dzisiejsza narada pozwoli
starannie
dzy,
wymiatając
.ldadnie,
gnąć do akcji szerokie rzesze rowymagają specjalnej opieki, intenprzędzalni i nauczani~ właściwego
prawidłowego przykręcania, musi
nam na uniknięcie w cym drugim
kurz spod szpul niedoprzędu, gdy
botników.
Niestety,
sywnego nauczania.
przede wszystkim wdrozyć prząd
przykręcania, trzeba stałej kontrokonkursie popełnionych juz błęUC1Lymy się na błędach. Konużywa w tym celu nie jakichś teknas plau
orzebiega
nie
szkolenie
li, pomocy i opieki ze strony ogniw
czystości
w
utrzymywania
do
kę
. dów t na uzyskanie o wiele le'lk;.urs ten nie był pierwszym ani
turek, lecz specjalnej szczoteczki,
1
nowo.
szych wyników. ·
zwiazkowvch.
osta tni.m w naszych urzedzal •
twych maszvn.
to wówGzas w łei · przędzy niqdy
Musimy sobie tutaj otwarcie powiedzieć towarzyszki. że dobre przykręcanie zależy właściwie
od prządki.
przede wszystkim
Oczywista, że ważne są wszystkie
sprawy, które tu dzisiaj zostały
poruszone, że aby dobrze przykrę
musi dobrze pracować macić -

____________________...________ _____
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·me zaięła się konkursem

Kronika Pabianic

WAŻNIEJSZE

TELEFONY:
1 Sekretarz
Il Sekretarz
-ł i 5 - W yd2iał Ogólno-Administracyjny
185 - Wydzlał Organizacyjny
116 - Wydział E.konomJczny
222 - W ydzial Kadr
180 - Wydział Propagandy
O - Straż Pożarna
6 - Komenda „Służby Polsce'·
23 - PZPB
63 - Kom1gariat M.0.
66 - Prezvdium MRN
91 - Dworzec Kolejowy
112 - PCK
143 - Zarząd Miejski ZMP
213 - Telegraf
215 - Pogotowie PCK
289 'ł15 -

KINA:
Kino „Polonia" - film produk
cji radzieckiej pt. „Maszeńka".

• ... •

Kino „ROBOTNIK" wyświe
tla
fi!m prod. francuskiej
„S. O. S.". Film do.z wolony dla
młodzieży powyżej lat 18.

Redakcja „Głosu Pabianic'
-· Armii . Cze1·wonej 19, obok
PPK „Ruch".
Tel. redakcji Nr 815. Redak-

cja czynna

codzienni~

w, gadzi·

nach od 9 do 11, op ro cz srody.

Sprawami administracji i kol

portazu zajmuje się„ nadal ro~:

dzie\nia PPK „Ruch . ul. Armil
Czerwonej 19, tel. Nr 287.

Zlikwidować niedociągnięcia

Nasi przodów~

na odcinku

Ob. Wanda Woj.tkiewicz

szkolenia ideologiczn eg6
Analiza minionego okresu szkolenia ideologicznego w Pabiani •
cach wykazała, że na terenie pabianickiej organizacji partyjnej
objęto szkoleniem ideologicznym
niespełna 11
procent towarzyszy,
spośród
których
zaledwie jedna trzecia otrzymała
świadectwa
z
ukończenia
kursów. Słabe wyniki zeszłorocz
nej akcji szkoleniowej zmobilizowały
pabianicką
partyjną do lepszego

Otwarcie wszystkich zaplanowa
nych kursów II stopnia należy
zapisać na konto osiągnięć,
nie
mniej należy jednak już zwrócić
uwagę na zbyt niską na nich frek
wencję. Na pierwszym wykładzie
sięgała ona zaledwie 69 procent
zapisahych. Sprawą tą należy się
natychmiast zająć i uczynić wszy
stko, aby frekwencja ul_e gla popra
wie.
Dotychczas (wobec późnego uru
chamienia kursów I stopnia) Wy
dział Propagandy KM nie zdołał
zorientować się w składzie socjal
nyn1 słuchaczy, nie wiadomo dotychczas ilu agitatorów i człon
ków ekip łączności objęto szLrnleniem I stopnia. Źle wygląda na
tym odcinku
sprawozdawczość
w podstawowych organizacjach
partyjnych.
Przeprowadzony bez głębstej
analizy dobór wykładowców spo
wodował, że spośród 40 towarzyszy przeszkolonych na wykładow
ców 12 nie może pracować na
tym odcinku, dwóch uczęszcza w
godzinach
popołudniowych
do
szkół, kilku skierowano na kursy
centralne, pozostali do te:; pracy
się nie nadawali.
Jednym z poważnych niedociąg
nięć w akcji szkoleniowej
jest
niedostateczne przygotowanie się
wykładowców d~ zajęć. Niektó rzy wykładowcy, jak na przykład
tow. Nagiecki z Pabianickiej Fabryki Narzędzi przychodzi na wykłady nieprzygotowany, ograni·
czając się podczas zajęć do przeczytania przewidzianego na ten

organizację

przygotowa
nia tej akcji w nowym roku szkol
nym.
Egzekutywa Komitetu Miejskie
go PZPR podjęła w marcu br.
uchwałę zobowiązującą
wszystkich członków Partii do podnosze
nia swego poziomu ideologiczne
go. Sporządzono plan rozszerzonej sieci -kursów szkolenia ideolo
gicznego, który przewidywał zorganizowanie 33 kursów I stopnia.
z 683 słuchaczami oraz 8 kursów
II stopnia ze 152 słuchaczami. Ponadto miały powstać 3 szkoły samokształceniowe dla 55 towarzyszy.
Wydział Propagandy KM, reali
zując wytyczne uchwały Egzekutywy KM, w okresie letnim prze
szkolił na kursach Wojewódzkiej
Szkoły PZPR 36
wykładowców.
Oprócz tego we wrześniu przeszko
lono 15 towarfyszy na 5-dniowym
seminarium. Plan wyszkolenia ko
niecznej 40-osobowej kadry wykładowców dla kursów szkolenia
masowego został wykonany.
Zaplanowano 8 kursów II stopnia. Zostały one rozpoczęte w ter
minie. Szkoleniem na tych kursach objęto 186 towarzyszy.

