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-

pieniężna

świat praey
do nowych wysiłków produkcyinych

mobilizuje polski

WARSZAWA (PAP) - Aby nieustannie rosła siła nabywcza nowej, moc
nej waluty, postanawiają robotnicy lic:mych fabryk w całym kraju wzmagać
wydajność swej pracy oraz zwiększać masę towar'oWą. Dają temu wyra:!
u; suiych zobowią:umiach metalowcy z fabry~ ·i m. Kal'ola Świerczewskiego,
·ZWUT i A-52, którzy przystąJ?ili dnia •2 bm. do pracy n<Z nowych normach.
l'odkreśla.ią to meuilowcy i włókniarze Łod~i. robotnicy . huty „Ostrowiec"
i inni. Klasa robotnicza p1·agnie w ęen $posób jeszcze wydat1iiej przyczynić
się do wykonania Planu 6-letniego.
Dnia 2 bm. przed przystąpieniem do pracy na nowych normach odbyły
się krótkie masówki w fabrykach metalowych stolicy: im. Karola Świer
czewskiego, ZWUT i A-52. Na masówkach tych całe ·espoły i p05zczególni
robotnicy postanawiali przekraczać nowe normy. ,
„Postanawiamy stale przekraczać nowe normy o 50 proc. - oświadczył
wśród gorących oklasków robotnik Lubomski w imieniu zatrudnionej w 1narzędziowni zakładów A-52 hi:ygady młądzieżowej - Chcemy na swoo.~ od
~inku przyczynić się do daiszego wzmacniania nowej waluty''.
W ~okładach im. KAROLA śWIERC~EWSKIEGO ' robotnica Władysława Kaj tel ' stwierdziła:
'
„Nowe normy, na których dz.iii zaczYnamy pracę · są słuszne i i;prawfodliwe i na pewno zmooilizują uas do podniesienia wydajno-ści pracy, do
przedterminowego wykonania naszych planów, do ńieustannego wzmacniama naszego nowego złotego, zrównanego z najmocniejszą wolutą świata rublem".
Władysława Kajtel postanowiła osiągnąć 200 proc. nowej normy przy
swojej pracy na szlifierce.
'
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POLS.KlE ·MASY
dają

wyraz braterskiej

przyjaźni

PRACUJĄCE
dla narodu radzieckiego

Przygotowania do . uroczystego obchodu 33
*

WARSZAWA (J:>AP). - Przygotowania do obchodu 33 rocznicy
Wielkie.i Socjalistycznl!j Rewolucji Październikowej oraz Miesiąca
Pogłębienia Przyjaźni Polsko -:Radzieckiej dobiegają końca. Robot
nicy, chłopi pracujący, kobiety i młodzież polska ślą zbiorowo i in• dywidualnie listy do przyjaciół radzieckich, wyraźając_ w nieb swe
uczucia braterskiej przyjaźni, oddanie sprawie pokoju i socjalizmu,
który budują w swoim kraju, czerpiąc wzory z pracy i walki narodów Wielkiego Związku Radzieckiego.
W toku przygotowań do święta
ski żołnierz· radziecki, rozbijając
mas pracujących całego świata pohordy hitlerowskie,
przyniósł
wstają
nowe koła
Towarzystwa
nam wolność. Krew żołnierzy ra
Przyjaźni Polsko-RadzieclOej.
dzieckich i polskich przelana we
Robotnicy cementowni „Wiek" w
wspólnej walce złączyła nierozer
Ogrod~eńcu, piszą
do robotników I
walnymi więzami nasze kraje na
Związku Radzieckiego:
zawsze. Wierzymy niezłomnie. że
„Pragniemy, Kochani Przyjacie
wspólnie z Wami potrafimy wyle, pogłębiać •jak najbardziej przy
walczyć pokój klasie robotniczej
jaźń, która nas łączy. Pamiętamy
całego świata, potrafimy wywaldobrze tę chwllę, gdy bohaterczyć lepsze i szczęśliwsze jutro".

Ludność

niosącą

;e;

roczn~cy
•

Wielkiej. Rewolucji

*

powiaty województwa

„Korzysta.jąc
czeń piszą

z Waszych doświad
uczestnicy ochotniczych brygad ZMP, zatrudnieni przy
budowie Nowej Huty. - nasi przodownicy pracy wyrabiają 42ll - 600
proc. normy, a rzespołowo 130 - 140
proc. normy. W odpowiedzi ·na gang
sterską napaść imperializmu amerykańskiego na młodą Republikę Korei '- postanowiliśmy jeszcze bardziej rzwiększyć wy<lajność pracy.
Z okazji 33 rocznicy Rewolucji
Październikowej ślemy Wam, Waszym przodownikom, racjonalirt.atorom - serdeczne życzenia pomyśl
nośoi w pracy i życ;iu osobistym.
Niech żyje Wielki Wódz, nasz
wielki P.rzyjaciel - Generalissimus
JOZEF STALIN! Niech żyje Komsomoł! Niech ży.ią przodownicy pra
cy!"
LUDNOSC WIEJSKA POMORZA
ZACHODNIEGO ZAKl:.ADA NOWE
KOŁA TPPR.
Szczecin (PAP). W wielu gro-

Tybetu wita entuzjastycznie
UJofno§ć

Cllińską Armi~ Ludową

~

podjęły się

założyć w okresie „Miesiąca" kilka-1

I

set nowych kół TPPR z lic:zbą ponad 32 tys. członków.
w czasie trwania „Miesiąca" do
gmin. gromad i spółdzielni produkcyjnych przybędą na uroczystości
robotnicy z zakładów pracy. W wycieczkach do ldn, teatrów i ~kła1
dów pracy wezmą udział liczne ko-1
ła gospodyń, członkowie LZS-ów oraz zespoły świetlicowe.

Przykład
Współzawodnictwo oszczędnościo
podjęte
przez tow. Chajta w

we •

cel~ uczczenia

rocznicy Rewolucji

Październikowej zatacza coraz szer
sze kręgi. Każdego dnia odpowiadają na jego apel wciąż inni pala-

I

do obniżenia kosztów własnych
produkcji - do realizacji zasadni- I
czego warunku wypełnienia zadań
Planu 6-letniego.
Oto, co nam pisze na ten temat
korespondent fabryczny
„Głosu"
tow. Bogµsławski z Fabryki Maszyn Jedwabniczych:
Współzawocfnictwo oszczędno

Członkowie ł.zw. „ośrodka mobHizacyinego okręgu wileńskiego AK'·

!likazani na harę śftliercl lub więzienia
W ciągu tej zdradzieckiej działal
WARSZAWA (PAP). Dnia 2
bm. Wojskowy Sąd Rejonowy w ności kierownictwo wileńskiego oWarszawie wydał wyrok w pcocesle kręgu AK nawiązało z Abwehrą ści
organizatorów tzw. „mobilizacyjne- słą współpracę wymierzoną przeciw
go ośrodka wileńskiego okręgu AK" ko Zwiąrzkowi Radzieckiemu i polskiemu ruchowi lewicowemu. Sąd
i skazał:
oskarionych Olechnowicza Anto- ' ustalił, że Niemcy hitlerowskie wyniego, Borowsldego Henryka,. Szen- kQrzystywały do walki z Armią, ),ta·
dzielarLa Zygmunta i Minkiewicza dziecką oraz ruchem lewicowym w.
Lucjana na karę śmierci z pozba- Polsce dane WYWiadu angielskiego i
wieniem praw publicznych i obywa AK.
telskicb .praw honorowych nlł zawOmawiając nielegalną działalność
sze oraz na przepadek całego Jnie- oskarżonych po wyzwoleniu sąd
nia;
stwierdza, że sieć szpiegowska, na
osk. Lwow Lidię na dożywotnie której czele stał Olechnowicz, nawięzienie z pozbawieniem praw pu wiązała kontakt z ośrodkami dyspoblicznych i obywatelskich praw ho- zycyjnymi w Londynie t prrz:esyłała
norowych na 5 lat oraz przepadek tam wiadomości szpieg.owskie z cizie
całego mienia;
dziny wojskowej, politycznej i goosk. Minkiewicz Wandę na 12 lat spodarczej.
więzienia rz.. pozbawieniem praw puUzasadnienie w~roku stwierdza
blicznych i obywatelskich praw ho- następnie, że podporządkowane Olenorowych na 5 lat orarz na przepa- c):mow)czowi bandy leśne, pod dodek całego mienia - żaliczając jej wództwem Szendrzielanza - „Łupa
na poczet ot'!Zeczonej kary pozbawie szki" prowadziły w tym okresie dzia
nia wolności okres tymczasowego a- lalność terrorysty~zną I dywersyjną,
resztowania.
dokonując licznych
morderstw na
W uzasadnieniu wyroku podkre- funkcjonariuszach władz bezpieczeń
ślając, że impei:ia!Lzm liczył w cza- stwa f MO, óficerach i żołnierzach
sie ubiegłej wojny na rozgromienie WP i Armii Radzieckiej, działaczach
Związku Radzieckiego przez Niem- demokratycznych oraz lojalnych ocy hitlerowskie - sąd wskazuje, że bywatelach Polski Ludowej.
Odnośnie oskarżonego Szendziela
te plany imperialistów były przez
sanacyjny obóz w pełni akceptowa- rza sąd · stwierdza również, że w one, co wyrażało się m. in. w tym, kresie okupacji atakował on wieloże opanowana przez sanacyjnych o krotnie walczące z Niemcami oddzia
ficerów Armia Krajowa nie popne- ły partyzantki radzieckiej,
stawała na haśle stania z bronią u·
Mocodawcy osk. Olechnowicza i
' nogi, lecz zbrojnie występował11- prze jego szpiegowskiej grupy, licząc na
ciwko &:mii Radzieckiej, partyzan-I rychły wybuch wojny, przesyłali ró
tom radzieckim oraz ruchowi lewi- wnież dyrektywy odnośnie organizocowemu, który reprezentował obin wania dywersji we wszystkich punpostępu w kraju.
ktach kraJu. „Dlatego - czytamy w

Wydział Komunikacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR

PORTOWYCH PKS, CRS, CENTRALI OGRO:PNICZEJ, PRZE~
MYSŁU · CUKROWNICZEGO, PKP, POCZTY oraz WYDZIA·
ŁU KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ, że dnia 4 BM. O GODZ. 17 ODBĘDZIE SIĘ W SALI
KONFERENCYJNEJ KW PZPR, l>rzy ulicy Piotrkowskiej 55,
konferencja w sprawie UPOWSZECHNIENIA WYNALAZKÓW RADZIECIOEGO INŻYNIERA. FROŁOWA. .
Obecność wymienionych kierowni'~tów wydziałów transportowych obowiązkowa.
WYDZIAŁ KOMUNIKACYJNY
KW PZPR W f,ODZI
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ściowe,

· polegające na umiejęt
nym spalaniu węgla w piecach
kotłowych,
do którego wezwał
swych kolegów tow. Chajt z
ZPW im. Wiosny Ludów, zainteresowało
również
i naszych
palaczy. Palacze ci - tow. tow.
Łukaszek i Bąk samorzutnie zgło
sili się do rady zakład,owej pr.z y
naszych zakładach i zobowiązali
się na cześć 33 rocznicy Rewolucji Październikowej oszczędzać
po 300 kg. węgla· dziennie.
Stosując nowe metody pracy,
w pierws~ym JUZ dniu uzyskali
oni ponad 300 kg. węgla oszczęd
n ości.
W t:en sposób ci dwaj palacze
będą mogli poważnie przyczynić
się
do przysporzenia naszemu
zakładowi znacmych oszczędno

uzasadnieniu WYroku - szajkę oskarżonego .Olechnowticza należy uznać za WYsoko niebezpieczny twór,
za V kolumnę imper:ia.listycznych an
glo - amerykańskich · podżega.czy wo
jennych"• .
Sąd stwierdza na zakońetlenie, że
oskarżeni pobierali za swoją działalność wymiemoną przeciwko Polści.
sce Ludowej pieniądze przesyłane z
ośrodków dyspozycyjnych w Anglli.
Tow. Boguś, korespondent „Gło..:
Sąd podkre.5la, że oskarżeni rzdawali sobie doskonale sprawę, iż dzia su" z ZPB im. Armii Ludowej w
Rudzie Pabianickiej, pisze;
łają na szkodę Polski Ludowej, na
Obsada palaczy tow. tow. Pzi
szkodę interesów mas pracujących,
kowski, Horboń, Kulesza .i Cibudujących ofiarnie lepszą przyszchoń, którzy obsługują piece ko
łość.
tłowe na Centrali, w odpowiedzi

• • •

Tkacze.z ZPW w Bielsku

low. Chajta

na wezwanie tow. Chajta posta
nowili oszczędzać 1;500 kg węgla na dobę.
Jednocześnie palacze ci zobowiązali się dla godnego uczczenia
rocznicy Wielkie.i Rewolucji Socjalistycznej spalać w piecach ko
Uowych miał węglowy zamiast
asortymentów średnich. używanych dotychczas.
Ta zmiana gatunku spalanego
węgla pozwoilti. zakładom na
uz;Yskanie znaczn:ycł?- oszczęd.no-1
śc1 oraz przyczyru się do obniżenia kosztów produkcji .

~

'

Dotychczas bowiem, mimo wy
danych rzarządzeń oszczędnościo
wych, tkacze pozostawjali ca,
szpulkach znaczne ilości wątku.
Powołane obecnie
komisje o~
cz.ędnościowe,
w skład k.tórycb
weszli ·majstrowie i wykwalifiko
wani tkacze, będą pi:rzeprowadzać
systematyczną
kontrolę odpadków orp..z pouczać tkaczy, jak ma
ją pracować, aby zużyć do produkcji cały wątek.
Tkacz Antoni $piewak, podejmując zobowiąrz.anie, mucił wezwanie wszystkim tkaczom praemysłu włókienriiczego. „Wzywam
wszystkich tkaczy do pójścia. w
moje ślady, do oszczędzania cennego surowca l zlikwldowania od
padków. Pragnę w ten sposób.
przycizynić się do szybszego zrealizowania Planu 6-letniego"!
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WĘGIEL

TAK WIĘC
TOW.
CHAJT
PRZE2; DWA DNI BĘDZIE ZUŻY -

WAŁ WĘGIEL, ZAOSZCZĘDZONY

W OKRESIE OD 4 PAŻDZIERNJKA BR.

a

Godziny · urz~dowallia
punktów wymiany pieniędzy

WARSZAWA (PAP). - W sobotę
dnia 4 bm. okienka kasowe w punk
tach wymiany będą otwarte w pełnych godzina.eh wymia.ny, t. j. od
godz. 8.00 do godil. 18,00.
. 5 bm. w niedzielę punkty wymiany w miastach nie będą czynne.
Dla udogodnielliia wymiany mi~srz.kańcom wsi, wymiana na wsi bę-

·Od·wrót .wois·k

I

dzie w ,niediziel~ dnia 5 bm. kontym.~owana w gmmnych punktach wy
rruany w wyznaczonych godzinach,
sto$ownie do ułożonego .planu i terminu.
.
.
O~ dnia 6 ~m: W3'1D1ana.. trwa nadal i odbywac się będme, Jak dotąd,
w godz. 8-18.

am~rykańskich

na północny-:wschód od Phenjanu
W ciągu 12 godzin napastnicy
cofnęli się o 80 kilometrów

Czyłelnl
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na stronie 6 -

W dzisiejszym numerze nasz.ego pism.a znajdziecie pierwsze zdjęcie

KONKURSU HISTORYCZNECWO
ora~ kupon, upoważni..ający do wzięcia udziału w konkursie.
Zadanie uczestników konkursu polega na odgadnięciu co każde z dziesięciu kolejnych zdjęć przedstawia.
Przyipominamy, że wszystkie zdjęcia dotyczą okresu Wieikiej Ręw.ołucji Październikowej, która zrodziła pierwsze w świe
cie mocarstwo socjalistyczne, a naroc!owi p~Iskiemu dwukrotnie
przyniosła wolność.
'
Dziesięć kolejnych, czytelnie wypełnionych kuponów należy po skończeniu konkursu przesłać w jednej kopercie na
adre8 Redakcji „Głosu Robo~niczego", Łódź, Piotrkowska 86,
III piętro, z nadpisei:n „KONKURS HISTORYCZNY".
Wśród zwycięzców konkursu rozlosowane zostaną

CENNE NAGRODY
między innymi APARAT FOTOGRAFICZNY, TECZKA SKÓRZANA, SERWIS STOŁOWY ' i inne wartościowe nagl'.od.y.

·

WYŁĄCZNIE

. , patrz str. 3

.·

I

Uwaga'

przędzy wątkowej.

SPALAŁ

ZAOSZCZĘDZONY.

pr~ądek ·

wzywają do całkowitego

wykorzystani.a

WCZORAJ
TOW.
CHAJT z
ZPW 11\'I. WIOSNY LUDÓW, INICJATOR RUCHU WSPół.ZAWODNICTWA OSZCZĘDNOSCIOWEGO
W KOTŁOWNIACH, PRACOWAŁ
PIERWSZY DZIEN WYŁĄCZNIE
NA ZAOSZCZĘDZONYM WĘGLU.
RÓWNIEŻ I DZIS BĘDZIE ON

lltiada. kąrespirJldencyjn

LONDYN (PAP) Ko1·espondenci pra.sy zachodniej przydzieleni
do dowództwa wojsk amei·y>kańskich
w Korei nadsyłają liczne depesze,
przędzy wątkowej świA<iczące o .trudnej sytuacji, w jakiej z.nalazła się część amerykańTkacze iz Zakł. Przemysłu Weł
Akcja, zapoczatkowana prr.lez skich sił zbr<>j•nych i wojsk lisynmatkaczy z ZPW im. L. Laska, znaj nowskich w Korei, wsikutek <>statnienianego im.' L. Laska w Bielsku,
dzie niewątpliwie naśladowców go
przeciwuderzenia
ob .ob. Antoni Spiewak, Józef
koreańskich
Bojdys i Antoni Halama, wystą • w całY,m przemyśle włókienni wojsk ludowych. Centrum walk majczym, przycizyniając się do rzaosz dowało się ostatnio na froncie Unsan
pili z inicjatywą zaprowadzenia
czędzenia znacznych ilości impor na północny.wschód od Phenjanu.
dokładnej kontroli odpadków we
towanego surowca.
Czynne tam wojska amei·y-kańskie i
wszystkich oddrz.iałach tkalni o- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - raz pełnego
wykorzysiywa.uia
.CY ,,GŁOSU''!
-

l&OHIJNl«AT
w Łodzi zawiadamia KIEROWNIKÓW WYDZIAŁÓW TRANS-

dnia cale ·tony węgla

znaiduie coraz więcej naśladowców w łódzkich kotłowniach

również pragną czynem
rocznicę Wielkiej Rewolucji
Socjalistycznej oraz przyczynić się

amerykańskiego

z~howiązała się pełnić warty produkcyjne, podczas których zwiększy produk
cię o 5 proc.
Robotnicy fabryk.i obuwia ' f OTM.Ę:CIE, aby wyrazić ~we uznanie dla
władzy ludowej za przeprowadzenie reformy walutowej, podjęli zobowią
zanie wyprodukowania dodatkowych 5.140 par obuwia. Wielu r-0botuików
z uznaniem podkreślało, że reforma walutowa - to klęsk'a spekulantów
i waluciarzy, a równocześnie skutellZlly środek w celu dalszego wzmocnierua
gospodarki narodowej.