Obrońców

Miejski Komitet
przystępuje

dzień materiału.
Wykładowcy często

nie

są

Pokoju

I

W związku z akcją sprawozdaw \ bm. w szkole Nr. 10 przy ulicy
z I Kongresu Polskiego Komi Warszawskiej, o godz. 16.00 · ·
tetu Obrońców Pokoju, którą Miej
Blok Nr. 6 - (ulica Konstan-

ski Komitet Obrońców Pokoju or
ganizuje na terenje miasta FabiaNa5i korespondenci piszq
nic, Obwodowy. Komitet Obroń•
•
ców Pokoju Stare Miasto - Pra
RObOfDICJ przędzalni
\~a po~aje do wiadomości w_szyst
. . .
b
-· -~·k1tp. rtnesz.kańcwn - tegn - obwodu,
składaj@ ofiary np am u1an~ że ze,brańia-sprawoidawcze w posanitarny dla walczace1" siczegÓlriy~h blokach . odbędą się
l
w następu3ących termmach:
Korei
Dla Bloku Nr. 1 - (dotyczy
ulic: Partyzancka, Barucha) w
Robotnicy przędzalni II i III dniu 28 bm. o godz. 15.00 w szko
Pabianickich Zakładów Prze- le Nr. 3 przy ul. Armii Czerwomysłu Bawełnianego, odpowia. nej.
Blok Nr. 2 - (dotyczy ulic: Dre
dając na apel
młodzieży warszawskiej, postanowili zbierać szera, W. Wasilewskiej, Batorego,
Poprzeczna, Majdany, Konopna,
fundusze na ambulans sanitarny Sejmowa) - w dniu 27 bm. w
dla ofiar wojny wyzwoleńczej świetlicy RKU przy ul, Konopnej o godz. 16.00
w Korei.
Blok Nr. 3 - (dotyczy ulic: Pół
Robotnicy II zmiany grup
nocna, Żwirki i Wigury, Młynar
majstrów Zagalskiego i Moliera
ska, Kapliczna) - w dniu 26 bm.
zebrali na ten cel 2.810 złotych,
godz. 16.00 w świetlicy PzPo
zaś robotnicy III zmiany przę „Szwalnia" przy ulicy Kaplicznej.
Blok Nr. 4 - (dotyczy ulic; Kre
dzalni II Pabianickich ZPB sowa,
Piaskowa, Modrzewiowa,
2. 735 złotych.
Maślana, Ciepła, Dębowa) w
Lącznie pracownicy przędza].
dniu 30 bm. o godz. 16 w świe
ni II i III Pabianickich ZPB ze tlicy Fabryki Narzędzi przy · ul.
Warszawskiej 73.
brali 5.545 złotyc;h.
Blok Nr. 5 (dotyczy ulic:
M. Pociej ewski
Warszawska, Poznańska, WidzewPabianickie ZPB
ska, Ksawerowska) - w dniu 30

tynowska) w dniu 2. XI o godz.
16. w świetlicy RKU przy ul. Konopnej.
Niezależnie od powyższego komuniJcatu poda_jemy, że .miesz~a~
cy tych blokow, zaw1adorruep.1
będą przez . ,;trójki" o mających
się odbyć zebraniach.

Komunikat
Bojowników
·o
'

. Zarząd

Związku

Wolność i Demokrację, Oddział w
P abianicach zawiadamia wszystkich członków i podopiecznych, że
w niedzielę, dnia 29 października
br. o godz. 10 w lokalu własnym
przy ul. Kościuszki 14 odbędzie
się ogóine zebranie przedwyborcze, ńa którym obecność wszystkich członków jest konieczna.

Ko11unikał

Junacy

„Służba

ORMO

Komenda ORMO w Pabianicach zawiadamia swych człon.
ków, że w niedzielę dnia 29 bm.
o godz. 8.30 na str~elnicy w
Parku Wolności odbęd zie się
zbiórka.
Obecność wszystkich człon·
ków obowiązkowa.

Wśród 60 pracowników zatrudnionych przy budowie Osiedla Robotnicze
go ZOR przy ul. Armii cżerwón'ej pra
cują dwie kobiety. Jedną z nich jest
ob. Wanda Wojtkiewicz.
Ob. Wanda Wojtkiewicz obsługu
jąc betoniarkę systematycznie przekracza normy dzieq,ne, w.vkonuje
przeciętnie_ ~80-_190 proc. swej_b.azy
ak<:~do~e.i ~ da1e w ten sposob po
dwoJną 1lośc tak potrzebnego rio bu
dowy betonu.
·
Pracownic:y Państwow;ęgo . . Przed·
siębiorstw'a Budowlanego, . zatrudnieni
przy budowie Osiedla przystąpili do
Wiązania
współzawodnictwa o tytuł najlepsze.
go w Polsce zespolu budowlanego.
Junacy „SP" z hufców naszegó Wiele zależy od ob. Wojtkiewicz, czy
miasta znacznie przekroczyli swe załoga PPB zdobędzie za!lzczytny tytuł oraz czv zobowiązanJa · podjęte
zobowiązania wykonując plan roi. przez wszystkich pracowników zostaczny w 210 procentach.
ną w terminie wykqnane, bowiem
Młodzież „Służby Polsce" gminy od jej wydajności pracy zależy szyb·
Wygiełzów wykonała plan toczny kość wykonania kon&trukcji zelbeto
w 105 procentach, zaś do dnia 10 no~yc~. : . .
· ,
listopada br wykona go w 120 I Ob. W0Jtk1ew1cz pracu1e w murarce ,
procentach. ·
".d pocz~tku~ bieżącego roky. Od chwi.
. .
h rozpoczęcia !,">udowy .Osu;,dla Robot~siągmęcie .t~k zn·~,cznych .suk- niczego w Pabianicach bierze ona
cesow młodziez „SP zawdz1ęczot czynny udział ,we współżawodnictwie
sprawnej organizacji pracy.
pracy,
·
·
Des.

Polsce"

„
bO_ •
rze
roczy
I
swe
ZO
k
I
P

W związku ze zbliżającą się
3:! rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
oraz 32 rocznicą powstania Komsomołu, przedstawiciele pabianickich i łaskich hufców „SP" na na
radzie, która odbyła się niedawno
nale podjęli szereg zobowiązań.

do akcji sprawozdawczej

czą

życie przygotowani do J,;lrowadZ'c
Aby szkolenie odbywało si.ę plfi
nia dyskusji.
nowo i systematyczni~. należy za
Wydział Propagandy nie zaopa interesować się •p rzede wszystkim
trzył w odpowiednim czasie kur- poziomem wykładów na kursaeh .
sów w potrzebne- materiały szkole A wiemy, że niektórzy· wykładow
niowe oraz lekturę pomocniczą. cy iprzychodzą na zajęcia całkowi
Utrudnia to przyswajanie mate- cie n.ie przygotowani., a zdarza się,
riału
przez słuchaczy kursów, że ·i nie przychodzą wcale.
opóżnia · tempo szkolenia.
Sekretarze podstawowych orga
Bodajże najpoważniejszym bra nizacji oraz Wydział Propagandy
kiem w całej akcji szkolenia ma· muszą zwrócić baczniejszą uwagę
sowego na terenie Pabianic jest na sprawę frekwencji na wykła
zbyt niska frekwencja słuchaczy dach. Należy prowadzić dziennina wykładach. Średnia frekwen- ki obecności, a dotychczas nie
cja na kursach II stopnia waha wszędzie są one prowadzone.
się w granicach około
65 proc.
Wydział Propagandy KM wi·
Gorzej .przedstawia się sytuacja nien w najkrótszy~ czasie za na' kui;sach I stopnia. gdzie freJ.- opatrzyć kursy w konieczne ma
wcncja sięga zaledwie 50 proc.
teriały szkoleniowe, aby umożli·
Niepokojącym zjawiskiem jest wić wszystkim słuchaczom przysystematyczne obniżanie się frek· gotowanie się do zajęć szkoleniowencji na niektórych kursach, jak wych.
na przykład w PZPJ, gdzie na
Miejski Komitet PZPR musi za
1 wykładzie było 15 na 19 zapisa jąć się z największą uwagą wszy
nych towarzyszy na drugim - 11, stkimi sprawami, dotyczącymi
na trzecim już 8. Podobnie przed szkoleni.a partyjnego. Szybkie lik
stawia się sytuacja w PZPW. widowanie występujących na tym
gdzie na zapisanych 17, przycho- odcinku braków i niedociąanięć
dzi na wykłady 5 - 8 towarzy- zadecyduje 0 prawidłowym prze.biegu tej akcji
J.
szy.
·
-----------------------------

I
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Komenda Powiatowa „SP" w Fabie.nicach, zobowiązała
się wykonać roczny plan prac spo
łecznych do dnia 10 listopada
1950 r„ wzywając jednocześnie
do podjęcia podobnego zobowiąza
nia junaków „SP" powiatu Rawa N~si czytelnicy
I •
~zq ·::
Mazowiecka.
Dotychczas roczny plan prac
społecznych Komenda Powiatowa
„SP" - Łask wykonała w 80 pro
centach, dając . Pai1slwu ponad 30
W miesiącach letnich bieżące nawet prżewrócil się, tłukąc się
tys~E<CY juna,kodntó.w~k, ,· których go roku zwieziono poka~ną ilość dotkliwie.
wartość przekraCZi!.F :G milionów cegieł i u stawiono na choc!niku
Wartó, aby właścicięle cegły
ulicy Moni uszki o.raz na ulicy zaintetesowali śię, w jakim sta~O~f?·
~
';:"V~;."' ~
Realizując podjęte z_obowiązanta Mariańskiej, aż do Oślej.
Cegł~ nie ona się obecnie znajduje i
młodzież „SP'' gminy Dąbr-0wa przywieziono i„.
zapomniano zapopiegli dąlszemu jej niszRusiecka wykonała roczny plan prawdopodobnie o niej, Tymczeniu.
prać społecznych· w. 150 procen- czasem cegła, znaj uj !łCa się od
Naucz.yciele szkoły podstawo.
tE1.ch.
sierpnia na otwartej przestrzi:ln.t wej Nr 6 znajdującej 'się przy
1
ulega niszczeniu.
Niedokłaqnie ulicy Mariańskiej winni wytłu
ustawione w tzw. „kozły" cegły maczyć młodzieży tej szkoły,
rozsypują się i łamią. Przyczy_
aby cegieł nie rozrzucała i nie
nia się również do tego w po· n1szczyła.
październikowe
ważnym stopniu młodzież szkolM. P.
Załoga
Spółdzielni
Pracy n,a, która zabawiając się pod.
Stały czytelnik „Głosu"
Tkackiej im. L. Pakina meldu· czas przerw lekcyjnych, roz·
(nazwisko znane redakcji)
je, że roczny plan produkcji o rzuca cegły po chodniku i jezdni i tłucze je, nie rozumiejąc
wartości 1.201.136 złotych wyOcłoszenia drobne
szkody, jaką w ten sposób wy.
konała już w dniu 19 paździer. rządza.
ZGUBIONO leg. służbową
nika br.
Ponadto porozrzucane po
760. Biesiada Irena Podjęte dla uczczenia 33 rocz- chodniku cegły stają się p?Ży·
Pabiańice.
16888
nicy Rewolucji Październikowej czyną wypadków. Byłem świad
ZGUBIONO potwierdze.
nie ?:głoszenia z Staro·
i II Swiatowego Kongresu Po- kiem, jak robotnicy idąc na
pierwszą zmianę o godzinie 5,
stwa Powiatowego Łask
koju zobowiązania zostały wy.
Nr. 783-II z dnia 25. III.
kiedy jest jeszcze ciemno, do za
konane na 1 dzień przed termi- kładów pracy, potykali się o
1949 na nazwisko Zajdel
Mateusz, Pabianice, Żwir
nem.
rozrzucone cegły. Jeden z nic},t
ki i Wigury 1.
113
Łask,

pf

Cegła ni~zczeie ·

.

-.

a

Wykonano zobowiqianie
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Zuławy -

to ziemia podu;ójnie dla Polski wyzwolona: od zalewu hitlen •zmu i od żywiołu wód.
W, marcu 19-lS roku hitlerowska dyu•izja pu11cerna ,,Herma11 Goering",

cofając się pod 11aporim' Armii Radzieckiej i u-alczqcego u jej boku Wojska
Polskiego,· s::cukala ratunku u wybrzeży mUJ·za, w delcie Wi.1ly i Nogatu,

Celem powstrzymania ofensywy Armii Czerwonej, wios11q 1945 roku 11a
ro::ikaz naczelnego dou;ó(iztwa niemieckich .•ił zbroj11ych zostały rozkopane
• twly przeci11;powodzi01.ce nad IP'islq pod Czerworiymi Budanii ł Kiezmar.
kiem, oraz t.amy ochro11ne na St.arej Raduni, Tudze ' i Kanale Jl.1lytiskim pod
Tczewem. Nad tym dziełem zniszczenia tmdziło się około ośmiuset
1encow
wojennych różnej m1roclowości: Fr011cuzów, Polaków, Rosjan,
A11glikóu;
i Włochów, sprowadzoriych pod kara/Ji1lłJ111i i dozorcnoonyc1' na miejscu ro.
bót przez SS-manów.
.
Jednocześnie hitlerowcy w swej niszczycielskiej furii.
i wściekłości z powodu nadciągającej nieuchro1111ie klęski dewastowali ur::qd:1e11ia odwad11iajqce tere11ów, polożÓ11ych poniżej morza, obracali w niwecz skornplikowony system lcanałów, rowów, śluz i tam, demontowali s acje pomp i transformatorów,
:rywali przewody wysokiego napięcia.
Opowiadano, że kiel'ujący 11iszc::ycielskimi robotami wyższy oficer SS oświad„
czył swemu młodszemu koledze w przystępie niepqliamowanej w$cieklości: Ilfy jesteimy kaputt, ale upłynie pół wieku, zanim przeklęte Polaki odbudują ten
największy w Europie śpichlerz zbóż, n<1bialu i mięsa.
Wypuszczone prze: rozkopy i wyrwy w tamach i wałach ochro1111ych ol
brzymie ilości wód uiosennych ogarnęły falami powodzi teren depre1ji.
Na ogólną liczbe UO.OOO ha w delcie Wisły. 46.500 lta obsllaru tulaw snalazło
1ię P.Od wodq.

W takim stanie zostały przejęte żuławy przez Polskę Ludową, której Rząd drzewy, rzucające cień na szosę i szumiące na wietrze niby stary,
i Partia, przy pomocy miejscowej ludności, przyst11pily za~az po wojnie do od. potężny bór.
___,
budowy zniszczeń i odu;odnie11ia :zatopionych i podmokłych terenów tej urodzaj.
Poważny wielogłosowy jak fuga organowa poszum wiatru pły
iiej ziemi.