Można zaoszczędzić każdego

uczcić

płatnych

my-

ślą o dalszym umacnianiu nowej ~aliity, M. in. brygada Bolesława Stojka

·-------~..........,....,....,....,.,..-----------------------------~

cz!'!, którzy

Spfomlednrov
·
w
vrok
no
zdnOców
narodu
najmitów, ·wywiadu
·

W hucie „OSTROWIEC" do kotnitetu fabrycznego PZPR i do rady zakładowej napłynęły liczne zobowiązania produkcyjne, podejmowa~e ~

Pia~z str.~

współdziałające z nimi dywizje lisyn
manowskie musiały WJl(!<>fać się z
Unsan, określanego przez korespondentów, jako kluczo.wy punkt strategicz•n.y. Nastąpiło , to wobec. ciężkich
ataków osh.7zydlających ze strony
wojsk ludowych. Amer}"kanie i li·s ynruanowcy, wycofując się pośpiesznie,
pozostawili na polu walki znacz.ne
ilości broni i amunicji. Front amerykański w tym rejonie został cofnię
ty o około 20 km. Amerykanie i lisynmanowcy po!lieśli bardzo znaczne
straty. Korespondenci donoszą o oto
czeniu przynajmniej 3 pułków listurnano\vskich i 1 amerykańskiego.
Ze względu na pog.>orszenie się sytuacji Amerykanów na fronc'ie Unsan, oddziały szturmowe USA, które poprzednio posunęły się wzdłuż
wybrzeża zachodniego poza Sonczon
i Kusong, cofnęły się pośpiesznie i
w ciJłgu ostatnich 12 god2'in - jak
donosi korespondent agencji Reutera
- dokonały odwrotu o 80 km. Część
tych jednostek wstała odcięta na
południe od Sonczon.

I

Siewy jesien~ne
w ZSRR - zakończone
MOSKWA (PAP). Jesienna
kam.pania sieWll.a w Związku Radziec
kim - została zakończona.
Kołchozy radzieckie WYkonały pań
stwowy plan siewów jesiennych w
101 proc. Zboże ozime zasiano w !'Pku bież. na powierzchni o 2.00QJIOI
ha większej niż w roku 1949.

)
~tr. 2

ROZKWl.J, RADZl.ECKIEJ KULTU-RY

W ~e wstępnym
„Prawdy", pt. ,,Re>7Jk:wit
radzieckiej kultury" czy
ta.my m . in.:
Droga, którą kroczy po Rewola..
cji Październik<>wej · nłród r~
&ieeld, to droga zdobyczy i zwycięstw na miarę światovvo-historyc.z..
nł. Jedną. z :najwspa111ialszych z<iotby.

Historyczne ·dni Października
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Przeglqd

sił

przed walkq

pai.dziernika (4 listopada) acal się dniem prseglądu lil i gotowoloi
proletariatu Piotrogrodu do walki pod utandarami boluewików.
W zwią:iku :i „Dniem Rady Piotrogrodzkiej" w oddrialach gamisonu
i 14kładach, przemysłowych. odbyły &ię tego dnia lictne wiece, które prse-111ly pod znakiMrł nieustannie wzradajllCego wpływu politycsne10 bolssewi-

czy w&lnego narodu radzieckiego jest
równocześnie rewolucja .,,. um7. nego budownictwa, w przeciwieństwie
stworzenie aoejf.listycznej w treści,
Błach, re\Volucja W' ideologii kła· do zgniłej, ludobójczej kultury burnarodowej w formie kultuey radzieBy l'Obotniezej",
żuazyjnej, służQcej sprawie r-0zpęta•
ckiej.
nia wojny, sprawie ucisku mas pra.PJl.MziemikoWielkiej
Zwycięstwo
TowMzysz STALIN uczy:
przepowej Rewolucji Socjalistycznej otwo- c\lJQcyeh. Kultura radziecka
Paździel"nilrowa
„Rewolucja
perapektywy JO!Ul jest szczytnymi ideami komuniz
rzyło nieograniczone
k6w.
nłe jest tylko rewolucj11 w dziemu, szacunku dla człowieka i jero .
rozwoju nauki, oświaty, literatury i twórczej
Wyniki pr:ie§cignęły naj§mielm1 oc:ie1ciwania. Na wiec w Domu Ludopracy.
dzinie stosunków ekonomicznych
radziookim wszy&t.
wym. stawiło sif kilka tysięcy osób. Sala była, przepełniona. żolnierze IOj~U
i 9P0łeczno-piolityeznych. Jest to sztuki. W kraju
Uchwały KC WKP(b) w kwestiach
kie zdobycze kultury stały się udziamiejsca nawet na belkach pod $U.mym sufitem. Tysiączne tłumy gromadziły
ideologicznych zapewniły nowy, potęż
łem na.rod'll.
się wokół teatru. Pr:iedstawiciel Ra.dy Carycyń&kiej przekazal rewolucyjny rozwój kultury · radzieckiej. W
W referacie wy.głoszonym na XVIII ciągu ostatnich lat toczyły się dysnem1& Piotrogrodowi pozdrowienia „z nad szerolciej W olgi". Delegał Flo'Y,
zjeździe WKP(ib) Towa.rzyez Stalin kusje w dziedzinie filozofii, biologii,
Bałtyckiej oświadczył, :ie maryrnzrze raczej zginq, ni:i dopus:iczq do daluege
o8wietlił wyraziście olbrzymie zdo- języlroznawstwa i fizjologii. W toku
prowadzenia polityki ugodowej. Oświadczen~ to powitano hucmymi okkubycze rewolucji kulturalnej w kraju dyskusji w całej pełni wysz.ło na jaw
kam.i. Entuzja!llm i gotm.vość bojowa wieloiy&ięcznych mas robotników i aol·
decyduiąl!e znaczenie teotii MARKnierzy, obecnycfi na tym wiecu,· były tak wielkie, :ie wystarczyło r:sl&Cić
Łodzi radzieckim. „Wcielenie w życie pow- SIZMU
- LENINIZMU dla pomyślne
hmło, aby cal.a ta olbrzymia JIUU4 ludzi ruszyła z gołymi rękami do wt&lki
szechnego, obowi11zkowego nauczania. go rozwoju, wszystkich dziedzin na•
Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej w Łod.z1 zaobserwowała nie- na barykady; na śmierć„.
początkowego w językach narodów uki.
pokoj11ce zjawisko szerzenia si~ pijaństwa wśród niektórych członków Partii.
Na wezwanie mówców-bolssewików, wszyscy obecni pr::ysięgU, ił na
ZSRR, wzrost liczby ue®niów ł szkół
Ludzie ci, ulegając szkodliwemu naloge>wi, przyczynili Partii wiele
do nauki
Olbrzymint wkładem
pierws1e wezwanie Rady Piotrogrodzkiej rus.rq do decydującego bo-ju • r1111·
azkody. Pijaństwo doprowadziło ich do nieobliczalnych wybryków, awanwszystkicb stopni, wzrost liczby !!pe marksistowsko • ·leninowskiej Słl gedem b1~riuazji.
turnictwa, łamania dyscY'Pliny pracy, zamku czujności rewolucyjnej i ślepoty
cjalłstów, którzy ukończyli wyższe nialne , dzieła Towarzysza Stalin.a w
Podobnie działo &ię w 31lmym mieście. Nie było ani jednej fabryki, n.ie
politycznej oraz do 1;1iewła~ciwego stosunku do pracy w okresie reałizacji
uezelnie, powstanie ł wzmoonienie kwestiach Językoznawstwa. Dzieła te
było koszar, w których tego dnia nie odbywały by rię wiece • udziałem
t>Oważnych zadań Planu 6-letniego.
się nowej radzieckiej in~ligencji ogrorrmych mas.
otwierają nowe perspektywy i stwaWojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej rozpatrzyła ostatnio Nereg
oto ogólny obraz podniesienia się kul rzają nowe możliwości rozkwitu na•
Tego dnia krq:iownik „Aurora'' otrzr.mal od Rady roskas posostania
epraw, w wymku których wykluczono z Partii następujące osoby:
•'iotrogrodzie.
w
mówił Towarzysz uki i życia ideowego narodu radzie·
narodu"
tury
Praroku.
1917
11.
11.
ZOFIA CKWAt, córka Wincentego, urodzona
Zebrania i wiece tolnierzy, robotników orll'li chłopów odbywały rit JO
Stalin.
Gm.innej Spółdzielni „Samoce>wała w charakterze referenta personalnego
I października
ckiego.
róumiei w calym kraju. W Carycynie odbyła się demonstracja
technicz
liceach
i
szkołach
w
Obecnie
była
Okwał
Zofia
si.eradzkie~o.
pow.
Brąszewicach,
w
Chłopska"
pomoc
Ogłoszone przez KC WKP(b) hapod hasłem „Cala władza w ręce Rad", W Dźwińsku wybrano na zjeździe
roz
na
uczelniach,
wyższych
na
nych,
nałogową alkoholiczk11 i urządzała w stanie pijanym awantury,
V Armii Komitet Wykonawczy Armi.i , na którego czele sta1ięli boluewicy. ·
maitych kursach studiują w In•aju sła paidziernjkowe zagrzewają cały
urt>dzony ~ 4. 1920 roku.
STANISLAW JASTRZ~BSK.I, syn Józefa,
radzieckim dziesiątki milionów słu naród radziecki i jego inteligencję do
Zarówno w &tolicy, jak i w adym kraju syiuacja .do}rzeiva do rewoPracował w charakterze sekretarza Prezydium GRN w Skierniewicach. Ja·
„__________
chaczy. Realizuje się powsr.lleclme na- ofiarnej pracy w imię miłości ojczyz- -.__________________________________________
lucji.„
strzębski był notorycznym pijakiem, a będąc na tak poważnym stanowisku,
uczanie w ramach szikoły 7-letniej.
ny.
podrywa! autorytet władzy terenowej.
W jednym tylko roku 1950 wyższe
uczelnie i licea techniczne wraz ze
FELIKS KRYGIER, urodzony w w 1913 roku. Pracował w charakterze,
swymi wydziałami korespondencyjny
inepektOTa produkcji w Zakładac1'o Przemy&łu Bawełnianego w Bełchatowie.
mi, dały krajowi 500 tys. specjali·
Człowiek ten ulegajQc zgubnemu nałogowi, przyepe>rzył Skarbowi Państwa
stów. Jesienią rb. liczba nowow<1tę·
znaczne straty. Zamiast cŻuwać nad produkcilł1 Krygier zaniedbywał prac~
pujących na wyższe uczelnie i do li2;awodową, spędzając czas na pijatykach.
ceów technicznych, łącznie ze słucha
STANISŁAW LASZCZYK, syn Adama, ur. 6. 7. 1923 rokn. Pracował
czami wydziałów korespondencyj~
w charakte1'Ze referenta w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc · Chłqpska"
nych wyniosła około 800 tys. osób.
w Krokocicach, pow. sieradzki. Pijaństwo doprowadziło go do zaniku czujności rewolucyjnej. Prowadz'ił rozmaite konszachty z elementami kułackimi
i wrogimi, a kumoterskie stosunki panujące w Gminnej Spółdzielni podWARSZAWA (PAP). _ za"k"ącia pisarzy i działaczy na polu sztuustala, że obowiąZl!je cena 11 zł.
„ • snych , mąln· l· lrnsz, WYrOb'ow ty to- 20
ki - wszystko to świadczy 0 stałym
rywały ·zaufanie chłopów mało i średniorolnych do tej placówki.
gr.
mysoli,
cukru,
węgla,
niowych,
reforwprowadzeiniu
po
ćen
glanie
radzi-e.
kultury
rozkwicie
rozwoju,
0
JAN '.fRĘ:BACZ, syn Andrzeja, urodzony 15. 8. 1925 roku. Pracował
towarów, których cena w no
Dla
ckiej. Kultura radziecka jest najhar- my walutowej WYWOłuje w poszcze dła itd.
w majątku PGR w Gastonii, pow. Rawa Mazowiecka. Był ogólnie znanym
Dla towarów n1ezamieszczonych wym pieniądz.i wynosi ponad 15 :d.
dziej ideówą, przodującą kultura gólnych wypadkach niepotozumiepijakiem i awanturnikiem.
świata. Oznacza ona nową epokę .;; nia na tle błędnej interpretacji za- w skróconym c.ennii.ku MHW, a któ (ponad 500 zł. starych) również zorozwoju duchowym ludZ'kości, stano- rządzenia Ministra Handlu wewnę rych ceny nie przekraczały 500 zł. stały ustalone w zarząazeniu Mini
WOJEWóDZia KOMITET PZPR W LODZI
w1 wyraz światowo - hisforyc2'lnych trznego z dnia 28 października 1950 w ftarej walucie, powinny być do· stra Handlu Wewnętrznego zasady
WOJEWóDZKA KOMISJA KONTROLI PARTYJNEJ
zwycięstw Rewolucji Paidzierniko- r. 0 przeliezaniu cen w związku ze ko11ywane przeiiczenia przy użyciu
W LODZI
specjalnej ta.beli, która wprowadza zaokrąglania, np. przy nowej ~
wej, odzwierciedla cały majestat wsil zmianą systemu pieniężnego.
Jeżeli nie lf> zł. 94 gr. obowiązuje zaokrąobowiązujące zaokrąglenia.
ki narodu radzieckiego 0 komunizm.
W okresie rozwijajqcej się walki o Plan 6-letni i zaostrzającej &ię walki
W załącznikach do tego zarządze np. 1 kg. pewnego towaru nie obję- glona cena 15 zł. 90 gr., a przy no..
.
.
Nauk~, lit~rat!lla. l sztuka r~dz1e· nia podane były skrócone cenniki tego skróconym cennikiem kosz1;o/c/.asowej, gdy wróg klasowy usiłuje we wszelki możliwy sposób wywrzeć
cka słuzą w~~111e. interesol!' o~~zyz. szeregu podsta~owych artykułów wał dawniej 374 zł, czyli przy prze wej cenie 15 zł. 56 gr. - obnwiązuje
nacisk na awangardowq część klasy robotniczej - ciłon1ców Partii - ko~y, prz~czymaJą się do real1za~J1 Sta spożywczych i codziennego użytku, liczeniu w stosunku 3:100 wypadało zaokrąglona cena 15 zł. 60 gr.
nieczne jest zwiększenie czujności rewolucyjnej,
lmowskiego programu komumstycz-1 jak pieczywa, mięsa i wyrobów mię b:f 11 zł. 22 gr., tabela przelicz.eń
Zasady zaokrąglenia cen dotycz11
Wróg przechodzi do coraz bardziej perfidnych i ukrytych form walki.
jednak - jak wyjaśnia DepartaNatrafiając na elementy ideologicznie słabsze i ulegajqce zgubnemu nałogo
ment Cen Ministerstwa Handlu We
wi, wróg wykorzystuje je, pr6bujqc z~ nasze wie~kie plany. l dlatego
tylko pełnych jednos
wnętrznego pijaństwo musi być oceniane jako obiektywne s::kodnictwo, a zagadnienie
tek sprzedaży umiesze7'0nycb w cen
walki z pijaństwem musimy traktować jako jedno li najpoważniejszych naniku, a wiec 1 kg. towaru, l metra
towaru. Natomiast w wypadkach,
szych zadań politycznych.
gdy klient kupuje mniej niż jednos
Wykluczenie :z: Partii szkodliwych jednostek - notorycznych alkoholitkę towaru, a więc pół, ćwierć, 30
ków - winno być ostrzeżeniem dla tych, którzy uważają, że pijaństwo jest
dkg„ a przy tym wypadają ~grosze.ich sprawą prywatną. Tak nie jest. Fakty wskazują, że pijarntwo doprowawolno ~Uto uo 'Pelnego
Sprawa crzyć sprawę wyznaczenia sekrii,ta-) że ONZ postawiła sobie za cel głów- 7.a()kTąglać
NOWY JORK (PAP). d:m do rozkładu moralnego, a partyjnik, który, znalazł się w sidłach abkoh.o·
grosza. Np. 1 kg. dorsza świeżefo
be.zpieczeń·
i
pokoju
utrzymanie
ny
Bll2piecłenRadę
prosi
i
ONZ
rza
generalnego
seki:etarrz,a
w~naczenia
lizmu, pierw lub później staje się podatnym narzędziem w TIJ1cu wroga klap;itroszonego bez głów kosztuje !
. ONZ była - jak już podawaliśmy stwa o kontynuowanie narad w stwa w świcofe oraz rozwój J)rzyjaz zt 60 gr. Jeśli więc klient kupuje
sowego.
mię
współpraily
i
stosunków
nych
sekretarza
na
kandydatury
sprawie
Bezpieczeń
Rady
obrad
- tematem
60 dkg., to cena w'ynosi 2 zł. 16 fr.
Błądzący jeszcze członkowie Partii winni wyciqgnQt z podanych wyżej
stwa, jednak wobec brutalnego na- generalnego i pl'!ledłożenie Zgro- dzy narodami.
i żadnych zaokrągleń robłć w tym
faktów właściwe wnioski i zdać sobie sprawę, że Partia nic będzie toleroclsku delegacji USA i grożby z jej madzeniu Ogólnemu rekomendacji
wypadku już nie można..
Wyszyń
minister
zakończenie
Na
wać w swych szeregach ludzi, którzy nie dorośli do noszenia wysokiego mia·
strony, iż zastosuje veto pmeciwko na to stanowisko.
oświadczył, że w \vypadku, jeśli
ski
Wniosek radziecki został odrzucokandydatowi niż
'
każdemu lnnen:m
na członka Partii.
Lie zostanie narzucony OrgaTrygve Lie, wszelkie usiłowania ny głosami przedsta.wicieli bloku an Trygve
nizacji Narodów Zjednoczonych jako
'uzyskania porozumienia w sprawie glo-amerykańskiego.
sekretarz generalny - rząd radziecki
Po przedstawicielu ZSRR rlabrał t powodów poprzednio przytoczonych
nowej kandydatury spełzły na niw
który
Austin,
USA
delegat
głos
czym.
·
nie uzna go w tym charakterze,
Na sesji Zgromadzenia Ogólnego imieniu 14 państw, m. in. USA, Wie!
Jak już podawaliśmy, w dniu
o zniesieniu opłat na rzecz szkół
Polski,
Przedstawiciele Ukrainy,
ONZ, poświęconej powyższemu pro kiej Brytanii, Jugosławii i in. zło
7 listopada w sali ORZZ nastąpi
Wielkie osiągnięcia gospodarcze le, wynikające e regulaminu komi- blemowi, jako pierwszy zabrał głos żył' projekt rezolucji, proponujący Czechosłowacji i Białorusi w kolejotwarcie Wielkiej Wystawy Gaze.
tek Sciennych, organizowanej przez
Polski Ludowej pozwoliły na znacz tetów rode!c!elsklch - nagwyżej je delegat radziecki Malik, który w pnzedłużenie pełnomocnictw Trygve nych swych przemówieniach, po przeanalizowaniu projektu rezolucji 14
redakcję „Głosu Robotniczego" one zwiększenie wydatków na oświa- dnak dwa razy w roku szkolnym. imieniu delegacji radzieckiej pqsta- Lie na dalsze 3 lata.
Następnie rlabrał' głos przewodni- państw i udowodnieniu jego bezpraraz ORZZ. W związku z tym przy
Wysokość ofiary winna być dowolna ~ił następujący wniosek: „Zgromatę w budżecie państwa na 1950 r.
pominamy, że termin nadsyłania
Wobec tego Ministerstwo Oświaty określona indywidualnie przez rodzi drzenie Ogólne, uwzględniając, że czący delegacji radzieckiej minister wności - oświadczyli, że w wypadku,
o •ile kandydatura Trygve Lie zosta·
gazetek na wystawę upływa z
przypomina w ewiązku e nowym ro · ców, nie może jednak przekraczać iJekretarz generalny ONZ może być Wyszyński.
Przewodniczący delegacji radrziec- nie jakimikolwiek nielegalnymi meZgromadzenie
przez
dniem dzisiejszym. Gazetki nalekiem szkolnym, że obowiązuje eakaz jednorazowo 15 złotych (piętnaście mianowany
Ogólne jedynie na skutek rekomen- ~iej zwrócił uwagę ob~nych na fakt, todami narzucona Organizacji Naro
ży przesyłać do Wydz. Kult. Ośw,
pobierania jakichkolwiek stałych o- rlłotych).
nie
ich
rządy
to
Zjednoczonych,
dów
dacji Rady Bezpieczeństwa, co prze ze sprawa wyznaczema sekretarza
ORZZ, ul. Tragutta 18.
płat od rodziców, zarówno na wydat
Zakaz ten nie dotyczy opłat na po widziane jest artykułem 97 Karty generalnego ONZ posiada szozegól- będą traktowały zausznika Stanów
Dla wyróżnionych gazetek prze.
ki rzeczowe, jak i osobowe szkół. Do
braku nie wielkie znaczenie pol1tyczne. Zjednoczonych Trygve Lie Jako sekre
widziane są nagrody. ·
puszczalne są jedynie dob.rowolne, krycie kosztów dożywiania drzieci w ONZ, postanawia wobec
I
wspomnianej rekomendacji odro- Znacrzenie to wypływa już rl faktu, tarza generalnego ONZ.
jednorazowe ofiary na określone ce szkołach.