I.
Ci, którzy przybyli tu pierwsi, obejmowali gospodarstwa we
wsiach, położonych na naturalnym wzniesieniu gruntów, częściowo
podmokłych a niezatopionych. Latem i jesienią zaczęli ściągać chłopi
zza Buga, małorolni i bezrolni z województwa krakowskiego i środ
kowej Polski;
Sołtys Frela we wsi Łukaszewo wybiegał przed dom na każdy odgłos turkotu na szosie, ciekaw nowych osadników i wieści z kraju,
a w szczególności z Gdańska.
Powiadano, że na Żuławach Gdańskich zaczęli już odwadniać, ale
iu naokół było cicho. nikt z Melioracji ani zajrzał w te strony, oddzielone wodą od świata.
Morze dokoła! utyskiwała Frelowa, wzdychając do rodzinnej wsi, do Kobylan. Tyla wody! Na poniewierkę my tu przyszli, na zgubę! Ani soli , ani mydła„.
Wtedy Frela naciskał czapkę na głowę i uciekał od babskiego
gadania z domu.
Turkot niósł się po szosie. Frela czekał przy furtce, spodziewając się ujrzeć nowego osadnika. Pokazało s ię jednak, .że to jąkała
Stasiek, parobek bogacza Poncyliusza, torf z mokradeł za wsią
zwozi. - Przyjechali z Melioracji - wyjąkał Stasiek, wskazując
biczyskiem w kierunku budynku pompy na polach.
Poruszony tą wiadomością sołtys, podpierając się kijkiem, pośpieszył w ślad za oddalającym się i za'Cichającym turkotem. Asfaltc>wa szosa lączyła Grabów na północy z Popławami i Babimostem
na południu. Mniej więcej na połowie drogi między tymi miejscowościami rozciągała się po obu stronach szosy wieś Łukaszewo, położon:i. na nieznacznym wzniesieniu terenu tak, że pola przy szosie
nie ucierpiały od zalewu. Ale już dalej, wieś jak wielka wyspa
była otoczona zalewiskami, które niby olbrzymie kawały rozbitego
luśtra połyskiwały w słońcu zimnym blaskiem.
Ocalałv również drzewa przy drodze, piękne rozłożyste biało-

nął w żółkniejących koronach drzew, górą, ponad wioską, pogrą
żoną w ciszy i jakby wymarłą. Wiele niezamieszkanych jeszcze domów czekało na osadników. Kilka budynków było zniesionych lub
rozbitych przez pociski artyleryjskie. We wnętrzach zbombardowanych domostw wyrosły już chwasty i krzaki, sterczące w wypalo-

nych otworach okien i drzwi. W rQwach i na burtach szosy poniezniszczony sprzęt wojenny, wywrócone do góry kołami
samochody pancerne, rdzewiejąće kanistry, pogruchotane działko
przeciwpance rne z wycelowaną zenitalnie 'N -niebo lufą.
Sołtys Frela doszedł do krańca wsi i rozejrzał się w poszukiwaniu ludzi, o których mówił parobek. Pomaszetował jeszcze kilkadziesiąt kroków, oddalając się od wsi. Owionął go wilgotny i chłod
ny oddech ziemi, gdyż grunty były tu podmokłe. Cisza panowała
na szosie. Tylko wiatr północny hu~zał w pokręconych, nagich gałęziach drzew, które wymierały w polu Ra podmokłych terenach.
Jedynie wierzby zachowały bujne ~listV1>ienie, a w walce z żywio
łem wypuściły drugie korzenie, ze środka pnia, ponad zetknięciem
z. powierzchnią wody.
wierał się

Po obu stronach szosy rozpościerała się jak okiem sięgnąć bezkresna, płaska jak stół, monotonna, bezleśna równina, kt6rej jedyną ozdobą były wierzby, rt>zrzucone bezładnie albo rosnące rzę
dem przy większych rowach lub wzdłuż dróg, a jedynym urozmaiceniem -... szeregi drewnianych słupów telegraficznych z porozrywaną i splątaną siecią drutów. Czarne chmary wron nad polami i zalewiskami jak łopocące żałobne chórągwie pogłębiały nudę i melancholię krajobrazu.
Nie mogąc doszukać się ludzi z Meliotacji, sołtys pośpieszył z po
wrotem do Łukaszewa. Na brzegu wsi zatrzymał się przed murowanym domem z czerwónej cegły, z zielonymi okiennicami i oszklo
nym gankiem. Zachwaszczony ogt6dek przed domem był otoczoay
ołotkiem z drewnianych !lztachet.
·
'I dalsz!~ ciąo nastąpi)

lilłr.
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Na budowie e·ie·antycznej elektrow n1
Co

. Kujbysuw (daw.niej Samara), duzy ośrodek pr.zeimysłowy i Irulturalny leży na wyook:im 'ba.egu Wołgi.
Słynął on dotychozas rze swych fabryk, wyiszych uczelni, teatrów.
Oboonie Kwl>ys-zew ~ na
s!ebie uwagę ca.lego świasta: buduje
Się , tu O'lbrzymią elektr-0wnię wodną. w ciągu ostaitnich dwóch miesięcy rza'Panowało w tym ruchliwym
mieście srz.:c.zególne ożywienie· rze
wseystk'ich Clakątków kraju raddeckiego iprzybywa tu codrz:iennie mnóstwo lud~ pragnących wziąć udział
w budowie potężnej centrali energetyainej.
Wraz rz grupą młodych imynierów ooroijamy od prrz:ystani w Kujbyszewie, aiby udać się motorówką
'
w gorę Wołlgi. Wyprrzedzamy statki
motorowe, barik.i, fa·atwy, wiorzące
ładl\.lllek dla budowy.
„Zbl'iżamy się do miejsca budowy - mówi kapitan motorówki. Na
lewym b:rrz.egu widzicie wi05kę, któ·
ra już prze11osi się na inne miejsce.
w tym mie,)rou przegrodzi
Właśnie
W.J-ę oli..........;- ._ __ „
...„_...._ .......... o
V-'6
Wieś rOOC'iągnęła się WTZ.dłuż brzegu. Nad nią, wysoko w gó:rrz.e widać
szereg 111owych domów. Latem nie
było ich jeszcriie, podobnie fak nie
było tartaku, który pxacuje drziś
pnzerz całą dobę. Nie było równi<;ż
wal"SIZtatów mechanicznych, nie było przystand mecz.nej, gdzie w dzień
:i. w nocy wyładowuje się statki. Nowa szosa połąoz:Yła wYbmeże z no-

pilioło proso łódzko w dn. 27 pażdzrermko 1930 r.

,,iKATASTROFALNA
NADPRODUKCJA ZBOZ"
Nia światowych rynkach rz.:bożowych - pisrr.e „Kurier Łódrzki" painuje syt;uacja COl'az bard'lliej pesy
mistyoma. Zapasy ipsrrenicy w Kaniadrzie sięgają juri ll81W["otnej sumy
400 milionów buS2li. Rząd USA postanowił ZNJSzczyc OKOŁO 75
MliLIONOW BUSZLI 7JBÓ.Ż, na któ
re od roku nie moa:tia cmaileźć nabywców.
Karta:strofaJ.na s~acja na !rynku
0bożowym &poWodowaŁa, że codlz;ien
.e garety notują wypadki samom
blójstw wśród :farmerów amecyikańskich, doprowadrronycih nadprodukoją rz.bóż do ruiny.

beli:r<>botny, be.z stałego miejsca zamiesrt.Jkand.a. WfC!1NJany lekam pogoto
wia po uooelemu pierwszej pomocy
odwiózł Kamińskiego do !llbior!Jli
miejskiej.
Podobny wypadek rniiał miejsce
pmy ul. Bnrerdńskiej, gdu:ie a: wycieńC!lenia i głodu upadła 60-letnia
!Maria Andl'!Zajczak - berz:doanna d
berz;robotna. Lekanz pogotowia odwiózł ją w &tanie beznadziejnym
do rz:biorni miejskiej.
OO GRAJĄ W TEA'.l1RACH
1 KINAiCH

Teaitr Miejskii.: - „Spór o s.ier.żanta Oriszę". Tea1r Popuil.arny: - „Pło
mienna :noe Anton:id".
Casino - „Romans nad Rio Gran
STRAJK GóRNIKOW
de". Oświatowy - „Miasto berz: koANGliELSJUCH
w Jropalniiacll węgla w Anglii! wy biet". Palace - „Ou~ niarrzec.zo,,Na rraJilszozach
na". Wodewli:l ~.,,
buchł &trajk górników. Cłlod~ tu o
nannięt:ności",
wprowada:one niedawno w życie
BOBOTNICY ZW'YOIĘŻYLI
• tzw. „prawo węglowe" rmnieniające
C!'LRS pracy górn:ików. Jialk donoszą
C03SU
dł\12mego
Trwający od
ostatnie d~ - straJk obejmuje
9f:rajik w fabryce bmci WojdysławOOJ.M to wdę'ksre połacie kraiju.
skich (ul. Piotrkows1ka 218) cwstał w
dniu wcz<>ra'jszym ri:ak~niozony Z OODZIENN&J
pełnym rcwycięstwem robotników
KRONIKI WYPADKOW
Pn:y ul Napiórkowskiego, około Dyrekcja firmy rwbowiąrzala s:ię do
godr.z:iny 11 rano, upadł 11: osłabienia Pt'ZeStlv.eganda usrbawowego cennika
_ _·n_ski,...;..;.:;P_ła_c;..;.or;;.;arz;;,;..d,;,;.o,;_wyr~;.;.ó..,wn..;,;,;;am;,;;;,;·a,;..;;.~al,;;;;,;eg:;ł;.;.o~ści. wopowstałym:i prri:eds:i~biorstwaani.
__K.ami
i g__łod_u_1_1_-1_etni_._F_eJ:ilncl_.
. O p~rę kilometrów dalej buduje
-jak
s1ę os~ed1e dla energetyków
również mi.astew.ko portowe, ..;, któ!I'ym j\W: w tej chwili mie'S'tk.a wielu
robotni'ków.
PA:ŃSTWOWY TEATR NOWY
Stoimy na wysokim wzgórzu. Na"fEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181·34)
crz.:e1nik ekspedycji geologicznej, inż.
„LUTNIA"
Godz. 19.15 - ,,Bohaterowie dnia
Godz. 19.15 - „Swobodny wiatr" Busrzujew mówi, wskairując na prze
powszed?Uego".
Bilety zbiorowe zniżkowe już są ciwległy brzeg:
„Tam mieścić się będ7lle główny
PA:ŃSTWOWY
blolk elektrowni, długości 600 m.
do na.bycia.
TEATR IM. STEFANA JARACZA
Od bloku nYJJpoczyna się zdemua
(ul. Jaraeza 29)
TEATR „ARLEKIN"
część tamy, następnie odcinek żela
Dzi~ o godz. 19.15 „Wieczór Trzech
Godz. 17 wid~wisko pt. „Sambo i zo-betonowy z 48 p.rmelotami dla
Króli" - Szekspira.
przep~nia wód rzecznych. Talew".
Wszystkie bilety wyprzedMJe.
K.asa czynna codzie?l11ie od godz. 10 ma podnlleSie o ldika. metrów po·
ziom wody na Wołdru. Na. olbrzy·
PA:ŃSTWOWY
mieJ i>nestrze.ni meka rozleje się,
·TEATR POWSZECHNY
TEATR „PINOKIO"
Wszystko
tworząc zbiomik wodny.
(ul. Obrońców Stalingradu 21
Godz. 1'1 widowisko otwarte pt. co wida:icie ~ linią pmy&złej tamy
tel. 150-36)
stanie się dne.rn ,,moma lkiujbysrzewOsbtnie dni. Godz. 19.16 sztuka .Pan Tom buduje dom".
skiego". Potężną siłę Wołigi Skieruje
Kasa ~a od go~. 15.
L. K n1czkowskiego pt. „Niemcy''
się lru olibr.zym:im turo:inom. Zanim
Zni żki ważne.
upłynie 5 '1at, inajw.ięJcsza w śWiecie
PA:&STWOW~ CYRK Nr 4
Kasa czynna od godz. 10 do 13
KujbySrz€'W'Slka Elektrownia Wodna
Czynny cod~iennie. W soboty, niedzie o mocy ok. 2 mil. k:filowaiów, da
od 16.
energię elektcycrzną cys:iącom wSi !i.
PAŃSTWOWY TEATR ŻYDOWSKI lt i święta po 2 przedstawienia
od nawodni milion ha IIl&r'~ych na
czynne
Kasy
~9.80.
i
18
.vodz
ml. Ja„acza Z, tel 217-49)
posuohę stepów rz;aWołżański.ch. - Bę
godz. 12.
Dziś teatr nieczynny.
dde ona a.a.opatrywać w energię
MoSkwę. KuJbyaew, ~. Rt!6łi
zuJą.c ideę swego WJelldego Wodza,
lud!llie ll'&d2Jleooy uJ,ammią potężną