_,____

Ko.-nunikat

Komisji Kontroli . Partyjnej

Wojewódzkiego Komitetu PZPR w

Wyjaśnienie

Departamentu Cen

Ministerstwa Handlu Wewnętrznego

ny~;'::~d~~:~~t. itw~~z~a:1ą~~~

w

sprawi~ zaokrąglania·

cen towarów

I

Rządy ZSRR,

Ukrainy,

Białorusi,

Polski i CSR

... nie uznają podżegacza wojennego Trygve Lie
.jako sekretarza generalnego ONZ

. ----·~---·------------------------------------------------

Komunikat Ministerstwa

1 listopada

Oświaty

Wystawy Gazetek Sciennych

I

procesy
OTYCHCZASOWE
kierowników i członków zbro
dniczych band podziemnych, siatek
szpiegowskich, komórek dywersyj
nych - ujawniły z całą ja.skrawoś
clą ohydn!ł, krwawą drogę zdrady,
zaprzaństWa i zbrodni, którą kro·
czyła polska burżuazja, polska reakcja.
Dziś widzimy wyraźniej nH dow
tąd ścisły związek, zachodzący
zbrodniczej działalności kierownictwa AK. WIN, WRN czy NSZ. W
morszpiegowskiej, dywersyjnej,
niepokolczyckich,
derczej ł'4>bocie
doboszyńskich, pużaków, olechnowi
czów, łupaszków i innych przebija
nie tylko zdrada i zbrodnia. poszczególnych ludzi, ale wrog;i interesom Polski, ZBRODNICZY SY•
S'fEM POLITYCZNY.
Od dyspozycyjnej centrali - „rzą
du londyńskiego", w którym współ
pracowali przedstawiciele· sanacji,
agentury
burżu~zyjnej
endecji,
PPS, reakcyjnego PSL, jak Raczkie
włcz, Mikołajczyk, Sosnkowski, An
ders, Arciszewski, Ciołkosz, Bielecki, szły rozkazy do delegatury na
kra.j, do Bora-Komorowskiego, dwój
karzy Pełczyńskiego, Mayera i in·
nych, aby wreszcie trafić w teren
do wykonawców - Olechnowłczów,
Łupaszków itd.
Nienawiść do Związku Radzieckiego i strach przed jego potęgą,
ludu, do
nienawiść do polskiego
wszystkiego, co postępowe i rewo•
lucyjne - oto niecna, pozbawiona
wszelkiej moralności i etyki, fa.szy
stowska „ideologia" tego systemu,
która łączyła całą burżuazję - od
endecji do WRN.
Reakcja polska,, kt:6ra byt swój
opierała. na wyzysku mas ludowych,
1walczała zaciekle wszelkie dl!cżenła

D

otw.arcie

Naród nje zapomni zbrodni
pOlskiej reakcji

Po Wyroku na bandytów z t. zw. „bśrodka mobilizacyjnego wileńskiego AK"

mas pracujących do zrzucenia ucis walce z krajem 'komunizmu, w wal- niczej, przewodniczący przedwojen- I polskiego. Tego wymagały INTEREsku kapitalistyczno • obszarniczego, ce z narastającą falą ruchu rewolu- nej PPS. Pużak, jako sekretarz ge- SY POLSKIEJ BURŻUAZJI, dla
a „wyzwolenie narodowe" było dla cyjnego Polski, któremu pl'!lewodzi neralny WRN w kraju, wydelego- której utrzymanie ustroju krzywdy
niej zawsze ·tylko do pomyślenia w ła PPR, kierująca walką mas pracu wał swego najbliższego współpraco- i ucisku było ważniejsze od wyzwoOPARCIU O IMPERIALIZM Jedne jących o wolną, niepodległą Polskę I wnika Białasa do tzw. agencji anty lenia kraju.
z rozkazu Londynu nastąpiłe je·
współpracy
dla
komunistycznej
go z za.bor.ców. Toteż ilekroć naród Ludową.
polski zrywał się do boju o wyzwo
szcze ściślejsze zespolenie podziem
Preypomnijmy kilka zaledwie fak dwójki rz; gestapo.
lenie narodowe i si)ołeczne, zdradza tów:
W konsekwencji specjalne zbrod- nych band.
ła naród. Czy przed pierwszą woj
WRN dostarczała bandom leśnym
Na pnzełomie 1942 - 43 doszło do nicze bandy na rozkaz Londynu i do
burżua.zja i reakcja
ną światową,
porozumienia między delegaturą na wództwa AK, NSZ, WRN i in. zaczę NSZ propagandowej literatury anty
nie stanęły po stronie zabor.{JÓW, a kraj a przedsłla.wicielem hitlerow- ły POD OPIEKĄ GESTAPO mordo ludowej, udzielała osobistego instru
potem imperialistów zachodnich w
walce z lu'd em polskim? Czy w o- skiego wywiadu (Abwehrstelle), kpt. wać pohkich komunistów, postępow ktażu, NSZ zaś pomagały WRN w li
kresie międzywojennym nie wysłu Mottem. Przedstawiciele delegatury ców, żołnierzy Armii Ludowej, 11Pa· kwidowaniu „niepotrrz:ebnych" lugiwały się Hitlerowi., · któcy chciał zobowi~al.1 się izaniechać walki z ar dochroniarzy i partyzantów radziec- dzi, a wszyscy oni z całych sił popie
mią niemiecką, ściśle współpraco„ ' kich. Bili, wywlekali z domów, tortu rali wywrotową politykę Mlkoła•j 
zniszczyć naród polski?
wać z wywiadem hitlerowskim, rla o rowali i oddawali w ręce gestapo sy czyka i PSL, dostarczali materiałów
Logiczną konsekwencją tej antylu strzyć ·walkę rz; PPR. W zamian hitle nów ludu polskiego,
szpiegowskich wywiadom Stanów
J>Ostawy rowcy rzaofiarowali zaprzestanie wal
dowej i antynarodowej
Nadzieje „rządu londyńskłel!'o" za Zjednoczonych i Anglii, Andersowi
był sc>jusz i współpraca polskiej re• ki gestapo przeciwko kierownictwu wiodły: żwyciężyła Armia Ra.dziec- i Yopańskiemu, realizując, jak t o po
akcji z siłami faszyzmu podczas londy(lskiemu · i kierownictwu AK ka, zwyciężył lud polski. Powstała wiedział dolarowy pachołek wywia
wojny · i podporządkowanie się oraz pomoc w walce z Polską Partią :Polska Ludowa.
du anglo - amerykańskiego, Szturm
agresywnemu amerykańskiemu imBur~uarz..ja przegrała, ale nie rlreey de Sztrem, „podstawowe wytyczne
Robotnicrzą.
perializmowi po wojnie.
Haniebna zdrada u „góry" zna gnowała z walki. z rozkazu Londy- centrum dyspozycyjnego w LondyKiedy bohaterska Armia Radrt!ec
lazła swój odpowiednik w tere· nu chwyta się ona, po odzyskaniu nie".
ka broniła świat przed mlewem
Łupas.zko, Olechnowice z tzw. „onie. Dowództwo wilenskiego AK niepodleg'l:ości Polski, sabotażu i dy
faszyzmu, kiedy
barbareyńskiego
wileń- wersji, aby wreszcie a.apnzedać się środka mobilizacyjnego wileńskiego
szefem
z
się
J>Orozumiało
lud polski rwał się do walki z hltle
skiego kontrwywiadu hitlerow- całkowicie imperializmowi zachod- okręgu AK", Subortowicz - kat z
ryzmem, ta sama burżuarz.ja I jej·
niemu, przekształcić się w oddział grupy „Cecylia" i inni nie stanowią
•kiego, mjr. Christiansenem. •
„nząd londyński" głosili teorię „eko
Również średnia kadra kierownic amerykańskiego wywiadu OSS oraz wyjątku. Ich metody i „ideologia"
nomii krwi" i „stania z bronią u nogi". Chodziło o to, aby oszczędrz:ać twa AK powiatu ' płockiego i sierpec angielskiego MIS i d:alej mordować, są charakterystyczne dla wszystkich
siły do starcia z ZSRR, nie do; uś kiego skontaktowała się z oficerami siać eamęt i niepokój \V myśl rozka ujawnionych i · znisrzczonych pnzez
siatek szpiecić do osłabienia armii niemieckiej, gestapo, Kunzem, Banfeldtem l B~e zów anglosaskich podżegaczy wojen władizę ludową band,
bez różnicy nazwy i etysprz~ierzeńca polskiej reakcji '!fi ielma1mem. A zdrajca klasy robot- nych, śmiertelnych wrogów narodu g~wskich,

-

kiety: „Izba kontroli" czy WIN,
„Stocznia", NSZ, WRN, czy tz;v. „o·
środek mobilizacyjny AK" i wiele
innych. Program reakcyjny ten
sam, system walki ten sam l rozka·
zy od „rządu" te same.
Nici tej zbrodniczej i zdradziec•
kiej działalności prowadzą do amerykańskich i angielskich mocodawców, którym zaprzedała się polska
burżua.zja dla przygotqwania nowej
rzezi światowej. Jeden z wielu ujawnionych dokumentów buriuo.zjl
polskiej głosi: „Cze~amy na nitwot
wojnę. Bomba atomowa to nasza na
dzieja i najbardziej humanitarny
sposób prowadzenia wojny".
Wydany onegdaj wyrok w procesie tzw. „ośrodka mobilizacyjnego
wileńskiego okręgu AK" przeciwko
wyrafinowanym mordercom wysłu
gującym się obcym wywiadom, szpie
gom i zdrajcom narodu, jest surowy
ale sprawiedliwy. Naród polski z od
razą I wstrętem pdwraca się i po·
tępia nie tylko bezpośrednich wyko
nawców - Łupa·szków, Borowskich,
Olechnowicrzów, ale i Ich londyń
skich mocodawców, którzy ea judaszowe srebrn'iki współpracowali .z
hitlerowcami, a teraz działają na
rzecrz amerykańskiego imperializ
mu.
Naród polski nigdy nie zapomnł
reakcji polskiej
burżuazji polskiej,
jej zbrodniczych czynów. Budując
nowe wolne życie w swoim kraju,
masy pracujące łączą się z całym O•
bozem pokoju i socjalizmu do wal·
kl z podżegaczami wojennymi, do
walki z rodzimi\ reakcją, będąclł na
WROGÓW
żołdi.de najwięks~ych
LUDU POLSKIEGO!

11 lforespondenc:vina narada przo.dek
bois ZOFIA PŁOCĘA, oświetlając
je jednakże rz. innej strony.
Do narady przyłącza się również
przewijaczka e: tych zakładów tow.
BRONISŁAWA WASIAK. Zabierając głos w naradzie prrządek wskazuje na trudności rz. jakimi borykają
się przewijaczki na skutek wadliwego przykręcania pm:ędzy na o-

W dniu wczorajS!Zym prządki GE·
NOWEFA PTASl~SKA i ANNA
SKAWńlSKA wskazały na dwie
sprawy, mające ogromny wpływ na
'dobre przykręcan:ie, a więc Jakość nie
doprzt;f)u i porz~ek przy maszynie.
To drugie zagadnienie jest widocrznie bardzo ,,żywotne" i aktualne.
DrLiś bowiem na ten sam temat cz.abiera głos prządka z ZPB im. Du·

to· dowód energii twórczej i talentów mas ludowych, wyzwolonych rz:
oków kapitalistycznego wyzysku.
Udoskonalane w ciągu 33 lat
metody pracy radzieckiej klasy
robotniczej stanowią przebogatą
akarbnlcę doświadczeń, z której
czel'P.ią obecnie robotnicy krajów demokracji ludowej, budują
cy socja.U-m1.
Rezultaty pracy stachanowców po

,

do porządku, trzeba
by na dobrą sprawę nie urua czyścić
chamiać wcale maszyn,
przed tyn; wszystkie walki. J ednaik 'l'ak

Bronisława

Wasiak

przewijaczka rz. ZPB im. !Dubois

Pokażmy źle

budziły w wielu wypadkach inicja-

doprowadrzić

tywę i ambicję twórczą robotn'ików
polskich, riachęcając do podciągnię-

było

cia na wyższy poziom ich pracy.

wyglądają

musrzę pr.zecież ·wykonać moją barLę.

Nic więc dziwnego,
rz.aniedbania innych

d&brze oczyszczcme
walki.

że

odrabianie
mogę poświęcić więcej uwagi sprawie przykręcania. Uważam przeto,
majstrowie powinni bacżnie
że
sprawdzać w jakim stanie prządki, .
makończąc zmianę, pozostawla.ją
szyny, Trzeba wpoić we wszystkie
, prządki poczucie odpowiedzialności
i solidarności. A wówczas, gdy WSo/
stkle trzy zmiany jedna.kowo troS11c11y6 się będą o ceystolić swych
maszyn - każda Pl'Z!idka na pewno
będzie miała dość czasu na właści•
we pnykręoanie,
jąc

pracuiqcym prządkom

l

nieuważna

komsomołki,

I

t.yć.

Rzecz ciekawa, !te z niektórych
inaseyn ott"rLymujemy

A oto walkl owinięte niedoprzę

dem t.11w, „barany".

praca

widać,

że

zła pr.zędza robotnikom przewijalni, snowalni ora"ll tkał

ścl atwal"Z&

ni.

IMyślę, ie dobrze było by przyprowadza.ć ld~y niekiedy słabe prz~a
kl do przewijarek, snowadeł l kroIdea I łułld, m miejsc~, pokazywać
im 1kutkl łoh nieu!l"uneit niestaJ'&nnej, J.łoJ prMlJ'~

a
•
~
W dn-itt jutrzejszym 1tabior• głos
w dyskusji brygadzistka r: praędzal

do

Wezwanie

li

Nasi koresi)onden ci
I

„

lt'idzeUJa Wydział

/lllodzież

realizuje Zobowiqzania Październikowe

dobrą przędizę

pracujące

Obuwia

oszczędności

łatyuiera Kowalewa
iewiele tygodni minęło od
nł Zl?B im. Stalina tow, Helena
chwili ogłoszenia w moskiewStrójwąa oraz prządka z tyab zakła Zgrubienia powstałe na skutek .złego skiej „Prawdrllie' 1 pomysłu lnł. Kowalewa., poleganącego na opracowaprzykręcania.
dów tow. Franolazk& Młynarcsyk,,

nich
o jakość pmędzy i
prrtądkl dbają
właśclw:ie przykręcają. Częście1 jed
·nak mamy do czynienia 11: przędzą,
pełną błędów, Ot, chociażby .obecnie - przeVlijarn prcz:ędzę z inas~y
ny Nr 10 ,...... pęk na pęki,t, zgruble' nia, uywa się co chwila.
pmę
"Uważam, że kierownictwo
Clzalnl w walce o podn:iesienie jakości p~dzy powinno stale przypominać prrządkom o dalseycb etapach
;.-.

tzw.
- do
surowców
skrrz:ętnego oszczędzania
i wszelkich materiałów pomocniczych tak, aby prrzeiz. jeden lub kilka dni w miesiącu można było nor
malnie produkować, nie pobie„ając
niczego do produkcji z magazy:'lÓW
- znalaizło żywy oddźwięk w naszym kraju.
podjęła
Korabielnikowej
Apel
„Produkować
młodzież.
pierwsrza
pr:zy zamkniętych magaaynach" oto hasło, które obiegło już dziesiąt
ki fabryk przemysłu odzieżowego,
mewł6kiennłczero. zapałcza.nero.
tailowero i Innych, a które ostatnio
izdobywa sobie prawo obywatclt1twa na budowach, m, in. w Nowej
Hucie.
W Łodzi wea:.wanie Korabielnikewej podjęli młodzi a potem i starsi i·o
botnicy we wszystkich zakładach prze
myslu odzleżowero. W ŁZPO cała
załoga przepracowała Już kilka dni
na za11111c1ędzonym materiale, na
zaoszczędzonych niciach, igłach ł gu
zikacb. Obecnie pmygotowują się do
kompleksowego owCtlJędzania robot
nicy fabryk obuwia.
· Jesteśmy jednak dopiero · w początkach rozwoju tego ruchu który
powinien oddać nieoc~nione wprost
u~lugi w realizacji Planu 6-letnięgo
.,, przemyśle 17
przewldu.Jącego
proc. obniik~ kosztów własnych.
skiej Fabryki
kompleksowej

CS:hociaż sama nie jestem pm.ądką, produkcji, wyka?.ywać, Jaki~ trudno

zabieram jednak głos w korespondencYl,jnej naradzie celem zwrócenia
uwagi prządko'"°' na to, jak nledopatrzenie z ich strony, a w danym
przykręcanie,
wypa~u wvadMwe
utrulfJll6 pracę w pmewUa\nL
Nam, pw.ewijaczkom, pmecł,et cho
"da.i 0 to, aby w pełni wykonać ewe
baey produkcyjne.' Pm.yjemnie prze
bfega praca, gdy nitki snują się
111zybko, bez zrywów. N~estety, ta. kie dni należą do wy1jątków. Zazwy
f!zaj w przędrz.y, którą otnz.ymujemy,
występuje tyle zgrubieńi pęków i
nalotów (kum wkręcony w nitkę),
że zrywy następują raz Po raz. Bo·
wiem ta~a !Il.grubiała nitka nie mo·
że przejść przez przepustnicę, zrywa się, a my biegamy od jed·ne} nie
ki do drugiej i wiążemy, wiążemy„
aż wresa:cie palce nie mogą nadą

Metoda
Lidii Korabielnikowej
J,idil
Wezwanie
K-0rabielnikowej, z Moskiew-

preądek,

„

jakie s~utki ma ich

kształtuje
Związku Radzieckiego -od 33 lat
socjalistyczny i nie szczędząc
epokę. Zbudowała ustrój
trudu, cz:wycięsko kroczy do komunizmu. W ciągu trzech z górą
dziesiątków lait radziecka łdasa robotnicza wydała dziesiątki typrodnJ{rji,
sięcy bohaterów pracy, racjonalizatorów, nowatol'ów
of~rnych budowniczych wspaniałego jutra.