T IE A T R V

KJ[NA

cjalizmu" Nr 7·50, godz. 17.30, 20
Al>RIA dla młodzieiy (Stalina 1)
(Dla młodzieży niedozwolony)
,,Awant'Ura na. ws.i", dod. „Prze
ROMA (Rzgowa.ka 84) „Krążownilc
ględ spoctowy" Nr 3-50,
Wareg", dod. „Zabytki architektU
godz. 15.30, 18, 20
cy Uzbekistanu", godz. 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20)
(Dla młodzieży powyżeJ lat l.4)
dod. „Sztuka
„Wołga, Wołga",
(Kilińskiego 123)
STYLOWY
Chochłomy''
„Zwycięski powi·6t", dod. „W lagodz. 16.30, 18.30, 20.30
sach północy", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
BAJKA (Franciszkańska 31)
dod. „W lasach śWIT (Bałuoki Rynek 2) „Diiewczy
„Pieśń Tajgi",
na ze Słowacji", dod. „W kraju
Meszczery", godz. 17.30, 20
socjalizmu" Nr 5, godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej !at 12)
(Dla dziec; powyżej la~ 10)
,,ProGDYNIA (Daszyńskiego 2)
40, w lokalu
gram Aktualności Kraj. i ~agran." TATRY (Sienkiewicza szcz<;\ścia",
zimowym) „Wyspa
Nr 41-50". Kronika Nr 44-50.
dod. ,,Zielone wybrzeże",
„Moskiewska S2Jkoła ~~emysłu ar
godz. 16.80, 18.30, 20.80
tystycuiego", „Zabytki staroru( Dla młodzieży niedozwolony)
skiego budownićtwa", „Borowoje"
TĘCZA (Piotrkowska 108)
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
u·
••leczynne.
Kino nie·
HEL (Legionów· 2)
(Daszyńskiego 1) „Dziś o
WISŁA
czynne z powodu remontu
wpół do jedenastej", 'di>d. „Prze·
„Orzeł
llUZA (Pabianicka 178)
ględ aporliowy" Nr 4-50,
Kąukaz.u", I seria, dod. „Na Uziń
godz. 16.30, 18.30, 20.30
skim szlaku", godz. 18, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
(Dla młot\2ieży powyżej lat 12)
WŁóKNlARZ (.Próchnika 16)
POLONIA (Piotrkowska 67)
,,Bitwa stalingradzka" I seria,
dod. ,,Pokój
„Parada natrętów",
dod. „w · Północnej Korei" .
zwycięży", godz. 17, 19. 21
godz. 15.30, 18, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
·PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) VTOLNOść (Napiórkowsldego lG)
„Lichwia.rz Gobseck", dod. „Wy„Scott na Antarktydzie", dod.
słannicy pokoju", godz. 18, 20
„Przegląd sp<>rtowy" Nr 4-50
(Dla młodz.ieży powyżej lat 12)
godz. 16.30, 18, 20.30
(Dla młodzieży powyżeJ lat 12)
REKORD (Rzgowska 2) „Dubrowski", dod. „Podmoskiewskie pała ZACHll/TA (Zgierska 26)
ce", godz. 18, 20
U seria
Kaukazu"
11-49
Młody·~h"
dod. „świat
(Ęlla młodzie~y powyżej lat 12)
godz. 18, 20
ROBOT N lK tKilińskiego 178)
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
„Baryłeczka", dod. „ W kraju so-

Wołgę!

sce budowy nowego sooJalistycznc·
go miasta. Na olbrzymiej równinie,
okolonej lasem, wyrastają jaik :na
domy,
wieloi>iętrowe
drożdiżach
ljZkoły, stołówki. Z przystani cią~ną
tu nieprzerwanym sznurem ci~żarówki z budulcem. W le.<llie r07,pięte
są jeszcze białe namioty, ałe wielu
praoowników przeprowadziło się już
do nowycll dmnów.
Rozmawiałem ;z d!Zies.iątkoami mlodycb specjalistów, któmy przy'byli
tu z !Moskwy, Leningradu, Kruj'bysrze
wa, Swierdłowska i innych miast.
Wszyscy oni otrzymali natychmiast
praeę w swo<lm zaiwodZle. Są niezmiernie dumni, ze prr.cypadł bil za·
szczyt ur:.restniezenia. w olbrzymiej
budowie.
„Kujlbyszeiwhydl'ostroju"
Zaro:ąd
ma swą s:ledriilbę w starym mi,a stecz
ku nadwołżańskim. Za 2-3 lata i
ono prrzen)esione .zostanie na inne
miejsce, po zbudowaniu tamy cała
ta okolica znajdzie -?ę prrzecież P.od
'Wodą . Tymczasem Jednak w mia-

'

Okno gaibinetu :inżyniera naczelnego, Mikołaja &aposzn:filtowa, wychodzi na Wołgę. Szaposzn.ikow brał
udział w budowie elektrowni na ka
nale I.Moskwa - Wołiga. Wspomilnająic ten okres, mówi:
- Obecnie budujemy tu, na Woł·
<be, centralę energety()ZDą, która
stanowić będne ostaitnd.e słowo przo
dująeej techniki sooja.Jlstycznej. Mlmo olbrzymich rozmiarów robót, bu
dowa potrwa za.ledwde 5 lat. Pomo·

I

nam to

zdziałać patężne

maszyny

o.bjętość równać się będzie
objętości wa.gonu kolejowego. Jedna
łaika maszyna ładuje w cią.gu godziny poclą,g, składający się 7. 60

rych

wagonów, mo7.e też podawać ładun
ki na. wyso:kość 15 pięter.
Kra.i za.opaltruje hll\lnie budowni·
czych w ko.pac:1lld, traiktory, dźwigi,
saanochody, budulec, ceme:nt, cegłę.
Kilka. tarlaków pracuje całą. parą.
ciągnie
Już obecnie teren budowy
się na dzi-esiąilkaclt Jdlometrów kwa
~~eh. Ciche wybnieża Wołgi
Zllllen•ły się nie do pcmiaola. Nie·
wielka przystań piv.eobraziła się w
wielki port J2eer.mY. Wkrótce rO'Z·
poemlie się, jednocześnie na obu
brrzegach, budo.wa ta.my i śluzy dla
spuszczania staihków. Buaown.icfl>wde spot.ka-ją się na środku rzekł.
RozpOOLęła się glgantycma. prau.
nad poskromieniem żyWiołu wodne·
go.

•

Jak sportomcy

łódzcy

uczczą 33 rocznicę Rewolucji Październikowej i Miesiąc

Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiei?
czasu
Od ska przygotowuje
dłuższego już

cała Pol
się intensy

wnie do uroczystego obchodu 33
rocznicy Rewolucji Październikowej
i rozpoczynającego się w dniu 7 lis
topada Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. W urorównież
czystościach tych weźmie
udział cały na~ świat sportowy organizując w swym zakresie akademie, wlieczornice, konkurs gazetek
ściennych i szereg innych ciekawych imprez.
KONKURS NA

NAJLEPSZĄ

SPORTOWĄ GAZETKĘ SCIENNĄ

W konkursie tym, mającym za za
danie zaznajomienie sportowców
polskich i szerokich rzesz społeczeń
stwa z rozwojem i wspaniałymi osiągnięoi::imi

cie

pt:?Odującego
wezmą

sportu ZSRR

vr

świe
udział

ł;LIMINACJE
wszystkie nasze kJvby, koła sporto
we, szkolne koła sportowe oraz
Eliminacja najlepszych gazetek
LZS-y.
odbywać się będzie na dwóch szcze
Na treść gazetki złożą się materia blach: powiatowym i wojewódzkim.
ły dotyczące sp0rtu radzieckiego, je Na szczeblu powiatowym eliminago masowości, jego p0ziomu wy<::Z.y cje przeprowadzą PKKF po czym
nowego i roll jaką on odgrywa najlepsze gazetki zost~ą nagrowśród wszystkich postęp0wych spor dzone,
pierwsze 10 z nich
a
towców świata walczących o pokój. przesłane do WKKF w Łodzi. .
Wę wszystkich naszych klubach i 1
na
konkursu
Rozstrzygnięcie
kolach sportawych sportowe gazetki szczeblu wojewódzkim nastąpi w
winny już być w zasadzie Łodzi w czasie trwania wystawy ga
ścienne
przygotowane do „druku", gdyż na zetek. ·W skład jury sędziowskiego
prace związane z tym był poświęca wejdą przedstawiciele: ZMP, TPPR,
zawodoWYch i Związku
związków
ny miesiąc październik. Termin nad Samopomocy Chłopskiej.
syłania gazetek do WKKF z klubów
Za najlepsze gazetki przymane
i kół sportowych upływa z dniem 20 zostaną klubom, kołom i LZS-om
listopada. Przed nadesłaniem gaze- liczne nagrody w postaci sprzętu
tek powinny być one ocenione przez sportowego i książek. Ogółem prze
widzianych jest około 30 nagród.
cały zespół.
- Po zakończeniu konkursu na
mówią
szczeblu wojewódzkim nam w WKKF - trzy lub pięć naj
lepszych gazetek wysłanych zostanie .do GKKF w Warszawie, gdzie
- Juronz), obrońcy - Gendłek i ltt'tejdą jesze2e ostatnią próbę - eGlimas (re._ Barwllisld), paJDOCJDk;y Iiminacię na szczeblu og61.nokraio- SusZCZYk, S~, Wiee-mrek w:rm.
(rez. Szczepatiski), na.pastn\ey 9z:y któraś z naszych gazetek doTrampisz, Anioła, Breiter, Gracz.
Wliniewski (r~ Mordarski i . Łącz), stąpi tego zaszczytu? - nie wierny.
W każdym bądź ra:zie powinniśmy
dać z siebie maksimum wysiłku a'
by tego dopiąć.

Shlad na
infe<tzypaństwowe spotkanie
pi~arskie z Bułgarią, które odbe~ 111.'l w niedzielę, 29 bm. w Sofii,
PZPN ustalił następujący skład re-

.Na

prezentacji polskiej:
bramkarz - Borucz (re-zerwowy

Sofię ...

Któż bierrz.e udział w tej budowje,
kto rzapisuje pierwtsu.e karty tej ol·
bnzymiej epopei?
Naczelnik „Kujb)\SClewhydrostrorozpoczęły się mistrzostwa bokserskie kl. B
ju", Iwan Komi:in, pO!l'adził mi rz:wie
preytrasę
WSTeyStkim
pnzede
drzić
Pod złymi auspicjami rozpoczęły odbędą się następujące mecze:
szłej szosy.
Sobota: Wełna (Łódź) - Gwardia
_ Z<>baczycie tam naszych pomoc się mistrzostwa bokserskie drużyn
(Łódź).
klasy B okręgu łódzkiego.
ników. To prawdziWi entuzjaści.
~iedzipl~: Zwi?ko~ec (Sieradz) Warunek aby drużyna posiadała
* * *
Las o.llbnzymich.,$1ruletn:tchdr.zew„. 8 zawodników jest dla naszych zespo '.?wiązkowiec (W1elun).
Stal
~w.iązkowiec (Radomsko) Wyrębu1e się w rum li buduje dosko łów nieomal nieosiągalny; rezultat
nałą drogę. ścięte drzewa uprrz.ą- jesf taki, że na 5 wyznaczonych spot (Łodż).
Stal (Żychlin) - Stal (Kutno).
tnięto już. Buldożery n:ivyelują pa- kań tylko jeden mecz przyniósł zwySpójnia
Wlókniarz (Ozorków) górki, rutS)"pują brurz.:dy. Trasą prze· cięstwo nie walkowerem, reszta za·
jeżdżają ooesiątki 111aładowanych kończyła się porażkami drużyn, któ· (Kutno).
Gwardia (Piotrków) - Włókniarz
ziemią ciężarówek. Pracują tu kol- re nie mogły wystawić 8 zawodni(Tomaszów).
choźnicy, · pray.byli iz okolictL!lYch ~ów w stosunku 0:20.
w Konstantynowie Gwardia z Piotr
w,Si; setki' kołchooów przysłały swe
pomóc budowniczym.
brygady,
· kowa wygrała ze Stalą z Łod z1. 11 :9.
ł
· aby
Nawl~a em :roomowę z kierowniW Piotrkowie Włókniarz (Tomakiem ' jednej a: brygad, Ml>kołajem
Kiwrrunowem rze WlS'i Jagodn()lje (po- szów) wygrał walkowerem z tamtej·
łożonej w odJegłości 30 km. od miej- szą Stalą 20:0, towarzyski JI)ecz dał
sca budowy). Ok.a.rz;,uje się, że w wynik 4:4.
w Budapeszcie
W Kutnie Stal otrzymała walkower
70-osobowej ekiipie praybylej z JaBUDAPESZT. - Przez Budapeszt
godnoje .są traktorzyści, mecllanicy, 20:0 za mecz z Włókniarzem z Ozor
szofemy, elektrycy, a nawet pracow kowa. W spotkaniu towarzyskim przejeżdżała ekipa lekkoatletów ra
dzieckich, która z Bukaresztu udanicy słu~by łącrzności. Wszyscy _ padł wynik 8:6 dla Stali Kutno.
W Życ~linie Stal tamtejsza prze- je się do Pragi. $portowców radziec
ludzie do.św:iadctren:i, doskonali facho.wcy. Traktorrzysta Iwan Uljanin grała walkowerem 0:20 do Spójni kich owacyjnie witali na dworcu za
izostał maseyniistą buldożera, mecha- (Kutno), a w towarzyskim 6potkaniu wodnicy węgierscy w imieniu któryCh przemówiła mistrzyni olimpijnik Sergiusz C;:ępcow kieruje sera- poniosła również · porażkę 8:12.
Związkowiec (Wieluń) zbyt późno ska Gyarmati.
perem, młoda kołchoźnica Natalia
Lekkoatletce węgierskiej odpowie
Krutowa, która ukóńczyła specjalny zawiadomił władze ŁOZB o odwoła·
kurs dla pracowników telekomuni- niu ,me~u. Sędziowie pojechali zby- działa rekordzistka świata Dumbakacyjnych, bierze ud'Lial w monto- te.cznie. Za to Legia (Sieradz) otrzy- dze. Po zwiedzeniu miasta sportow
cy Związku Radzieckiego po•vrócili
mała walkowerem 20:0.
waniu linii telefonicznej.
Nazajutrz udaliśmy się na miej- W nadchodzącą sobotę i niedzielę na dworzec skąd udali się do Pragi.