Klasa robotnicza

życia,

Trzeba pracowac solidarnie
Przyrz;nam szczenze, że nie mogę
sobie dać rady na moich maszynach. Wiem dobrze, że warunkiem
nieodzownym dobrej produkcji jest
utrzymanie maSilyny we wzorowym
pomądku, toteż czynię ze swej strony .wszystko, co należy - starannie
czyszczę wałki skórkowe i czyszca:ą
ce, lecz w żaden sposób nie jestem
w stanie odrobić tego, co zostawia
mi pnządka rz. poprzedniej zmiany, a
na
pracująca
może ł inna jesrzco:e,
tmec.iej zmianie. Gdy przystępuję
do pracy, rzdstaję wałki tak brudne,
tak owinięte niedoprzędem, że ze
wszystkich maszyn zwieszają się
„barany". Niektóre wałki myseceą
ce w ogóle nie mogą się obraca6,
ta~ są owinięte niedop~em ł zapchane kurzem. Aby to ~ystko

na

Młodzież naszych zakładów ~PB
im. t. Maja w celu uczczenia 33
r<Jcznicy Rewolucji Październiko
wej podjęła szereg zobowiązań in
dywidualnych i zespołowych. W
chwili obecnej oddział mechanicz.
nv wypełnił już swe zobowiązania
produkcyjne, wykonując 20 mło
tów, Inne oddziały również · nie
pozostają w tyle, w pełni do~rzy
mując swych przyrzeczeń. W realizacji zobowiązań przodują nasze

Należy stałe

I

,

czo w ac
zupełnie

wy•

nie tylko wyróżniają się swą pracą produkcyj.
ale również biorą wydatny
ną,
jako
społecznej
udział w iakcji
aktywistki naszej organizacji, dając wraz ze swymi zespołami przy
kład, jak należy przyczyniać aię do
zwycięskiej reailizacj1 Planu 6·let.
niego li budowy 1ocj11lizm11 w
Polsce.
z. Orzechow1ld,
ZPB im. 1 Maja,

czyściarni

·~

nadmienić, ~e wyżej

porządku.

spośród nich nie dba o jakość p.To
ilością braków, które powi;tały
dukcji, 1 nie przybywa na narady
przy produkcji materiałów su]cjen.
1 zebrania wytwórcze. Do takich
kowych. Zło polega na tym, że
opieszałych robotnic zaMcza się
tkaniny przychodzące & tkalni
m. in. tow. tow. Ciekańska, An drze
'do czyśoiarni posiadają całe majewska, J ędrzejczaik i kilka innych.
•v dziur, mają wrobione brzegi,
Lecz są w oddziale i sun1ienniejpęczki i t.zw. oczka, które wytwa
rzają się w tkaninie z przędzy
sze pracownice, jo.k tQw. tow.
wątkowej. Aby temu :zaradzić,
Wawrzos. Wojciechowska, Kalinec
zostało zwołane natychmiast zeka, które niejednokrotnie zwracały
branie czyściarek z udziałem dyuwaflę kierownictwu oddziałowemu
rekcji, kierownika tkalni ~ czyn
na zły stan tkanin, przychodzą.
ników społecznych. Na zebraniu
cych z tkalni. Niestety, głosy ich
tym kierownictwo tkalni starało się
przebrzmiały bez echa. Stąd wnio
zwalić winę na czyściarki, dowo·
sek, że nie wolno lekceważyć
OZ1łC1 źe dziurki w tkaninie pow·
krytycznych spostrzeżeń dobrych
atają llll skutek wadliwego czy.
pracownic, tak samo, jak nie wolno
szczania. Przeprowadzona kontrodoszkalania ałabla wykazała, ~e wśród 43 iiztuk , zaniedbywać
materiału przysłanych w dniu 19,
1zych.
10. rb, z tkał-ni do czyściarnd nie
Ażeby jednak wypełtlłać należy.
było ani jednej, która nie posia1we zadanie, kierownictwo odcie
'dałaby takich błędów, jak rozd2lałowe wraz z organizacją partyj
darte 'brzegi, t.zw. oczka itp. $wiad
czy to, że winę za złą jakość po··
n~ I mężami zaufania bezwzględnie
noli przede wszystkim tkalnia. I
powinnv stale czuwać nad przewobec tego nie jest' słuszne stano.
biegiem produkcjL
wisko kierownika tkalni, który za.
lnillllt szukać winy w 1woim cdMełolepsty,
i
. 'd ziale, statA> si~ J'ł zwal;.6 •• oz-ff.
\~PB dm. Han1ama.
' .łilrJ)i~„

koleżanki

.Klub racjonalizatorski
który

należy ożywić

W ZPW im, Barlickiego istnieje
klub racjonalizatorów, którego
członkowie zupełnie nie doceniaj ą
doniosłoś~i rozwoju postępu tech·
nlcznego. Odbywane narady nie
wnoszą nic nowego, a raczej są
czczymi pogadankami, na których
wzywa się wszystkich członków klu
bu do propagowania racjonalizator
stwa międzv robotnikami. Samo
propagowanie racjonalizatorstwa
nie poprawi obecnego stanu, llowiem po słowach musi nastąpić
czyn, na który jednak u nas nie
zdobyto się dotychczas.
Należy stwierdzić,
część członków

I

pracownicy,

iż

klubu

umv1łowi.

ttl!lel!ll:t
stanowią

llzeca Ja·

iż są

zajmujące

slytHość

z

produkcJlłe

Głębokie

niezrozumienie ruchu
w nllszych za
gruntownej
kładach ulec muei
zmianie. W~nna tym zająć się rada nkładowa i organizaoja partyj
.na, j•lt również sami e7lonkowie
·lflub11; 1
racjonoli~atorskiego

'J

I..

Dubłtllll,

t IPW. . : Barlieldaao.

-

W oparciu o doświadczenia Aleksr.ndra Czutkicha w ZPB im. Dzier
żyńskiego zorganizowano niedawno
zespoły młodzieżowe pracujące me
tego wybitnego radzieckiego
todą

N

O

W

ZEOŁ

należycie
Wyjazd nie doszedł do skutku, .l>O
nieważ w ostatniej chwili odmó·
wiono dostarczenia przyrzeczone·
·
'go auta.
Podobny wypadek nastą.pił dnia
27. 10. br. kiedy z.wrócono się o
samochód zamówiony dnia poprze
dniego. Kierownictwo Wy.działu
aż
TranspOTtowego zwlekało,
wreszcie o godz. 11 oświadczyło
kategorycZllie, że auta nie b~dzie.
Oczekujących na wyjazd p.racow
ników wysłano na dzielnicę w obrębi e miasta, ale trzy godziny
pracy zostały beimżytooznie strwo
ni one.
Wymieniliśmy tu tylko diwa 'W"'J
padki, lecz było ich wi~ej w o·
statnim okresie.
Ta.kie postępowanie uniemo~li·
wia :realizację zobowiązań podję·
tych przez piracow111ik6w Wydz.fa.
łu l1J1stalacyjnego, opóź.nia elektry
fikację wsi i powoduje &tratę wie
lu cennych dla nas roboczogodzin.
Konieczna jest najrychlejsza
zmiana stylu pracy naszego Wydziału Transportowei'o.

Tokarz,

Zakładów

Metalowych

:im. Stalina w Poznaniu, jeden z lau

reatów konkursu na najlepszy o
pis metody pracy przodownika, Cze
sław Passon, uzyslcuje przy gwinto
w1miu 400 proc. normy. Swoje doprzekazuje towarzyświadcz€nlla
szom pracy, którzy dzięki temu rów
wysoko przekraczają normy.
nież
powiedział
„Muszę . podk.rellilh'i, Czesław
przedstawicielom prasy
Passon - że usprawniają.c swą pr~
cę, wzorowa.Iem się na słynnym ra
dzlecldm szybkościowym skrawaczu
metali, Dykowie.
metody i wzor)' radziee·
Stosuję
kie t one pMWałajfi\ ml uzyskiwał
sukcesy w pracy".

• •

•

Ostatnie zdanie mogłyby powtórzyć za Passonem tysiące pol...
skich ro.botników różnych specjalności.

prrez polski&
wysoko wydaj-.
nych metod pracy, d0tkonalo·
nych ~ ciągu tnech dzłetd~tków
lat 1 stosowanych w ZSRR
uzbraja nas w ~tecM!lł broń w
walce o wykonanie Plamu 6-letnie
go, 111rnaca i uła.łlwi.a na11zt dron
do socjalizmu.

Przejmowame

klasę robotniczą

Biuro GlóUJne CO
nie , wykonuje
Na odbytym w lipcu br. ku
Manifestu
rocznicy
uczczeniu
PKWN ogólnym zebrania pra·
cowników Biura Głównego Centra
li Od:i'Jieżowej z entuzjazmem przy
jęto zobowiązanie udzielenia wsi
pomocy przy iniwach. Posta.n o·
wiono przepracować w okolicz·
nych PGR 360 godzin w czasie
wolnym od zajęć służbowych.
Jak dotrzymano te&'o przyrze.
czenia? Minęły ż,niwa - a zobo
wykonane,
wiązanie nie zostało
CO
odpowiedzialne
Czynniki
twierdzą, że nie przydzielono Cen
tra.li Od:deżowej terenu do pracy,
wobeo eze.e:o iiie było a-dzi1 ~·

zobowiązań
konać zobowiązań.

Za•r azeln po·
podczas kopania
kartofli będziemy mogli wywią·
zać się z podjętego zadania.
Minąło jednak kopanie kartofli.
nads zedł okres zbi()ru buraków
cukrowych, a nasze zobo.wią.zanią,
lipcowe w dalszym ciągu pozosta
.ią niewykonane! Słyszymy wcią3
te same tłumaczeni.a o braku terenu.
A pracownicy Centrali Odzież()
wej zapytują: kiedy wres7!Cie wy
pełnią, p11Zyjęte na. siebie ~<>bPWił
zania. 7
cieszały

nas,

że

Zdzisław Tarczyński

Centrala Odzieżowa .. .:>

,

•

•
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K

E. K:1!apik
Elektrownia

to przewa2m.ie jednostki
1otanowiska technfozmoadministracyjne, mogące wnieść
wiele cennych wiadomości. Nie
mniej jednak należał~ by 'Zwięk
szyć w klubie ilość pracowników
fizycznych, mających bezpośrednią

sna,

wskaźnik

rekordowy

proc.

wzorcowej metody- pl'acy, sta- przodownika pracy. Zespoły te orga
sumę sposobów stosowa- nizująo krótkie narady wytw'6roze,
nych przez przodujących robotni- analizując co dzień swe wynikł, pra.
ków tej samej specjalności, a. za.Io- oująo kolektywnie - osiąga.Jl\ coraz
ga ZPB im. Okrzei jut podchwyclła to lepsze wskaźniki.
tę inicjatywę. Postanowiła ona do-1 Na osiągnięcfach przodowników
kładnie zbadać sposoby wiąza!lia i radzieckich wzoruje l!:ię tkaczka
przeciągania nici stosowane przez ZPB im. Dzierżyńskiego tow. Józefa
najlepszych tkaczy i na tej podsta- Szewczyk~wa, która. po~czas pobywie opracować najleps2ą, najwydat tu w Związku ~adziecki1m ~apozna
niejs:zą, najszybszą, wzorcową meto ła się z nowymi m~todam1 pracy.
dę pracy, którą przekaże się ogóło- Tow. Sz~wczr~<>wa. me tylko sama
propaguJe wsrod swych towarzyszy
wi tkaczy
metody radz;ieckich przodownjków
•
Masowe s~kolenie kadr lecz mobilizuje w tym celu organi2lac.;„ partyjną i rad<> zakładow•>.
·
.,
"
a:idy przodownik I racjonapowinniś·
- ·'" O.d ludzi radzieckich
lizator pracy, każdy inży- my uczyć się socjaUstyoznego sto•
"
nier i technik '- aktywnym u- sunku do wal'Sztatu oraz do t.owaczestnikiem masowego szkolenia. rzysza pracy _ powtarza stale tow.
Szewczykowa na zebraniach i nara
kadr".
- Takie wezwanie l'\Zuciła Józefa dach wytwórczych.
d
L"
Bombrych z Zakładów Przemysłu
isty O prz-yjaciół
Odzieżowego „Wólc7..anka", wzoruowych metod pracy uczą nas
jąc się na Ninie Tarabanowe.1 radzieccy robotrticy także drowłókniarce z Rygi, która zainicjowała współzawodnictwo w d:ziedzi- gą ko1"Espondencji. List jaki załoga
nie szkolenia pray pracy sił n!ewy- ZPB im. DzierżyńskJero otrzymała
kwalifikowanych p11zez doświadczo niedawno od włókniarzy z Trechgor
nych, fachowych i·obotników. Na we, nej Manufaktury, wyjaśnia znaczezwanie Józefy Bombrycb odpowie· nie kultury wytwórczości w szerodzialo w krótkim czasie ponad 500 kim tego słowa. znaczeniu i wzywa
robotników przemysłu odzieżowego, polskich wlókniarzy do podjęcia
współzawodnictwa. o doskonalenie
podejmując odpowiednie e:obowją- metod pracy i podnoszenie swych
rzania, a ostatnio ta forma współza- kwalifikacji,
wodnictwa pmyjęła się również w
Przykład hutników,
budownictwie i w pmemyśle bawełbudowlarzy i kolejarzy
nianym.
radzieckich
W ramach Czynu Październikowego prawie we wszystkich zakła
siągnięcia wybitnych hutników l'a
dach pq:emysłowych w Łodzi rozwi
dzieckich: Subotina, Kuczerin.a,
nęła się wspaniale inicjatywa Niny
natchnęły
'l'arabanoweJ, Doświadczone tkacz· Niewczasa i Matułlnca
ki, urządki, szwaczki, metalowcy naszych znakom.itych stalowników:
warsztata-0h Kulińskiego, Truohana, Gorollna,
przy swych
azkolą.
Badurę i innych do bardzo wydatne
pracy nowe kadry.
go skrócenia czasu wytopów stali z
ośmiu n.iemal godzin do trzech goBrygady
dzin i kilkunastu nrlnut. Za.poznanie
nai wvżnej jakości
się z doiiwiadczenta.mi hutników ra •
ZPB im. 1 Malla w Łodzi w dzieckfch umożliwiło również zało
czasie trwania konkursu o ty- dze huty „J><>kój" zwiększenie ilołcł
przypail.a.JllCeJ
tuł „najlepseej prządki" ja.kość pro- wytapianej surówki
dukcji podniosła się o 30 proc. m. na 1 mlł płeoa.
in. dzięki intensywnemu sek.oleniu
Przykład znanyoh w ZSRR mura
młodych pracownic przez przodują
Sza.wJug:ina l
rzy - nowatorów,
ce doświadcrzone prządki.
Ma.ksynńeoki~ preyśl.Weoał Młchało
W konkursie tym - rzorganlizowa
nym pod wpływem metod zastoso- w1 Krajewskiemu, gdy stan~ł po
wanych prrz.ez słynnego stachanow· rH pierwszy do pracy na budo.wie
ca, pioniera walki o najwyższą ja- systemem trójkowrm. który dziś okość produkcji, Aleksandra Czutłd· bowiązuje już 'w całym naszym bu
cha. - uczestni~y większość pracow dowmctwie 1 jest potężną dźwignią
nic przemysłu bawełnianego, około
wzrostu wydajności pracy w tej ga
6 i pół tysiąca prządek. W czasie
konkursu w z.RB w Zgierzu ilość łęzi nasrej gospodarki.
pierwszego gatunku osiąprzędzy
polscy
inaszyn:iśal
Pł·zodujący
przejeżdżają jut na parowozach po
nad 100 tys. km bez mycia kotła i
remontu. Mistrza.mi ich 1ą tacy
Łunin,
radzieccy rekordziści, jak:
Krywonos i Papawin.

Tra.nsportowy

Wydział T~·alJl~p()rtowy Zjedno·
czenia Enerr. Okręgu Łódzkiego
obsługuje wazystkie zaikłady, pod
ległe na1Szemu Z.jed·n oozeniu, ale
praca jego pozost;aiwia wiele do
Ż;\tczenia. P~jmujemy ws.zyscy, że
nie posiada.my jeS!l:cze dostatecz.
nej iłości wozów, leez to nie zwal
nia kierownictwa od obowiązku
traktowania zadań
poważne~o
produkcY'}nyeh innych placówek.
Wyd~iał Instalacyjny Podoik1rę·
gu Nr 1 ZEOL otrzpnywał do
niedaw.na 8 ~•~Y w tyigocmiu wozy w celu obsłu.żenia odcimika
Ostatnio nadc}'}.otizą.
wiejl!'Jńego.
one albo nleregillarnie, eJbo wea·
le. Dnia 18. 10. br. mielii wyjecha~ kontrolerzy na pomiary wy·
sokiego napięcia, rewi~ję i odbio·
ry nowych instalacji w Wiśnio·
wej Górze, Amwzejow!e i okolicy.

gnęła

nowiącej

nie pracnie

ZMP·ówki, Jak kol. kol. Helena Sas,
Aurela Sabela, Halina Sawicka, Ja
nina Szelma, Krystyna Myflzka,
Cecylia Maciejczyk, Danuta Kiciń
ska, Stanisława Mancfel, oraz Irena Łańduch, która uzyskuje przeciętnie od 110 proc, do 120 proe.
normy.
Trzeba
JI!ienione

nad przebiegiem produkcji
nie
Jednak i robotnice
Ostatnio załoga ZPB im. Harna· 1
Wiele
w

.zna :została · zaalarmowana dużą

• 1·1zmo
soc1a

osiągnięcia ZSRR we I niu
O]Jbrizymie
wszystkich dziedizinach

brączniakach.

rz. 2'PB im. Dubois

budo·w~

nową

Płock<J;

ZoJia

•
przyspiesza

podnieść ,jakość przędz,y?

Jak

pmądka

11 STOSOWANIE RADZIECKICH METOD PRACY
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REH'OLVC~I PAZDZIERNINOH'E~
pie. Triumfują w setiql~h milio~ów I'
podpisów pod Apelem Sztokholm! bOtniczej. I w tym tkwi może, naj- skim, wskazujących nieprz~cię- I
I większa siła idei rewolucji socja- żoną wolę walki ludzkości o pokój.
Idee Rewolucji Październikowej
listyeznej, dokonanej w Rosji przed
. zatriumfowały w naszym kraju.
33 laty.
Przewodzą one milionom ludzi prawa~ką. o prze.)SCJ€. _do rew?lUC.Jl ~ cy w ich patriotycznej, twórczej
wią~~a walce o zbudowanie podstaw socjasoc1al!sty~Zll€J sCis.1€
.
.
' s1~ walka Lemna przeciwno wo.1me .
I imperialistycznej, walka Rewolucji " z.mu •. _p~~e~yodzli~tnaszeł Partdnh Wj re
a 1izacJi mn po yczneJ, zgo e ze
k'"
p 'd ·e 'ko e· 0
I az 2:1 mi w J. po OJ. • •
wskazaniami wielkich wodzów rek'
·
Lemna
„ Polity ka walki .o. prawd2liwie •demę 1
i· Stal'ma. D-'
. , wol ucJi
1
k
mo ratyczny llOkoJ stała s ę dz:ieJO Październikowi znajdujemy się w
w!\ zdobyczą ca.l ego p~ole~riatu obOzie socjalizmu i pokolenie na,sze
·
· ku L emna
· łym wie
· · we wspama
Czyz
międzynarodowego.
· h dz.is nie zyJe
·i·
. . ·
n:ias 1u- _ Stalina.
m~ b 11izuJemy. n:11?11owyc
Ośrodek
yjest naJ"ważnieJ"sze o
dz~ pracy w SW1€Ct~ do walki .o ~0 : ' I to
c . u~rz
•
.
kóJ -pod przewodnictwem w1elkiCJ
W pa~dzi"erni"ku
pierw. k ą. tammamy
. ·Ja
. 1neJ. 1 moraIneJ,
~Agi m at·eria
.c;,
listy w 33· rocznicę
•sobie
. •
po'"'<
1 ·1
Według obrazu W: SWAROGA.
czneJ rewoLucJK w r
jest Związek Radziecki, i Wielkiego ~:~ci:ocJa
· _· _ _ _ _ _ __;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_:.___
- Stalina? I czyż ' _ _ _· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nie realizujemy
Pokoju
· walce tej
w
Chorążego
1
ł

międzynarodowemu

proletariatowi,

w tej liczbie i polskiej klasie ro-

I

I

·

Z

.,.

. ..

Partyjny, kierujqcy powstaniem
1917 r.

wła-

=~:zą!j°~~;:i!~~i. 7;!~;~:m:o~;~~;

już

wówczas

nakreślili

Lenin i Sta-

Po Isk a 'k 1·a· s a ·r·ob ot n 1· cz a·

.
Do najsU.niejszych id€owych dźwi
gni Rewolucji Paździ€mikowej nlł
leźała opracowana przez Lenina I
Stalina idea sojuszu robotniczo •
chłopskiego i program rozstrzygnie
Rewolucja Październikowa I polskiego, zastępy, które poprowadzą ofiarą. szalejącej ofensywy kaopit.ału,
Wielka
cia kwestii narodowej.
rea'kcji i wojny, kto nie chce · stać
przełomowe znaczenie
polską klasę robotniczą po ofiarnej
miała
Od pierwszej chwili Partia. Bolsze
kaipitału anglo-asię ruewolnikiem
drodze rewolucyjnej wa~k!.
Porobotniczego.
ruchu
polskiego
dla
wskazań
myśl
w
·wieka realizowała
merykańskiego, ten musi stanąć w orobotniklasie
polskiej
ona
kazała
Lenina i Stalina sojusz robotników
Ruch rewolucyjny
bronie Zwią.zku Radzieckiego, m1usii
Dlatego czej drogę wiodącą do obalenia wła
chłopów."
i Px:Jlcujących
uditremrnić każdą próbę ataków klik
na ziemiach polskich imperialistycznych„.
własnie udało się klasie robotniczej
Ale nie d0ś6
dzy burżuazji 1 ustroju kapltalistycz
oprzeć się na. biednym chłopstwie, i
Ra.dzieokłego.
żywcza fala ,wielkiego Paźdzlet jest bronić Zwią2iku
średniaka. nego, uczyła ona, jak urzeczywistnić
IJOzyskać dla rewolucji
nika spotęgowała ruch rewolu- Ażeby poprawić' swój byt~ uwolnić
Iata temu salwy marynarzy od zwycięstwa pierwszej socjali- Stanowiło to wielką siłę, kt6 ra prze -dyktaturę proletariatu.
być
przestać
się od zmory wojny,
. piotrogrodzkich ze statku stycznej rewolucji świata, potwier- chyliła szalę na korzyść zwycięstwa I
cyjny na ziemiach Polski, które znaj- n.iewoln.ikiem imperialistów zachoeolacy w pierwszych dowały się wówcza.s pod władzą oku~ _dnich,
Od
„Aurora" obwieściły światu nową; dziły też słuszność idei Lenina - Sta Rewolucji Październikowej.
tr7{eba pójść za bohaterSidm
••
erę. Erę rewolucji proletariackich, lina, które przewodziły walce . pro- pierwszej też chwili Lenin i Stalin
pantów niemiecko-austriackich. Na przykładem robotników i chłopów
walczyli o sprawiedliwe rozstrzy- I szeregach RewołuCJI
niosących ludzkości urzeczywistnie- letariatu rosyjskiego o . władzę.
·
d
•
bi
· •
Jaki€ż to idee i hasła programonie najszczytniejszych marzeń o
wezwanie SDKPiL i PPS - lewicy, ZSRR - trzeba dokonać rewo-i.ucjl.
przewodząca polskiej
emow na.ro owych.
. we Ji€gły u ,podstaw Wielkiej gmęcie pro
sprawiedliwości społf'cznej, o ustro1
1
· , · A w kilka lat później }>iS:ała
w ośrodkach proletariacpowstały
klasie robotniczej . i
~TALIN _uezyli, że .Par~
· LENIN
ju, gdzie nie będzie \Vyzysku ezło- RewolucJ'i Paźd:11iernikoweJ"?
.
.
.
t1a proletariacka vvmna popierać
KPP w odezwie do robotników i
WarDąbrowskim,
Zagłębiu
w
kich:
Już w kwietniu 1917 r. Lenin na· ruch narodowo _ wyzwoleńczy na- "".YChowu1ąca Ją w duchu brat€rsk1ej
wieka przez człowieka, o ustroju,
chłopów: „.„klasa robotnieza Pol·
który zniesie panowanie jednych kreślił plan ItfZejścia od rewolucji rodów uciskanych, ski€rowany prze przyjaźni z proletariatem . rosyjskim, szawie, Łodzi, · Częstochowie itd. Ra~
Sllci miała swój 1905 rok,· ale nie
Rewdlucji.
stronie
po
Wzmostanęła
odrazu
Robotniczych.
Podstawowa
Delegatów
dy
in:tperializmowi.
ciwko
w
władzę
oddała
ktora
marcowe,j,
salwy
Ąle
innymi.
nad
narodów
„Aurory" nie wybuchły sa.me. Dzia ręce burżuazji, do rewolucji prote- teza polityczna Partii Bolszev.rickiej
moiała swego Listopada. : Dlaitego
masach:
w
partyjna
praca
się
cniła
„Narodzin wolności Rosji myś
łaniami „Aurory" kierowała do- tariarkiej, która obali władzę ob- polegała na obronie prawa narodów
got;u,jąe się do ostatecznego boju,
W Zagłębiu robotnicy orgamizowali
świadczona', zahartowana. w bojach szarnictw·a i kapitału ·i na j€j mi€j do samookreślenia, aż do oderwamy nie ~wiadka-mi jeno byli na przykładzie Listopada So
musi
pań
samodzielnego
władzę proletariatu i nia i utworzenia
ręka proletariatu rosyjskiego, pro- sce ustali
1
z oddziały zbrojne („Czerw-0na Gwarbrzmiała ode:r:wa SDKPiL ·
dy.ktaturę stwa.
na.przód bi€dnego chłopstwa nieustannie
wadzonego
wdeckiego - uezyć się jalk wia.1dia").
krwi, z której ona się zrodziła,
I tu nie obeszlo się bez walki z
przez partię nowego typu, której proletariatu. Wła-dza ta miała ucieeeyć i zwyeifżać.".
Cały kraj objęła potężna fala strajmyśmy obfitą ofiarę złożyli armii
twórcami i wodzami ~yli tacy geniu leśnić się w Republice Rad, jako oportunistami, którzy występowali
Ma.sy praeujące Polski r~umiały
rewolucyjnej, nie w tylnych szllś- ków. Strajki ekonomiczne : przeraaze myśli i praktyki rewolucyjnej, najbardziej celowej formie organi- przeciwko tym P-Odstawowym zało
coraz lepi~j; że wyzwolenie z ustJro- ·
Konsezacji politycznej w okresie przejśeło żeniom Lenina i Stalina.
Jak LENIN I STALIN.
stają w oręż politycznej walki o wła
ju nędzy, głodli" i bezrobocia można
my .'lzeregach",
LENIN I STALIN - genialni wym od kapitalizmu do sooja.lhmu. kwentne przeprowadzenie Ieninowdzę. W Łodzi np. 20 tyŚ. robotników osiąg\DąĆ tyl!ko przez rewolneyjoe e>Za P,rzykładem SDKPiL i dzięki jej
Pro~am kwie1:niow.v w noWych sko - stalinowskiej polityki na.rodo
wodzowie wieku zwycięstWa socjalizmu - stworzyli partię, któ warunkach sprec)•żował platformę wej włączylo do sił rewolucji bojo- ożywionej dziabailności wśród lu- wzięło udział w demonstracji ultcz- balenie ka.f,it,a.li.mnu, . jak to ' w dDiiaeh
ra. wchłonęła WszYStkie doświa,d- polityczną walki o • władzę. Póprówa wą energię narodów uciskanych,
nej, domagając się chleba 1 wolności. WielJCiego Pa~iernika uczynił proczenia. rewolucyjnej walki .mas dzić masy ludu pracującego · do re- wzmogło sympatię międzynarodo· dnośct polskiej, którą los rzucił na te Na przykładzie ·proletariatu„ rosyj- letariat rosyjSki. Toteż" w błAł4
rocmict Wielkiego Pamziemika Pol
prawją~ych i która po nrlstrzow wolucji pod hasłami kwietni<>~i wych sił 'demokratycznych dla re- reny Rosji, świadomi robotnicy, chło
pl 1 żołnierze polscy oddali swoje skiego polska kfl.!lsa ·robotnicza mi.u- sk• , kil84!1& robotnicza demoaatrowasku opanował& sztukę ,naukowe- oznaczało przede wszystkim wzeko wolucji.
I ten więc czynnik od€grał '€lk<>
ła, mimo :krwawego .te.Toru J rełvaJJ
budowy aąC.]aliz•o rozumienia, a ....:.ez to sa.m'o . nać je o możności
Rewolucji i obronie Jej czyła .~i!f ,.wiązać w walce · .kla~o"jl'ej burimaiz.\i,
„ , siły spraWie
Wl
· "
, ·
mu w .J"ednym IO:a1·u.
•uu
"'
bo)o"'Y #Ji{m z 8!1nląg&r
. • żądania polityczne i ekonomiczne.
.
rolę w zwycięstwie Rewolucji Paźi przyspieszanie biegu wydarzeń
~
dą a'Nltii rewolucyjnej A wokół tej właśnie sprawy . t.o- dziernikowej. Zdaje on swój dziejo zwycięstwa. ,,Braterstwo broni winni
historycznych. Tylko partia wyAle pozbawion~ leni:r;iows~ego kie mi j chłopami ZSRI.t. d~ala
jesteście tylko Rewolucji" - pisała
chowana przez Lenina. 1 Stalina, czył się główny bÓ'.i między pa;rtią wy egzamin do dnia dzisiejszego.
Scisła, nierozerwalna więź z masa SDKPiL. Toteż mimo kontr.rewolu- rownictwa partyjneg() polska klasa swoj1 wiemość rewolnc;ii prolet.
uzbrojona · przez nich w niezwy- bolsz€wicką a agentami wroga kła
Ci mi i wielka siła prawdy, jaką niocłężony oręź teorii rewolucy,1'n€3·, sovrego w ruchu robotniczym.
robotnicza nie potrama wyko1zystać riackie}, g~wość do walki o ~ea\i
~
·
·
godni'
·1·
'
dowodzi
.
zow:;mic jej haseł w Polsce- ,,Niech
Bolszewicka - oto pod- cyjnej agitaci·i polskich generałów,
e z m1en- sła. Pa.-.ia
I, z
mogła być „d,ostateC11:nie śmiała, ostatnl
a
imperializmu.
służbie
nra
pierwszej szansy pmwdziwego wy- żyje
będących
· 1·1- stawowe czynniki, które zdecydowa
· socJa
•.:kam·1, z'e r e woIt1cJa
Paźllzlemlkowal
Rewolucja
~"„
. prowadzić lud do sta- s~,,.
ateby po
szczególnie reakcyi·nego gen. Dow- zwolenia w warunkach jakie jej Niech żyje twaerdza pokoja i bra·
~.:... 0 ·1·
,„
z iwa łY o wspamałym zwycięstwie pro·
· · 3'est m~m
„ Ros1·1
·
nowczego szturmu i dostatecznie Styczna
\. bór-Muśnickiego, powstały samorzut stworzyło zwyciE:stwe Października. terstwa ludów - ZSRR''. - głosiłt
oględna, by ominąć wszystkie i bez uprzedniego obal€nia bUf-2uazjl letariatu rosyjskiego.
w ciągu 8 miesięcy od lutego do nie pierwsze czerwone formacje poi· SDKPiL nie potrafiła zmobilizować , odezwy. „Nieoh żyje jednolity i luwszelkie skały podwodne na dro w ~rajach Zachodniej Europy.
'dze do celu _ tylko taka partia . Nie ~rzeba dow~zi~, ~e · w tej ka paździerl1ika Partia ·p od wodzą Le- skie, które okryły się chwałą w waldowy front 'w walee o ehleb, WI01ność
mogła, tak · umiejętnie połą«zyć p1ta.lneJ cl!a rozwoJu SWlatowego ru I nina i Stalina zdobyła większość w ce o zwycięstwo Wielkiego Paździer- mas pracujących 1 poprowadzić je do l pokój!". ,
'
zwycięskiej walki. Nie potraHła sku
w jeden wspólny potok re.wolu- chu rewolucyJne-go sprawie, ' histo- ' Ra,dach Robotniczych Chłopskich i nika.
KPP, urorojona.' w· rewolueyj.ną t.eW bohaterskkh zmaganiach mło tecznie zdemaskować wobee ludu poi
cyjny tak różne ruchy rewolu- ria. potwierdziła słnszność genialne- l żołnierskich, wyrwał~ szerokie maorię, potrafiła kierować wa.lką robot
z
socjalistycznego
państwa
dego
wpływu
spod
pracującego
·
ludu
sy
Da
Stalina.
i
Lenina
cyjne, jak ruch ogólnodemokra- go stanowiska
skiego zdradzieckiej, oszukańczej po- ników i chłopów przeciwko rządom
tyczny na. rzecz pokoju, ruch lekow:zroczność wielkich wodżów drobnomieszczańskich partii m1en- kontrrewolucją wewnętrzną i obcą
chłopsko _ demókraty~y, zmie- rewolucji znalazła m. in. wyraz w szewików, eserowców i anarchistów interwencją brał udział Feliks Dzier- lityki PPS. która oddała władzę w buduazji i faszyzacji haju, przeprzedstawiciela ci"rko rozłamowej działalmlści kierzający do zagarnięcia ziemi ob- następujących słowach To.wareys'za i poprowadziła.. lud rosyjski clo zwy żyński - przywódca polskiej klasy ręce Piłsudskiego,
smmiczej, ruch . narodowo - wy- Stalina: „Nie je5t wy~lucwpa moż- cięskiego powstania zbrojnego, któ robotniczej, nieugięty bolszeWik, „Bo burżuazji i obszarnictwa; agenta im- rowmchła' PPS wśród klasy robOtni
czej, przeciwko jego zck~j
Październikowej ";
zwoleńczy uciskanych nał'Odów, liwość, że właśnie Rosja będzie kra re dało mu w ręce władzę. Wielkie hater · Rewolucji
. wroga polityce wspó)lpracy z faszystowslltlwalcząęych o równouprawnienie jem, który utoruje dr<igę do socja- idee, które przewodziły 33 Iata te- jak go określił Towarzysz Stalin. W peńalizmu„ adecy.dowanego
mi rząda.mi PolS'kii w prześkdowaniu
oraz socjalistyczny Iizmu„. Należy odrzucić przestarza- m"Q Wielkiej Rewolucji Październi- szeregach walczącego proletariatu ro klasy robotniczej t rewolucji.
na.rodowe
komunistów, w łamaniu wa}ki klasoh
M
J r
. k'
ruch proletariacki, d"Ż""Y do 0 _ ły pogląd, jakoby tylko -Europa.. mo- kowcj, triumfują dziś w pełni.
11. P 0 1
acy: u ian arc Hasła Października
wej, rozbiijainiu , strajków. wieców t
Ist-hieje Triumfują one w Związku Radziec- syJs iego sta
balenia burźuazji, do"' 1;';tanowie- gła nam wska.zać drogę.
demonstracji, potrafiła. kierować wał
Jlia . dyktatury proletariatu" (Sta marksizm dogmatyczny i marksizm kim, który wznosi coraz wyżej gi- lewski, Hen. Karol SwierFzews~i (Wal
sztandarem polskiej ką o jedru>ść działaniia polskliej kl"a.komunizmu. ter). obecny Marsza.lek Polski, Konbudowli:
twórczy. Ja staję na gruncie tego o- gantyczną
fin).
Histo.rfa pokazała w Triumfują w krajach demokracji lu stanty Rokossowski, bohaterski ostatniego".
.
sy robomiczej.
klasy robotniczej
W · osiągnięciu tego celu podsta- praktyce budownictwa si>c.ialistycz- dowej, którym państwo radzieckie brońca Stalingradu w Wojnie NaroKomuniści ha.rtowali się i bzepłl
otym
w
inzdobyte
żołnierza-patrioty,
oświadczenia
w~ór
dowej..
Ieninowsko - n€go i obecnego gigantyczn~go bu- wskazuje drogę budowy socjalizmu.
wową rolę odegrała
innych,
~ielu
i
kresie były praktycmą s:>;k<>łą, w walce, rosiła hO:iowość ·klasy rostalinowska strategia i taktyka, któ downictwa komurtizrńu w ZSRR _ Triumfują w Chinach Ludowych, ter,nac1onahsty,
botniczej. Bron.ią burżu.a.zjii przeciwra wiodła prol€tariat rosyjski od wyższość twórczego marksizm~ Le· gdzie ułatwiają one 475.. milionom lu k~orzy wa.l~ząc o zw.ycięstwo Rewo/u- która pozwQliła w n.aostępstwi.e Ko- ko KPP i maoom pracują.cym były
aż do nina i Stalina nad marksizmem do dzi wyzwolenie spod jarzma impe- . CJi w Rosj1 walczyh, 0
na~odow.e i munis tycznej Partii Polski
pozwycięstwa , do · zwycięstwa,
perfidny system prowokaeji i zarializmu i rodzimej szajki ka.pitalis- 1społeczne wyzwolenie Polski. W~el wstałej ze zjednoczenia SDKP i L
ostateczn€go obal€nia władzy kapi- gmatycznym.
ostrzający się terror. Komuniści, naj
wyciągnąć z tych
tału, aż do ustanowienia na j€j gru
Wyższość ta zd€cydowa:fa nie tył- tów. Triumfują w Niemieckiej Repu 1 ki Październik wychował zastępy i PPS-lewicy zach pierwszej w świecie dyktatury ko o losach narodów radzieĆkich. blice Demokratycznej, która staje ; bojowników · oddanych spraw!e Le- wydaneń ideologicz,ne i _ lityczne lepsi synowie ludu pohlkliego byli
proletariatu. 33 lata, które minęły Pokazała ona drogę do socjalizmu się poważną ostoją pokoju w Euro- nina-Stalina, sprawie wolności ludu wnioski. P.o d jej przewodem hasła mordowani, torturowani w więzie
słynnej .Berezie.
Wielkiej Rewolucji Paździemikowej niach i
stały Się sztandarem nieugię1;aj wal:.
Realizuiemy hasła
To, co pisze Wolf o ob<>zie VerFryderyk Wolf, auto:r „Opowia
przed wofną, kiedy to Komllllis ty ' stając JJe znajomości i wpływów,
ki polsilciej klas y robotniczej w lanet - stanowi owec wiernych
. dań", wydariych ostatnio w •prienie szczędząc łapówek - sprzeczna Partia Fi·aincJi zn1usż0Tia już ·
tach pierwszej buirżua.zyjnej niepodle
Wielkiego
przeżyć i doświadczeń autOTa. 0-.
kładzie polskim, jest indywidua!,
daje armii, z pełną aprobatą urzę
była zejść w podz.iemie, a jej dzin
gł1>ści.
jeń
pisy codziennej · egzyistencji
nością bardzo nieprzeciętną i zło 
jedynie
prowadzić
dowych komisji odbiorczych, mołacze mogli
nowych warullllkach niStorycz- Października w Polsce
ców reakcji francuskiej nie są tu
leka1·z, ·z pożoną: z zawodu pracę konspiracyjną. W opowiada
tory małowartościowe.
rozwinęła walkę o bojowy
KPP
nych
okresie barbarzyńskiej okupacji
pisa1·z, a pr.zytem anwołania Miejscem akcji dwóch ·pozosta- ' jedpak celem samym w sobie:
niu W <>lfa cÓ'J.~ka przemysł<>wca
sojusz polskich i rosyjsikich sił . rew~
h'itlerowskiej. hasła Wielkiego
Wolf umie dać w nich mocny wy
tyfaszystowslki działacz sp <>łecz.iy
łych opowiadań jest słynny abóz
daje się zjediiać · dla taikiej wła·
Uznał·a ona w pełmi mię
lucyjnych.
drogowska•
się
Paźdz.ientlka stały
raz swemu gorącemu umiłowaniu
i :polityc1zny oraq; dyplomata, peł
(nad
koncentracyjny w Vernet
w charakterze .sym
śnie pracy dzynal'O<lowy cha.ra.kter i znaczenie zem polsikiej klasy robotnłozej. Pol
najwolności i prawdy, swemu
amba.s adora
niący dziś funkcję
granicą hiszpańską), w którym
patyczki: nie tylko przez miłość
Października i prowadził!l sl\a Partia Robotnicza - kontynuWielkiego
głębszemu wsipółczuciu dla ludzi
Niemieckiej Republiki · Demokra- .dla Henryka, lecz bodajże p;r:zede
reakcyjny riąd francuski umieścił
w sojuszu atorka bohaterskiej KPP wysunęła
polśką klasę robotniczą
niesłusznie krzywdzonych i przetyc1!1lej w W a.rszawie. Lata tuła
na początku wojny tysiące wyła
wszystkim ze W$ględu rta -wrod:i:o
z chł-0pstwem do walki o ·narodowe prograłn. walki o wyzwolenie narodo
Idea ogólnoludzśl adowainych. czki emigracyjnej wzbogaciły d-0
panych w całej Framcji obcokrajone niejako. poczucie s!lrawiedliwoi społeczne wyzwolenie, o władzę dla we i społec:t1ne ludu polskiego, trwabraterstwa
i
ldej solidarności
robek pisarski Wolfa o kilka umas pracujących, o dy;ktaturę prole- łego sujusz,u z pierwszym na. świecie
wszystkich bojowników sprawy
tworów drama~ycznych („P.atriotairia.tu. „Pioniei;em w .olb:c.zym.ich 7.3 Krajem Socjalizmu.
wyzwo
!>połecznego
i
.
narodowego
ci", „Beaumarchais" i in.) i szepasach między ginącym a powstają
H'olł
świa
żywym
Dzi~ki zwycięstwu nad faszyzmem
·pron1ieniuje
lenia
reg opowiadań, związanych tecym światem - cz.ytamy w pla.tfor:- Armii Czerwonej, dowodZOMj' przez
tłem z kart tycl1 wzruszających
matycznie w przew:ażnej mierze
mie politycznej I Zjazd.u KPP
genialnego Stalina, polska klasa roopowieści. Niektór e epizody, jak
z dolą i niedolą niemieckich i nie
Rewolucja · paźd2liemiko- botnicza mogła wreswie przystąpić
stała się
np. de1mmstracja 1 -Majowa więź 
niemieckich emigrantów.
·
'va".
niów obozu Vernet w rokJU 1940, ""
po wielu latach walki do .k:onlkretne
Z czterech opowiadań, zawar~ ogniu ostr!ch walk z opo-r: go realizmvania haseł rewolucji pro
na długo utnvalą się w pamięci
tych w tomie wydanym przez
turuzme~ praw~co'!ym, ~ędam~ letariaekiej w wolnym kraoju.
czytelnika. Każde słowo, każde
trzy mają
„Książkę i Wiedzę",
Dziś pad prrewodem PolsikieJ Zje
przeJa~am!
l
ultr~-lew1cowym1
zda.nie tutaj świadcz y, że pisał je
wych emigra.ntów - demokratów.
ści, które w zaosh'zającej się sy·
za pra:edmiot ·dramatyczne _przejautor o zdecydowanym, rewolusekc.1arstw~ w KPP: w og!"1u ~ dnoczonej Pa.rtii Robotniczej, Sjpadko
Nieludzkie i brutalne postępowa
tuacji politycmej każe jej z,ająć
ścia emigrantów antyfa.szysto,'7·
cyjnym i internacjonalistycznym
~t~e~ walki kla~'!eJ z bur'. ;azJą bierczyili naijlepszych -tradycji polnie władz franc!llskich wobec ty!!h
miejsce po wł·a.ściwej str01J1.ie ba!!'kich we FJ:ancji, prześladowa·
św iatopoglądzie, autor, dla które· osobliwych więźniów, których je1 Je] PPę-o~sl_rinu 5:111gus.am1 -:i.v! skiego rewolucyjnegio ruchu robotni
rykady.
nych przez rea.kcyjine rządy, tro
go pióro jest orężem, tak jaik dla
dyną „winą" były ich niezachwia
kuw~ła się 1~~1a lenmowsko-:~tali- czego, Partii wiernej zasadom Leni·
W opowiadaniu pt. „Gasto..'1"
pionych prze?. policję, ·osadzanycl1
_
karabin.
żołnierza ne przekona.nia amtyfas.z ystow·nowsk~ Part1~. KPP. stała się ~ na-Stalina, kroczą masy pracudące
są dwa róWiiloległe wą·tki (aikcja
·W wiezieniach i obozach koncen Przekła-0 opowiadań Wolfa truproces?e wal.ki partią ~ypu Ie,ro- Polsikii do. soejalizmu. Budując podtoczy się w pierwszych dniach po, skie, stamowią ponure tło tych otracyjnych. Czwarte opowiadanie
no~k1ego, Jedyną ,_Partią, kt.o ra. stawy socjalizmu, urzeczywistniamy
dno nazwać do·skonałyrn . Nie wy
powiadań („J'llles" i ,„Kiki"). Bowydainiu wojny): jeden ~ to sprn
(w kolejności układu - pierwsze)
biega 01\ poza bardzo s•kromną
haterem jedneg o. z nich jest pold~zyła do :ew?lu<?Ji, do st~orze: wskazania. Wielkiego Października,
wa Poiaika - emigranta, inż: Bro
jes,t historią miłosną dwojga mło
przeciętność, a na ogół jest beem~ prawdIDwe1 , mepodległeJ Pol- bierzemy przykład ze · Zwią,7lku Ra·
ski żyd - em.igrll!Ilt, Aron Złter
ska, inwalidy woj,n y hisz,pańskiej,
dych Francuzów: komunisty, sy1
barwny i mało literacki.
jego 11ohaterskiej
z
' dzieekdego,
.
- gruźlik, zadręczony na śmierć
ski .
którego, podobnie jak wie1u inna robotnika oraz jego koleża nki
Bolesiła w Dudziński
przez obozowy reżim i jego strónych emigrantów antyfaszystownatc.hnienie
Wielka Rewolucja Październikowa WKP (b), · czerpiemy
ze szkoły Szbuk Pięikmych, cÓl''<i
żów . W drugim opowiadaniu poskich, aresztuje' policja fll'a.nc·;1nauki wodza międzynarodowej
była giorejącą pochodnią, która. .:>- z
bogatego przemysłowca; motyw
*) Fryderyk Wolf. Op-0wiadapies, któstacią centralną jest sil'a - w związ,k u ze stam.em woswietlała dTogę walki polskiej klasie kfasy robotniczej - TOWARZYSZA
roma.ntyczny sp-lata się tu jednak
nia. Przełożyli J . A. i O. Ziemilry' dzieli z "więźniami cię:bki los oj ennym, drugi wątek - to oszu·
robotniczej . i jej. partii. W 8 ;rocznicę STALINA, WIELKIEGO ORGAN!·
'
ści~l e ż o-0litY'ką.
PIERWSZEJ · SOCJALI·
Rz.ecz dzieje się w sierpniu w kańcze 1s1achinacje właściciela fa• bowwy i ginie w końcu za ich '!CY - War.szwwa, ,,Kisią:llka. i Wie
.zwycię~a. Wiellk:iej Rewolucji, czy. ZATORA
dza", 1950 rok. Str. 220.
spraw~.
koreybryki motorów, który
dniach
taimy w ulotce wydanej przez KC STYCZNEJ REWOLUCJI.
1939 r., w ostatnich
Bronidaw 'J.1roAtlli
KPP: „Kto nie ehce być bezwolpą
l~?
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Nowymi