Pod znakiem „walkowerów"
I

Owacyine powitanie

I

.................._...........„..........„.......„.„.„.„..........„.......„.„.„.„.„„„.„„.....„._____ __
Program na 27 października br.
11.50 „Głos mają kobiety''. 11.57
Sygnał i hejnał. 12.04 Dziennik,
12.15 Prz;erwa. 13,25 Program dnia,
13,30 Aud. szkolna dla klas I i II aud. z cyklu: „Z piosenką jest 11am
wesoło". 13.50 „Dla naszych dzieci".
14,20 ,,Poznajemy morze i wyLrzeże". 14,30 Aud. szkolna dla klas VVII - „O śpiewanych tańcaeh i tań
czcmyoh piosenkach". 14,50 Muzyka.
15.20 Au<l. Tygodnia Walki z Analfabetyzmem. 15,30 Aud. dla świetlic
dziecięcyoh. 15;50 (Ł) Muzyka kompozytorów rosyjsikich .i radzieckich.
Wyk.: Br. NagujewS1ki - wioloncz2la, R. Wasilewski - bas, K. Bacewicz - aik:omp. 16,20 (Ł) AktualnoPiosenki rad~ieckie.
ści, 16,30 (L)
16,60 (Ł) „Na boiskach i bieżniach
kraju". 16.55 (Ł) Komunikaty. 17,00
Dziennik. 17,16 (Ł) Koncert :popo-

życia.

gą

pllOduk-0,)i laajow~ Tak np. zastosujemy k~cu;ki z czeiripa&:ami, któ·

Ze §Bortu

lekkoatletów radzieckich

„Or:i:eł

c·o usłvszvmJ'

steczku wre życie. W głównym biur.ze przyjmuje s.ię przyjezdnych .robotników, któmy natychmiast otrzy
mują skierowanie do pracy i pr.zYdziaił na mieszkanie. Ze WStLyStkich
odcinków budowy przyibywają tu
kierownicy robót, mechanicy i inni
spe~jaJ.iści, by poznać :nowoprcy'byłych pracowników. Otwarto nowe
sklepy, stołówki, biiblioteki. Ulicami
mkną samochody. Ongiś ciche, zamieszkałe przez cybaków i ogrodników miasteczko, dCldś t~ pełnią

przez radio

łudniowy - wyk.: Chór i Ork. Łódz
kiej Rozgłośni PR pod, dyr. H. De·
bicha, W. Wiłkomirska. - skr7.ypce,
E. Banaszczytk - baryton, K. Bacewicz - alromp. 17,45 (Ł) Meldunki
o zobowiązaniach październikowych.
18,00 (Ł) Koncert życzeń. 18,20 (Ł)
„Niech maszyny 1.a
Reportaż pt.
ril:tlgo nie czekają na remont". 18,25
pt. „Jak włókniarze
(Ł) Reportaż
z Zakładów im. F. Dzierżyńskiego
(Ł) Fra·
walczą o pokój". 18,30
gmenty z oper St. Moniuszki. 18,55
(Ł) Program na jutro. 19.00 „Wszechnica Radiowa", 19,20 Koncert Chó
ru PR. 19.40 Lekcja języka rosyjskiego. 19.65 Pieśni radzieckie. 20,00
Dziennik. 20,30 Ko.ncert. 21,15 Zagadnienia kulturalne. 21,30 Muzyka
i aktualności, 22.00 Felieton literac
ld. 22,15 K1>ncert - transm. z Budapesztu. 23,00 Ostatnie wiadomości.
23.10 Muwka kameraJns
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--------------------------------------Księgowego bilansistę na stanowisko głównego
Księgowych,

Koledze

Julianowi Altmanowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu
przedwczesnego zgonu

Jego MAŁŻONKI i DZIECKA
składają

mechanik;ów precyzyjnych, referentów ze znajomością planowania, laborantów, ~a:
szynistki wykwalifikowane, robotników placowych
zatrudni Wytwórnia Filmów Oświ.atowych Łódź,
ul. Kilińskiego 210. Zgłoszenia przyjmuje Dział
987
Kadr od 8 do 13.
Wykwalifikowanego głównego księgowego. wykwalifikowane maszynistki zatrudni Centrala Handlowa Przemysłu Skórzanego. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr C.H.P.S. w Łodzi, ul. Czackiego .16.
964

księgowego, księgowych do księgowości finansowej, księgowego ze znajomością Branżowego Plan u Kont dla ksręgowości materiałowej na stanowisko kier. księg. materiałowej, kierownika Zaopa-

trzenia, kierownika Energetyki i Ruchu, kwalifi·
kowanych pracowników technicznych i Adminis tracyjnych zatrudnią Pabianickie Zakłady Przew Oddziale Zduńska-Woła.
mysłu Wełnianego
Zgłoszenia składać w Wydziale Personalnym ·P a965
bianice, Armii Czerwonej 2.
Księgowych na R_rzebilkę i wykwalifikowane maszynistki zatrudni od zaraz Centrala Zbytu Węgla
w Łodzi, ul. Daszyńskiego 20. Zgłoszenia osobiste
989
przyjmuje Wydział Personalny.
konstrukcyj•
biura
do
Inżynierów-konstruktorów
nego zaangażuje Centralny Zarząd Przemysłu Gumowego w Łodzi, Andrzeja Struga 26. Zgłosze:iia
9BB
do Działu Kadr.

, Kopaczy, murarzy i robotników gospodarczych zaMiejskie Przedsiębiorstwo
trudni natychmiast
Budowlane w Łodzi. ul. Piotrkowska 17. Zgłosze· ·
984
nia orzvimuie Wvdział Personalnv.
budowlanych,
inżynierów
Teahnikóv: do 11ormowania pracy, wykwalifikowa· Inżynierów-techników,
nych tkaczy-ki. prządki. śrubo wników . przykrę inżynierów-elektryków oraz techników budowla·
caczy. ślusarzy, tokarzy. ora7 robotników qospo- nych, techników-mechaników, techników-elektrydarczych zatrudnią 2lakłady frzemysJn Bawełnia . ków zaangażuje Centralny Zarząd Przemysłu Ba· Samodzielnych księgowych, inżynierów-elektry
oego im. J. Marchlewskleqo, ł...ódź, ul. Ogrodowa wełnianego w Łodzi, Piotrkowska 51. Zgłoszenia ków, techników-elektryków, techników-mechaniNr. 17. Zqłoszenia osobiste orzvimu JP Wvrl7.iał osobiste z podaniem i życiorysem do Działu Per- ków, techników do no1mowania pracy. wykwalifi"
991
880 sonalnego, pokój 38.
Personalny.
kowanych rachmistrzów, robotnikóv1 gospodarczych, wykwalifikowanych tokarzy, ślusarzy, zaznajomością
ze
(ki)
korespondenta
Głównego księgow~go 1 maszynistki zatrudni na- Rutynowanego
tychmiast Centrala Handlowa Przemysht Papier- języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego trudnią Zakłady Wytwórcze Transformatorów i
Łódź, Kopernika
niczego. Warunki do omówienia. Zgłoszenia zatrudnią Międzynarodowi Ekspedytorzy C. Hart· Urządzt!ń Termotechnicznych,
w Wvdziale Peromówienia
do
Warunki
56-58.
Piotrul.
Łodzi,
w
Rejonowa
Ekspozytura
S.A.
wig
1
przyjmuje Dział Kadr. Łódź, ul. Więckowskiego
ł86
963 kowska s. Załoszenia nrzvimuie Dział Kadr. 985 sonalnym.
33, pokó Nr. 131. w godz. urzedowania
Pracownicy Dyrekcji Okręgowej PKS
Rada Zaltladowa.
968