Kroniko Pabianic
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·

uchu;alę
Reforma walutowa jest wielkim
i doniosłym wydarzeniem
życiu
gospodarczym naszego kraju. Jest
ona orężem klasy robotniczej, wal
czącej o zbudowanie ustroju socja
listycznego.
Znaczenie reformy walutowej
~obrze zrozumieli robotnicy Pa·
WAŻNIEJSZE TELEFONYt
bianickich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego, którzy na otwar289 - l Sekretarz
tym zebraniu podstawowej organi
i15 - Il Sekretarz
'ł l 5 - Wydział Ogólna-Admini· zacji p'llrtyjnej podięli szereg zo
bowiązań produkcyjnych.
stracyjny
185 - Wydział Organizacyjny
Referat na temat wymiany pie·
116 - Wydział Ekonomiczny
niądza wy_głosił I sekretarz komi
222 - Wydział Kadr
tetu zakładowego Partii, tow. Dy
ła.
180 - Wydział Propagandy
O - Strat Pożarna
Ażeby zadokum entować swoje
6 - Komenda .,Służby Polsce'' zadowolenie z przeprowadzonej
23 - PZPB
wymi&ny pieniądza zebrani podję
63 - Komisariat M.O.
li szereg zobowiązań produkcyj
66 - Prezydium MRN
nych .
91 - Dworzec Kolejowy
Mistrz tkalni Oddziału 28 Pabia
112 - PCK
nick1ch ZPB. tow. Jędrzejczak po
143 - Zarząd Miejski ZMP
stanowił zmnieiszyć postoje
kro
213 - Telegraf
sien o 1,5 proc.
215 - Pogotowie PCK
Gorącymi oklaskami
przyjęli
zebrani zbiorowe
zobowiązanie
pr.!lcowników tkalni „Centrala",
KINA:
wielowarsztatowców ob. ob. Józe
Kino „ROBOTNIK" wyświe. fy Barańskiej, Kazimiery Jagu tla film produkcji radzieckiej szewskiej, Eugenii Merecz, Józefa
pt. „Bitwa Stalingradzka", cz I. Krawca i Władysława Badowskie
•
go, którzy postanowili podnieść
I
•
•
jakość produkowanych tkanin o l
Kino „POLONIA" wyświetla proc., zwiększając jednocześnie
ifilm produkcji francuskiej pt. wykonanie bazy o 1 proc.
„O świcie".
Ob. Adamcz:vk zobowiązała się
podnieść swą bazę ako rdową o 4
proc. oraz jakość prorlu'knwi'lnyc-h
Redakcja „Głosu Pabianic" tkanin o 2 proc. Ob. Anastazja
- Armii Czerwonej 19.. obok Nowotna zobowiązała się podnieść
iakość i ilość produkowanvch tka
PPK „Ruch".
nin o 3 proc. Ob. Fiszebrandt po
stanowiła podnieść jakość produ
Tel. redakcji Nr 815. Redak· kowanej tkaniny o 2 proc.
ej a czynna codzienni.e w godz\
Snowaczka z przędzalni cienko
nach od 9 do 11, oprócz środy. przędnej Nr 2. ob. Jadwiga Warzy
ni<'c, postanowiła zwiększyć o 2
metrów ilość produkowanej
Sprawami administracji i kol tys.
przędzy, to
znaczy wykon , ,rwać
portażtt zajmuje się nadal roz· 3ą tys. mtr. zamiast dotychczaso
dzie\n1a PPK „Ruch", ul. Armil wych 36 tys. mtr. Przewijaczka
tej samej przędzalni, ob. Ani.ela
Czerwonej 19, tel. Nr 287.
J.,eks, ._ zobowiązała się podnieść
jakość produkcji o 1 proc.
Zobo'wiazania -i'obotników Pa~.l·V
bianickich ZPB dotyczą również
szkolenia zawodowego.
ZMPowiec, ob. Piotr Szczepaniec, młody
· Dziś, w 'sobotę, dnia 4 listopada tkacz tkalni ,.Centrala". postano
wił poza godzinami pracy prze·
rb. o godzinie 17 w sali przy ulicy szkolić w ciągu miesiąca kilku nie
Strażackiej 4, odbędzie się IV sesja wykwalifikowanych kol egów. AMiejskiej Rady Narodowej w Pabla by przyśpieszyć wykonanie roczne
nicach z tym samym porządkiem go planu produkcji tkaczka z tkal
ni C, ob. Alicja Wercel, zobowią
dziennym, jaki był prze~idziany ua zała się również przeszkolić trzy
dzień 31 października br.
niewykwalifikowane tkaczki.
Charakter społeczny miało zobo
wiązanie członkiń rady kobiecej

w

-

'sesja \

·Miejskiej Rady Narodowej

Honcert

• W niedzielę, dnia 5 listopada br.
o godzinie 12 w sali kina .,Polonia"
.Woje~ódzki Wydział Kultury or~
ganizuje koncert pod hasłem „Budu
jemy Warszawę". W koncercie
wezmą udział Helena Wilczyńska,
Zofia $1iwhiska, Małgorzata Negro
l Janusz ściwiarski oraz duet tanecz
ny Halina Grochowska i Bogusław
Marlen.
Bilety w cenie od zł. 2.40 do zł.
Przedsprzedaż codziennie w
kasie kina „Polonia" w godzinach
od 16.30 do 20.

9.-.

Postanowiły

czytelnictwo
wśród załogi zakładów, przez roz
prowadzanie ksiązek z biblioteki
świetlicowej. Ob. ob. Maksymo wicz, Józefa Tysiak, Helena Kule
ta i Kornelia Stusio zobowiązały
się
propagować
czytelnictwo
wśród załóg oddziałów: apretura,
Oddział · 28 i pakownia.
13 robotnic, członkiń Ligi Ko
biet, podjęło zobowiązanie- prze
pracowania dwóch godzin przy
wykończeniu żłobka zakładowego.
Załogi pos'>:cZeP'ólnvch oddzia -

łów, zgłaszały

zobowiązania,
do
pracy przy budowie sta
dionu sportowego przy ulicy Ki
lif1skiego. Tow. Kłos zadeklarował
w imieniu ZMP-owców pracują
cych w zakładach, 1.160 roboczo
godzin. Radni z centralne; rady
zaklndowej przepracują 264 go
dziny zakładowy Zarząd Ligi Ko
blet zgłosił zobowiązanie przepra
cow .~nia 2 tys. godzin przy niwela
cji terenu pod boisko.
Na zakończenie zebrania przyję
to iP.dnomyślnie rezolucję, w któ
rej m. in. czytamy:
..Stwierdzamy, że wprowadzenie
reformy walutowej przyczyni się
do dalszego wzmocnienia nasze.I
gospodarki narodowe.i i dlatef!O wi
tamy z radością uchwałę Rady Mi
nistrów, która gwarantuje dals7ą
poprawę bytu mas pracujących.
tyczące

.

,

związku

z

organizowaną

pi;:zez

stawą Gazetek ściennych, która otwarta będzie w Łodzi w dniu 7 li
stopacla br. przyp6minamy, wszystkim zakładom i szkolnym komitetom
Odpowiadając na apel robotni- I zakładów pracy ·na terenie Fabia redakcyjnym gazetek ścięnnych, że
ków łódzkich zakładów pracy, pod nic. :
·
'
egzemplarze pr:zeznaczdne na tę wy
jęliśmy szereg zobowiązań proPr~cownicy Pabianickich.. ~~r stawę należy złożyć w rozdzielni
dukcyjnych".
szt.afow R~mont?wych Te:h~1cz pism Państwowego Przedsiębiorne3 Obsługi Rolnictwa, podJęli zo stwa K 0 l
t .
R h"
p b.
W ślad za zobowiązaniami za 'bowiązanie wyremontowania do- .
por azu " uc
w a. iałogi Pabianickich Zakładów Prze datkowo czterech ciągników (je J nicach przy . ul. Armii Czerwone] 19
mysłu Bawełnianego, ·płyną dal - den „Fergusson" i 3 „Zetory") do do poniedziałku, dnia 6 listopada
sze zobowiązania od załóg innych dnia ·4 listopada br.
·
rb.

o zn1ianie

Pabianickich ZPB.
one
propagować

pracy

W

redakcję „Głosu Robotniczego" Wy

pieniądza

• * •

I

0w·1epszy styl pracy rad zakładowych
PO/li-ach
I

H1oj. lódzh·i eqo

Dziś

Komitetów

zebranie
Pokoiu

,,Stal" - „Włókniarz''

L ;oa Przy1·ac1·0'I Zoln1·erza
;e d o procq

I

„ZMP

Kasjor NBP

nas na uczciwych obywateli"
odzyskał wypłaconą omyłkowo kwotą

Państwowe Zakłady Odzieży Miarowej
wykonują zamówienia z po~ierzonych materiałów

Wladyslaw~ Rymkiewicz

7) .
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świat

gazetek ściennych!

Trzeba stwierdzić, że organiza twem · pr~cy. Wiele rad nie po miesiącu jeździć na zaoszczędza·
cje związkowe Państwowych O- trafiło dotychczas ująć wspól- nym paliwie i smarze. Zobowią
środków Maszynowych naszego zawodnictwa pracy w formy orga zanie to zostało nie tylko wykona
województwa nie potrafiły dotych nizacvjne. Nie oonnl'łrvzowały o- ne, ale i przekroczone, ponieważ
~z~s roz.winąć właściwej d~iał.alno siągnięć przodowników pracy w młodzi traktorzyści zaoszczędzili
sc1. W, ich pracy występuJe Jesz- POM-ach i nie .zainteresowały je paliwa na trzy dni pracy.
Czy to . tak poważne osiągnięcie
cze wiele braków. Rady zakłado osiągnięcia całych załóg. POM-y
we w _POM~ach zbyt jeszcz~ . n;ia województwa łódzkiego mają wie z9stało dostatecznie ·~popularyzo
ły udział biorą
w
rozw1Jantu lu czołowych orzodowników pra wane przt!Z organizację związko
współ~awodnictwa . pracy, nie .ko cy. Dla przykładu weźmy takicp wą'? Trzeba stwierdZić, że nie. A
rzystaJ" . ze swmch uprawmeń traktorzystów, jak Stanisław Ko- przecież wymiana doświadczeń,
w. sprawie nadzoru nad warun~a ściołowski . z Bóf!danki powiatu popularyzowanie ich, decyduje o
m1 pracy oraz prze~t.rzegai:-1a brzezińskiego, wyrabiający
165 podno:~eniu się wyników pracy.
1;1m6w o p~acę. Stwte:dztc na.le~y, procent normy, Józef Nowakow·- O tym wiruw pamiętać ~ady zaz~ w::irunk1 social~e ! rozwóJ zy- ski z Rawy Mazowieckiej wy kładowe w POM-ach. Powinny
c1a kultura~no - .os':lllrntowego w rabiający 160 procent normy, Wój pamiętać również, że współzawod
P~M-ach m~ st?Ją Jeszcze na wła cik ze S trzelec Wielkich, powiatu nictwo pracy nie może się ograni
ś~1wym .P~z~om1e. : Dlaczego tak radomszczańskiego - 140 procent czyć do jednorazowego zrywu.
się
dz1e1e.
Wiele
rad za- normy ZMP-ówka Teresa Szub- Musi rozwijać się i być otoczone
kłaJowych nie potrafi jeszcze do ska z 'B'erllna, wvrabiaiąca 120 oroc. troskliwą opieką. Oi-ganizacje par
b'.ze. pracować. ~otuj erny wyp~d normy oraz szereg innych. Osiąg tyjne POM-ów powinny intereso
k.1. ze przew.od~1czący rad staJą nięć i doświackzeń tych traktorzv wać się działalnością rad zakłado
się \~"pewn e.1 mierze „podkomend stów rady zakładowe nie umiały wych i pomóc im skierować pra
Obrońców
n.ym1 . dyrektorów POM-ów. Tak spopularvzować wśród pozostalych cę na właściwe tory.
Się a~;ei~ w POM Bedlno! pow. pracowników. Zdarzał.o się, że ko
w lutrzkowicoch i Korni~zew icoch
b:ze:n_nsk1e,go. Dotychczas ]~SZCZ~ ledzy czołowego przodownika - ze .sport u
Dziś. w sobotę, dnia 4 listopada !11ektorzy dyre~to:zy POM-?~ i pracownicy tego
samego POM-u
rb. o godzinie 17 w sali Domu Lu- ich zastęp~y us1łu]ą wcholfz1c w ,-o osiągnięciach tych nic nie
dowego w Karniszewicach odbędzie uorawmema rad zakładowych, o- wiedzieli.
się zebranie sprawozdawcze z obrad słabiając po~ycję ra? z~kła~oZMP-owcy. stanowiacy olbrzyW niedzielę, dnia 5 listopada
I :Polskiego Kongresu Pokoju.
~ych. Powaznym medoc1ągmę- mią większość załogi POM-ów są
Podobne zebranie odbędzie się ciem w . pracy r_ad ~akła~owych ofiarni i pełni zapału, trzeba ich br., o godz. 11, na stadionie
dziś o godzinie 17 w budynku stra- na terem~ P.OM~ow, Je~t medos~a zainteresować
i wciągnąć do Zrzeszenia Sportowego „Włók
ży pożarnej w Jutrzkowicach.
teczne zajęcie się wspołzawodmc współzawodnictwa pracy. Mło- niuż" przy ul. Armii Czerwo·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - dzież ZMP-owska potrafi odnosić nej, odbędą się zawody piłkar
skie o mistrzostwo, klasy A. mię
sukcesy. ZMP-owskie
ae
traktorowe POM-ów w brygady
Izabelo- dzy drużynami „Stall" z Żych
wie, pow. sieradzkiego i Bogdan lina, a Pabianickiego „ Włóknia
przqstępu
ce, powiatu
brzezińskiego, dla rza".
uczczenia 33 · rocznicy Wielkiej
•O~OY biletóJ,T :_ trybuna 4 zł.,
B'óhaiet·owie
spot! Lenino, te przejęła Liga Przyjac~ół Żol Re\volucji Październikowej, podej
\.Vejsciowe
3 zł., dla członków i
z nad Odry i Nysy - to syno· nierza. W zwiąiku z tym od mując apel Lidii Korabielnikowej,
wie robotników i
w młodzieży. - 2 zł.
chłopów. było się w Pabianicach zebra- zobowiązały się jeden dzień
Armi~ Polska połączona jest nie członków byłych zarządów
wieloma silnymi więzami z lu· kół TPZ, na których dokonano
wychował
dem pracującym - jest jego wyborn nowego za1·ządu grodzzbroj nym -ramieniem. Natura!- kiego w składzie: przewodniczą
ne ~ięc jest umacnianie łącz- cy - tow. Pawłowski, vviceI
Do okienka kasy Narodowego Banku j łą sumę, kJórą pt·zed półtorej godziny
ności Rpołeczeństwa z wojskiem. przewodniczący tow. Pros·
Polskiego,
orl<lział
w Zduitskiej \'\' oh., otrzymały omyłkowo .
Propagowaniem tej łączności nak, sekretarz - tow. Chmiepoclchodz<J dwie młode szwaczlu - ob
* • ~
.
zr.jmowało
się Towarzystwo lewski, skarbnik - tow. Hille.
ob. Cz!)sława Miśkiewicz i kena KoObie młod e szwaczki są Zi\IP-ówkaPrzyjaciół żoł~ier~~·
obecnie
Nowy Zarząd Grodzki LPZ wulczyk. Wręcza.ią k a~jerowi p~·7.ekaz w mi. Zapytan e, Cllym się kierowały, ~wra·
zaś, po reorg·am~CJl sprawy będzie musiał przejąć dotych- celt1 podil'cią pienię1lzy, Zu chwilę ka· c11jąe natychmiast pieniądze, odpowieczas istniejące koła, przeprowa- >ier wypłaca im noleinobć. Obie szwacz- działy z prostotą: - „Wychowała nas
ki, nie licząc otrzymanej gotówki , aby organizncja młodzieżowa.
Uczeldzić wybór nowych zarządów nie w strzymywać oczekujących w kolej- wość jest naszym obowiązkiem
kół, zo1·ganizować szereg i10· ce osób, opmzczają zaraz gmur:b lmnku ZMP-owskim",
Po powrocie do domu przystąpiły do
Te ałowa stanowią jeszcze jeden do·
wycr kół LPż i przeprowadzić
werbuhek członków, przez za- przeliczenrn pieniędzy. Miały one otrzy• wód, że organizacja młodzieiowa ·ZMP
znajomienie społeczeństwa z za mu(: 179 zł 50 groszy. Tymczasem stwier p9trafi wychować swych członków na
clzily, że wypłacono im 17.950 złotych prawych, uczciwych ludzi, nowych oby·
Niedawno uruchomiony Zakład I nowoot~;uteJ. ylacó~ki, po~tanowi daniami i celami Ligi P. ż.
w nowej walucie. l~asjer ·powiiinie Śię watcli Polski Ludowej. Z takiego pokolenia możemy być dumni zc1równo my
Omówieniu najbliższych za· pomylił.
Odzieży Miarowej Nr 16 cieszy się ło wprowudz1c przy1mo.wame zan:ó
w~zysc)', jak i rodzice dzielnych dziewielką popularnością wśród społe- wień na płaszcze, garnitury. ~ukme dań i przejęciu organizacyjne- - Co robić? - zadały sobie pytanie. wcząt.
czeństwa naszego miasta. Przyczy- również z materiałów powierzo- mu Ligi P . ż. przez nowy za- Z mjejsca udają się do Komitetu Miej
* • •
.
i d t
b t
bó ma· nych.
skiego. Tam ua ręce pierwszego sekre·
W tej chwili w Polsce we W!zysrkicb
rząd
poświęcone
będzie
specjalmą s_ę ~ ego oga Y wy r
•
Wprowad~enie te_i innowacji przy
tarza, tow. Wypycha, skfodajQ całą kwo· bankach i kasach prowadzone są wytę•
te:iał.o:v, 1akość wykonywanych za czyni się niewątpliwie do zwiększe ne zebranie, które odbędzie się tę, otrzymaną z banku.
Tow. Wypych żone prace. Dokonywana je11t wymiana
mow1en oraz grzeczna, sprawna ob nia popularności tej placówki kra- w lokalu własnym przy ul. W. bez zwłoki porozumiewa się z dyrekcją starych pi eniędzy na nowe. Kasjerzy ma·
sługa.
wieckiej wśród robotników i chłoją wiele zajęcia i wypełniaj'! je z wielWasilewskiej 5, w środę, dnia 8 banku.
Kierownictwo zakładu pragnąc u- pów naszego miasta i okolicy, dla
Upływa niewiele czasu i oble młode kim po~więceniem. Trzeba jednak, aby
listopada
rb.
o
godz.
18.
dziewczyny są znów z powrotem w bnn· wszyscy kasjerzy. zaostrzyli &Wł czujnoś6
możliwić
jak najszerszym masom których zakład ten jest przeznaczo·
Des.
ku i zwracają dyrektorowi oddziału ca· i· uwagę.
społeczeństwa korzystanie z usług ny.

1

.

pabianicki

pr.odukcyj,nymi

Uwaga, redaktorzy

'
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Ziemia wyzwolona
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Powieść

III
Jesienią i zimą roboty w polu nie było. Przy gospodarstwie
w podwótzu i w domu chodził Samolii1ski z Bronką, zaś Janik mówiac słowami sołtysa Freli - Leżał do góry brzuchem lub grzał
się przy kuchni i robił spostrzeżenia o nowym gospodarzu i jego
córce.
Samoliński był powolny, flegmatyczny, ale z charakterem,
jak mówili o nim sąsiedzi. Miał o wszystkim własne zdanie i sąd,
od którego nie odstępował. Bardziej zażyłe stosunki utrzymywał
tylko z bogaty~mi chłopami, z Kurki em, wójtem gminy B~bimost,
z Poncyliuszem, najbliższym swoim sąsiadem i z innymi zamoż
nymi ~ospodarzami we wsi.
Wójt' Kurek był monstrualnym grubasem o sumiastych wąsach.
Powiadano o nim, ze dorobił się na szabrownictwie. Zródłem
jego olbrzymich dochodów miały być samochody, porzucone przez
uciekających żołnierzy <;lywizji „Herman Goering", która została
rozbita przez wojska radzieckie w okolicach ·sablmostu. Kurek
wszedł w porozumienie z szabrownikami, którzy zlecieli się, jak
kruki na żer, z różnych stron Polski na żuławy i grabili, co się
dało. Zagrabione samochodY. remontowali tanim kosztem i sprze-

dawali pokryjomu z wielkim zyskiem w Gdańsku, Gdyni, Tczewie, a nawet w Warszawie.
Sąsiad Poncyliusz, prezes Koła Gromadzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej, był szczapowatym mężczyzną o ponurej twarzy, z opuszczoną lewą powieką i wykrzlwio.n ymi ustami, nad
którymi sterczały siwiejące strzępiaste wąsy.
Po paru miesiącach Samoliński został wybrany do Rady Gminnej i razem z Kurkiem i Poncyliuszem zaczął robić starania
w Urzędzie Ziemskim w Gdańsku o przydział zboża na zasiew,
kartofli, koni i krów z UNRR-y dla Łukaszewa, Grabowa, Popław
i innych wsi gminy Babimost.
W połowH! lutego przyszły ostre mrozy. Zalewy w Łukaszewie
pokryły się grubą skorupą lodu. Pola lodowe błyszczały w słońcu
jak lustra, bijący od nich blask raził w oczy. Ludzie nie wyrą
bywali przerębli, nie było komu o tym pomyśleć. Ryby dusiły się
bez powietrza. A było ich zatrzęsienie, jak twi<'1·dziii rybacy, i do
wyrąbanego w lodzie otworu podpływały całymi
ławicami.
Za
każdym zanurzeniem p9drywki czy nawet
koszyka ludzie wyciąga li oprócz trzepocącego
drobiazgu rybiego duże sztuki płoci,
węgorzy i szczupaków ważących po dwa, trzy kilo.
Wieść o wielkiej obfitości .r yb rozniosła się wśród sąsiednich
wsi Do Łukaszewa zaczęli się schodzić i zjeżdżać chlopi z Lliż
szy~h i dalszych okolic: Na szosie stały wozy i konie w różnorod
nej uprzęży w rozmaitych szorach i chomątach. Widziało się tu
i drewniane, zabuż ańskie dugi, wygięte w kabłąk nad łbem koń
skim, i krakowskie chomąta, i n:i.dwiśhńskie postronkl, i szeleje
małorolnych z Kongresówki, i najnowsze białe lejce amerykańskie.
·
Ludność Żuław była istną mieszaniną z różnych dzielnic Polski, z przewagą r~patriantów.
Janik przyszedł z koszem ryb, zostawił je w kuchni Bronce

do oskrobania, a sam siadł na krześle, bokiem przy piecu w pokoju, żeby odtajać z zjmna.
Samoliński . w okularach w niklowej oprawce na nosie czytał
pilnie „Dziennik Bałtycki", rozłożony na stole.
.
Za oknem, migocącym w słońcu kryształami szronu, huczał
wiatr.
Samoliński zdjął powoli, uważnie okulary i złożył gazetę.
. - Obiecali nam w Urzędzie Ziemskim zboże, kartofle, konie
z UNRR-y - oznajmił nieoczekiwanie. - A no, spodziewam się,
że na wiosnę dostaniem te przyobiecane dary.
Janik nie powiedział na to nic, wygrzewał się starannie przy
piecu.
·
·
Weszła Bronka z wazą żuru ·i misą dymiących kartofli, postawiła na stole, pobiegła do kuchni po talerze. Biegając z pokoju do
kuchni i z powrotem stukała czarnymi trzewikami, zasznurowanymi
powyżej kostek. Ubrana była ciepło, w szeroką spódnicę kurpiowską z grubego samodziału, sutą, marszczoną, w czarne i czerwoine
prą·ż ki, . taką, jakie wyrabiają pod Zambekami nad Narwią za Puł
tuskiem, i w serdak, podbity króliczym futerkiem. Grubym warkoczem czarnych włosów owijała „w koronę" głuwę.
- Jak nam dowiozą zboże n a zasiew i ka rtofle - ciągnął Samo
liński myśl podjętą przed wejściem Bronki to warto by puścić
w ruch pompę w Łukaszewie i osuszyć nasze grunty.
- A pewnie, źe warto - zgodził się Janik.
Przerwę w rozmowie
wypełniło głośne siorpanie gospodarza,
popijającego powoli gorący żur. Samoliński zwykł mówić bez
pośpiechu, z namysłem, ważąc każde zdanie.
Odłożywszy łyżkę
odezwał się znów:
- Ty, Michał, jesteś ślusarz to mógłbyś pomajstrować koło tej
~ompy.
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P' rzyJęte
·ZSRR

p.rzez

I

R1Mlę IM1nish-6w mysłu i

która poo~oll ulektcyfiko- ty

łatwo rozpuszczalny~h

aoli

od- warunki flzyorrno - aeografim;ne na

szej !Planety.
·
z ~o.jatywy J6... s.-a WQÓ tt:ansport i ·rolWictwo. Dzięki na iY\WZYCh.
line historyczne uchwały o budoW'łe 1·wodnieniu zostaną pow~ne do ży
Budowy st3Unowslrle to ClllęAć teNOWE 'E&Z~'IBNllE ZIEMI
Olbrzymia :Ilość wód zasili &pieSPP CZYNI PRZYGOTOWANIA
glganłyc:rmycb lnatalacJl na Wołdze, ela olbrzym.le :przestrzenie bea.wod- mone ·gleby nu.tyń. Tam adzle obec ninowsko stallin...,skiep planu
WE WŁOSZECH
UROCZYSTEGO OBCHODU
zbudowania ll:om'linłzmu w 2!8BR.
•
'
BOCZNICY REWOLUCJI
Po re.z drugi w tym roku - Wło Amu-Dal'lii I Dntepra:e otwłera,ią no- eych nleuri:ytków, po~tanie trw!ł~ nie ilość rocmycb
tego ~ep
realhaoję
Na
atmostieopadów
PAŻDZIERNIKOWEJ
silnym wą. wspanł~ karię w bohatęrsklch baza !Paszowa i obfitości wody dla rycznych wynosi 75-i50 mm.. d2.lęzostały
chY. nawiedzone
~
bydła.
hodowli
narodu
twórCRJ
pracy
kronikach
'
ARESZTOWANIA
MASOWE
trzęsieniem ziemi. W mieście Semki nawodnientu dojdlzie do tego do- planu sCiaó Jedynie uskóJ N4hleclił.
IQlpo
~
sodalisłya;ay
je~nłe
Główny Kanał Turkmeński poKOMUNISTOW
gaill - kilkaset domów leiy w radzleckleg~, atanowią noWY etap
milimetrowa war darkl. iKapłtalłnn • nłeoclłlł'Slllł anar
W zw11tzku z przygotowywanymi ruinach.
na drodze budowy komunizmu w zwoli utworzyć w zachodniej azęścl datkowa M0-700
clili\ produkcji, • nieunumloarrnt
przez komU.nistów manifestaajami
A!%jf Srodkowej dwie nowe potężne stwa wody.
ZSBR.

no

UPADŁOSC MAJĄTKOW

ku ucziczeni~ . 18 rocznicy Rewolucji
Pudziem.lkct;jej - policja dokonu
je na terenie Łodzi. i województwa
azeregu aresztowań. Wiele osób osa
mono w wi~eoiu do dyspozycji
prokuret.ora.
PODZIAŁ D0BR W ANGLJI
„Klll"ier Łódzki" podaje. że 2 pro
cent ludności Ang.l.li - (lordowie)
posiana 75 procent własności całego kraju. 8 orooent ludności. (kon
posiada
liberałowie)
serwatyścl i
20 orooent majątku narodowego An
glii zaś olbrzymia większość narodu
składająca się z 90 procent ludności
- posiada zaledwie 5 procent całe
go majątku W. B.rytanji.
MIESZKA'lQ'CY PRZEDMIESC
WOŁAJĄ O SWIATŁO
ELEKTRYCZNE
Do kancelarii Rady Miejskiej m.
Łodzi wpłynęło kilkanaście zbiorowych podań. podpisanych przez ty-

ROLNYCH M. ŁODZI
Majątki rolne, należące do gminy
m. Łodzi - Rszew, Romanów i Ła
giewnild. - przyniosły w r. ub. 76
tysięcy złotych deficytu. Majątkom
grozi upadłość.
REDUKCJE ROBOTNIKOW
SEZONOWYCH W PABIANICACH

Magistrat miasta Pabianic zwalnia masowo robotników sezonowych. W ubiegłą sobotę straciło pra
W bieżącym tygodniu
cę 400 osób.
redukcja obe.iDtie dalsze 700 osób.
FliLMY SPRZED 20 LAT
Kina łódzkie wyświetlają nastę
„Męż
pujące filmy: „Strajk :!:on",
Cl'lyrzna, który szukał rmłości", „Gdy
bagni„Anioł na
północ wyb:Lje",
sku", „Pocałunek Grety Garbo" itd.
i tp.

siące mieszkańców przedmieść łódz

„SMIETANKA" siĘ BAWI
W okresie od kwietnia do paź
nia elektrycznego jak również zało dziernika bawiło w Zakopanem
żenia bruków na przedmieściach ponad 24 tysiące osób, które zostaktóre toną w ciemnoś- wiły tutaj (względnie przepuściły)
łódzkich,
około 100 milionów złotych.
ciach i w błocie.

kich. W padaniach tych
przedmieść domagają

mieszkańcy

się oświetle-
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TEATRY

P AŃSTWOWY TEATR żYDOWSKl
PA:&S'!'WOWY TEATR NOWY
(ul Ja„acza 2, tel 217-49)
(ul Daszyńskiego 34, tel. 181·34)
Aż do otwarcia nowego gmachu
Godz. 15.30 ,,Bohaterowie dnia poprzy ul. Więokowskiego Nr 15-17 wszedniego".
teatr nieczynny.
P~STWOWl'

TEA'rR IM.. STEFANA JARACZA TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
LUTNIA"
(ul. Jaracza 29)
. Godz. 15 - „WiOO'Zór Trzech Króli"
Dziś o godz~ 19.15 „Swobodny wiatr".
- Szekspira.
Bilety zbiorowe zniżkowe już są
Godz. 19.15 „Sprawa Pawła Eszte do nabycia.
ra.ga".
TEATR „PINOKIO"
(ul. Kopernika 16. Tel. 135·7·1 >
P~STWOWY
Godz. 17 - „Pan Tom buduje dom".
TEATR POWSZECHNY
Kasa czynna. od godz. 15.
(uL Obrońców Stalingradu 21
.
tel 150-36>
TEATR „ARLEKIN"
Dziś o godz. 19.15 premiera sztuki
G1>dz, 17 i 19.15 wid1>wisko pt.
„Obcy cień", K. Simonowa.
Kasa czynna od 10 do 13 i od 16. „Sambo i lew".
Kasa czynna eodzien.n:ie od godz. 10.
TEATR ,.OSA„
PA:&STWOWY CYRK Nr 4
(ul. Traugutta 1. tel. 272-70)
Ostatnie dni! Dziś o godz. 19.30 Czynny codziennie. W soboty. niedzie
śluby murarslde" czyli „Wodewil le i święta po 2 przedstawienia
vodz 16 i 19.30. Kasy czynne od
Warszawski" Gozdawy 1 Stępnie..
godz. 12. Tel. 107·06.
Ceny biletów mtiżane o 50 proc.

I

KIINA

Stalinowski plan przeobrażenia
przyrody, zlikwidowania posuchy i
JeJ :przyczyn, stanowi żywe ucleleśnienle potęgi ustroju radzieckiego.
Jed:v.nie ustrój socjalistyczny 7Alolny jest ujammtć Wołgę, Amu-Darię
l Dniepr, by W\PrzlłC je do pracy w
służbie ludzkości.

Aby WYI'Obić sobie pojęcie o gigantycznych rozmiarach ·tych izadań,
pmypomnijmy, że w ciągu całych
tysiącleci nawodniono jedynie obszar około 75 , mil. ha. co wynosi
nieco więcej niż 2 proc. obszarów
pustynnych całej kuli ziemskiej. Na
tomiast naród radziecki naw.odnl i
zaopatrzy w zbiorniki wodne ponad
25 mil. ba. gruntu w ciągu 5-7 lat!
Jest to nowy Jakościowo etap walki
z posuchą l jej skutkami, walki,
swego Istnienia
którą od zarania
toczy rząd radziecki.
W ciągu 33 lat władzy radziecldej
zbudowano liczne systemy irygacyjne w Kraiju Nadwolżańsk<im, na Pól
nocnym Kaukiazie, na Południowej
Syberii, w Kazachstanie, w Kraju
Zakaukaskim i w Azji Srodkowej;
nawadniające
największe systemy
stworrz;ono w Urz.bekistanie i w Karz.achstanie,
Jednooześnie a; nawodnieniem pu:Stynnych terenów Związek Radziecki podjął zakrojone na wielką skalę roboty w cel~ e~ploatacji pr~emysłowo - górmcze.l tych obs~arow.
Szy:by naftowe. T~b1t - Da~ i Emby, karagandyJsk1e kopalme węgla,
hutnictwo kolorowe nad jeziorem
Bałchasz i w Dżezk:azganie i wiele
innych, oto niepełna lista wielkich,
pmedsiębiorst:v p~.zemysłowych, ~t~
re nar6d ra&:ieck1 ~tworzył na rmeJ
scu ~awnych pustyn.
Zaledwie 2 lata upłynęły od chwi
li, gdy Rada Ministrów ZSBJR oraz
KC WiKP(b) prrzyjęły historycrmą
\.\Chwałę o planie przeobrażenia kli
matu rejonów stepowych i lesistoczęści
europejskiej
stepowych
ZSRR, a już dziś narody Zw:iązku
Rad!lieckiego pmystęptlją do realizacji nowych, wielkich budowli komunillmu.
R<>'Lpoczęła się już budowa elek;trownt wodnych na Wołdze, . jak
również prace przy budowie systemu Irygacyjnego, który nawodni 14
mil. ha obszarów nadwołżańskich i
.
nadkaspijskich.
Na Amu-Darii, w pobllrżu TachiaTaszu zbuduje się tamę, która skie
ruje striunień wody (wynoszący
·400 metrów sześciennych na sekundę) w wyschnięte koryto dawnej meki Urz;boj, popl'!ZE!fL piaski pustyni Kara-Kum i obs:iiary nadkaspijskie do Południowo - ZachodKanał
Główny
niej Turkmenii.
Turkmeński, dlug-OŚci HOO km„ zrosi wodą z Amu-naril wielkie . pustynne obszary.
Ponadto zbuduje się Kachowską
Elektrownię Wodną, wielkie zbiorniki wodne na Dnieprze i rzece Mołocznej, szer0kie kanały i nowe systemy nawadniające w Południowej
Ukrainie i na Północnym Krymie.
Likwidacja posuchy w rejonach
stepowych i lesisto-stepowych euro
pejskiej ~ęści ZSRR, pmeobrażenie
pmyrody pustyń i olbreymie roboty
irygacyjne w Azji Srodkowej, Kraju Nadwołżańskim, na Ukrainie i
na Krymie są ściśle ze sobą związane
- stanowią one część wielkiego
stalinowskiego planu budowy komą
nizmu w ZSRR.
Dzięki budowie nowych elektrow
ni kraj radziecki otmyma olbr.zymią
ilość taniej energii, którą wykorzysta się dl·a <;ialszego rozwoju prze-
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cjalizmu" Nr 7·50, godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży niedozwolony)
.ROMA (Rzgowska 84)
„Lichwiarz Gobseck", dod. „Wysłannicy pokoju", godz. 18, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
STYLOWY (Kilińskiego 123)
,,Przeczucie", dod. „W Północnej
Korei", godz. 18, 20
(Dla młod.Z1eży powyżej Lat 14)
śWIT (Bałucki Rynek 2) „Postrach
mórz", dod. „18 milionów",
godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
l ATRY (Sienkiewicza 40, w lokalu
zimowym) „Wyspa szczęścia",
dod. „Ziel<>ne wybrzeże",
godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży niedozwolo-ny)
l'ĘCZA (Pi<>trkowska 108)
N'ieczynne.
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Wagary'·
dod. ,1Połowy dorszy",
godz. , 15.30, 18, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
IĄ..ŁóKNlARZ (Próchnika 16)
' „Wilcze doły", dod. „Pierwszy
czyn młodzieży bułgarskiej",
godz. 15.30, 18, 20.30
(Dla młodzieży powyżej lat „4)
VJOLNOść (Napiórkowskiego 16)
njed~iela
„Bitwa staling:radzka" I seria,
na boiskach łódzkich
dod. „Plon pokoju"
godz. 16, 18, 20
SOBOTA - o godzinie:
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
hala Włókniarza na Wid.zewie
ZACHĘTA (Zgierska 26)
mecz bokserski o mistrzo„Scott na Anta.rktydzie", dod. „Z stwo· kl. A Ogniwo - LKS Włók
JJrzeszłości ziemi", godz. 17.30, 20
niarz.
(Dla młodzieży powyże.i lat 12)
NIEDZIELA - o godzinie:
hala Włókniarza na Widzewie
mecz bokserski o wejście do
II ligi Gwardia (Koszalin) - BaInstrumentalnego.
Zespołu
wyk.
w
I
r.
1950
listopada
4
Pjogram na
wełna (Łódź).
ll.50 „Głos mają kobiety". 11.57 17,45 Por~?nik język?~· 18,0~ (Ł)
Włókniarza
ŁKS
stadion
Sygnał i hejnał. 12.04 Dziennik. Fel., Z. F1J'.1'8a pt. „zr.c1e nalezy do
„derby piłkarskie" ŁK.5 Włók
(Ł)
18,15
i zdr1>wych .
trzezwych
·a
c
And
o:io
·
d
p.
"'
13•2v rogi;am ma. . 13..,
Y J Koncert rozrywikowy w wyk. Orkie- niarz - Wid!lew.
hala Włókniam a na Widzewie
szkolna dla ]}las III l IV. 13,50 Kon stry Mandolinistów Łódzk. Rozgł.
mecz ' bokserski Związkowiec
kuiltu~alny. PR pod dyr. E. Ciukszy. 18,45 (Ł)
cert. 14,20 Przegląd
14.30 Aud. szkolna dla klas hceal- Felieton tygodniowy. 18.55 (Ł) Pro (Sieradz) - Gwardia (Łódź).
hala Włóknia!-'IZa na Wi~zewie
nych. 14,50 Muzyka. 15.00 Koncert grarrn lok. na jutro. 19.00 „Wsz<.chni
mecz zapaśniczy o mistrzoOrkiestry Rozgłośni Szezecińskiej. ca Radiowa". 19,20 Audycja z cyklu:
15.30 Aud. dla świetlic dziecięcych. „Stanisław Moniuszko". 19.55 Pols.k.a stwo r ligi Związkowiec (Warsza- „Zielona książka" słuch. 16.00 U- pieśń masowa. 20.00 Dziennik. 20,35 wa) - Gwardia (Łódź).
zawody
pływalnia Ogniska kompozytorów „Przy sobocie po robocie". 2::..,30 Mu·
twory shTzypcowe
pływackie z ud!liałem czoło
czeskich. 16.20 (Ł) „Kupujemy za zyka i aktualności. 22,00 „Stare i no
nowe pieniądze". 16.2i (Ł) Recital we'' - 6 odc. p 1wieści L. Rudnickie wych pływaków łódzkich i pływa
transm. z Pra· ków początkujących. W prog:"amie
śpiewaczy H. Kor.ff-Kaweckiej, przy go. 22,20 K<-n~ert fortep. K. Bacewicz. 16.45 (Ł) Aktu gi. 23,(lO Os';a.tnie wiadomości. 23,10 mecz piłki wodnej pomięd,zy Związ
aiud;ycja kowcem a teamem ~ożonym z poalności. 16,55 . (Ł) Komunikaty. 17,00 „Rozmowy muzyczne"
zostałych zawodników łódzkich.,
Dziennik. 17,15 Mozaika muzyc:r.na słowno·muzyc~

ADRl:A dla młodzieiJ (Stalilla 1)
,.Zielone lata". dod. ,,Przegląd spor
towy'' Ni: 3-50, godz. 15.30. 18, 20
BAJKA (Franciszkańska 31)
„Sen o miłości", dod. „Wszyscy
chcemy widzieć", godz. 17.30, 20
(Dla młodzieży niedozwol<>ny)
BALTYK (Narutowicza 20)
,,Dzieje kompozytora" dod. „W ltraju soejali.zmu" Nr 8·50,
godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Dla młodzieży IJOwyźej lat 12)
,,Pro·
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
gram Aktualności Kraj. i L.agran.'·
Nr 42, Kronika Nr 45-50, „świat.
Młodych" ' Nr 1·50, „P1·zegląd spor
towy" Nr 5-50, „Moskwa socj:i.listy
czna".
godz. 15, ·16, 17, 18, 19, ~o. 21.
Kino me·
H'.EL (Legionów 2)
czynne z powodu remontu
„Orzeł
MUZA (Pabianicka 178)
dod. „świat
Kaukazu" II seria,
Młodych" Nr 11·49, godz. 18. ·20
(Dla młodzieży powyżej lat 12)
POLONIA (Piotrkowska 67)
dod. „Poko.i
„Pa.rada natrętów",
zwycięży", godz. 17, 19. 21
(Dla młodz.J.eży powyżej I.at 14)
PRZEDWIOśNlE (Żeromskiego 76)
„Orzeł Kaukazu" I seria, dod.
„Wielki budowniczy Matwiej Koza
kow", godz. 18, 20
(Dla młodzieży pow-Yżej lat 12)
,,Kłopllcy
:ĘEKORD (Rzgowska 2)
referenta Trziszki", dod. „Torpedo
- Dynamo", g odz. 18, 20
(Dla młodzieży pow-Yżej lat 16)
ROBOTN lK : Kilińskiego 178)
,,Baryłeczka". dod. „ W kraju so-
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Nawodnione !demie pokryjlł się
uprawy bawełny. Plantacje
na świeżo navyodnionych nową roślinnością, dzi~k:i. czemu
ziemiach przekroczą obSUAlr easie- nad olbrzymimi obsurami zlritęnwów bawełny w Egipcie w najlep- sy!ikuje się proces krążenia dwutieliku ·węgla I tlenu, zwiększy się
szych latach gospodarczych.
wilgQtność w nj~S'Lych warstwach
W Turkmenii południowo - ria- atmoS!ery. iPokryt,a roślinnością gle
chódniej, d!lięki sprzyjającym . wa- ba nigdy nie będzie się ogmewać do
runkom klimatycznym (suchy kli- tem.peratury 60-70 · stopni. Zasadu.o
mat, długotrwałe upalne lato) po- ne pasy leśne stanpwić będą potężwstanie rejon upraw podswrotnlko ną przeer.kodę ochronną przed.w
WYch: oliwek, granatów, fig. Na po- wliati'om.
łudniu Ukrainy i na Krymie poZiel'one liście nówych oaz asymlwstaną nowe, wielkie masywy upra
.
Iować będą energię słoneczną, któwy bawełny,
większa część w pustyniach
Nowe instailącje hydrotechniczne rej
idzie na marne.
WYWrą olbrzymi wpływ na warunki
geograficzne, procesy geochemiczne
Członkowie komu'rustycrLilego s;po
i warunki biologiczne dwóch konty- łecrteństwa będą . świadomie k:ieronentów: Europy i Azji. Ulegnie wać tymi olbq;ymimi procesami,
rz.mianie szybkość spływu wód grun które mąiemy słusralie porównać ze
towych, osłabi się proces rzmYWania !llja.wiskarril geologicznymi, zmieniai wietmenia gleb, rz.mniejsll:ą się stra jąciymi na przestrzeni milionów lat
bll?lly

bawełny
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wspimłaleJ występują

gilgantyetalae
budowle komunizmu w 2JSB1t, ~
dowie stanowiące WYl'8IZ woli pofliDbudowle, umacnia.1ące ~41
Dl~
Radzlecldego chwianej ostoi obon pokOlta. dem.kracji l socjQlizmu,

ju,

Zwilązku
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·a ktywu

dztalaczy

Z wi.ązki w i Zrzeszeń Sportowyc,h
wszyscy preyjmują z głębokim zadowoleniem

Polskich

Dotychczasowa praktyka. organizowania naszego życia sportówe- Nastąpi terarz: praca harmonijna
go postawiła przed nami konieczność · zlikwidowania wre&roie dwuto- która przyniesie naszemu sportonaszej kultury fizycznej I !Qlortll, wi o wiele więcej korzyści niż dorowości w życiu organizacyjnym
zniesienia absurdalnego podziału naszego· s.portu na sporit maso\vy I ł. tychc.zas.
zw. sport wyczynoWY l podniesienia wreszcl.e na wyższy p02llom prac
PRE~ ~· O. z. KOLARSKJEGO
wychowawczej i organizacyjno _ wyszkolenlowej,
OB. DENYS
W tym celu stało się konioomym I PREZ~ Ł. O. z. Plł..KI NOŻNEJ
- Nareszcie będziemy mieli jeTOW. ~AZMIERCZAK
powołanie na miejs.c e dotychc:i;aso-1
dno kierownictwo i jedno wykoJ?wutorowość w żye;iu ·orga~!l;a- nawstwo w naszym sporcie. O ko._
wych Zwiąrzków Sportowych - 1po
łec.znych sekcji dla poszczególnych cy;nym n~szeg~ sportu utrl;ldruała
" . pracę zarowno nam - Związkom rrz.yśc:iach tego nie ma potrzeqy chy
.
opóź- ba mówić. Posunięcie to uradowało
gałęzi sportu pray Głównym K~ml- Sportowym, jak i W.K.K.F.
tecie Kultury F.irlycznej, WojewódlL- niala realizację wciąż rosnących rz.a- mnie bar.dzo.
kich Komitetach Kultury Flzycrmej dań na!.ze.s-o sportu.
PRE~ Ł. O. Z. .flOKS.Ell$KIEGO
- Sądzę - kończy nasz rozmówi .Powiatowych Komitetach KultuOB. EJWlE
ry Fizy=el oraz wyposażenie 'eych ca - że tę na!rz.ą . nową uchwal~
- Trzeba aby sekcje powołane
sekcji w uprawnienia państwowego W~Y_scy łódzc~ &:iałacze sportowi
przyJmą z takim samym rz;adowole- przy G.K.K.F. i Wojewódzkich Ko.
organu kierownictwa i ko~troli w niem jak ja.
mitetach odrarz.u energiC!l.llie przydziedzinie k. f. i sportu.
PBEZEl!I. Ł. O. Z. PŁYWACKilEGO stąpiły do pracy. Myśl ujednoli9enia
Jak tę uchwalę przyjęli kier<?wni
kierownictwa naszego życia sportoTOW. KUOHAiRS!K)
cy Łódrzkich Okręgowych Zwią!Z
- Uchwałę o zastąpieniu Zwiąrz wego uwaiiam ria bardzo wskazaną.
społecznymi
kó.w Sportowych? Na ogól przY\lęli ków Sportowych
PIREZES Ł. O. Z.
z wi~lkim rtadowole- sek,cjarpi dla poszozególnych gałęzi
ją wszyscy
LEKKOATLETYCZNEGO
niem o ozym świadczą ich wypo- sportu przy G.KK.F. i Komitetach
Wojewódzkich uwa:i'Jam rz;a słusmą.
RED. SZUMLEWSKI
wiedzi
Uchwała słuszna. Za jednym
zamachem p.ozbę<kiemy się cbapsu
i usprawnimy pracę w kierunku
podnoszenia naszego sportu na coraz to wyr'L.SŹy poziom.

t

Druia liga

pięściarska

W zawodach o wejście do drugiej

ligi

doznała

Bawełna

pięściarskiej

we Wrocławiu z tamtejW Lublinie OWKS zde
cydowanie w ringu pokonał Gwardię·
z Koszalina 16:0.
Po tych wynikach tabela wygląda

porażki 2: L4
szą Gwardią.

następująco:

6:2 41 :23
4:4 26:38
2:4 27:21
Gwardia Wrocław
2:4 18:30
Gwardia Koszalin
W niedzielę dnia 5. 11. br. Bawełna
gości Gwardię z Koszalina, z którą
winna wygrać, a OWKS wybiera się
do Wrocławia na mecz z tamtejszą
4
4
3
3

OWKS Lublin

Bawełna Łódź

Gwardią.

Dnia 10.10. (23.10.) 1917 r.' odbyło się po91edzenic Komitetu Ce1~tralnego
Bolszewików, na które po raz pierw~z;y - od dni lipcowycł - przybył
W. I. Lenin. Na posiedzeniu tym Towarzyi;z Uenin wygłosił referat o sytuacji
hieżąc~j, dwukr1>tme podkreślając, iż sytuacja polityczna . całk()wicie dojrzała
do przejęcia władzy...
Lenin oświadczył, że niezależnie od innych okazji do rozpoczęcia dzia·
łań zbrojnych - decyduj11cy bój musi być stoczony w- - - - - - politycznym ośr.odku kraju, gdzie 1.3\l!ljduje się ogiwko 'rewolucji.
I decydujący bój Rewolucji Paźlizierniko"'ej został Btoczony w jej centralnym ognisku, w mieście - - - ._ - ::.:.. - - -. Jak się nazywa to
bohaterskie miasto, którego fragment •· prseilstawia -ies:ic::one wyiej
::djęcie?

G t. O I
orran t.Od2ktego &omttetll l woJe·
wódzldego · Komitetu PolskteJ ZJ„
clnocsoneJ PartU Bobemtc:nJ

BeaaraJ•a

KOLEGIVU BEDAECY~~
Teletoa:n

Redaktor naczeln)'
Zastępca red. oaezelneao
Seltretan odpowtedZ!aluJ
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kryzysami i ~bunkowlł goSPodllM'k!ł.
nie Jest w stanie reallzowa6 płano
weso ujarzmlenła żyw.lol6w pnyrody, Rabunko~ system kaplU.Ustycznego rOlntctwa jeeł rcubny dla
bogactw naturslnych: IroZne nawadnlane oazy w Afry.ce ! A7lJl mamteniły się w !Pustynie, wegetuje rolnlctwo nawadniane Jndll. w Stanach
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&"łeb w 11 zachodnich stanach 11ąniósł w ciągu oetatnlego dllleslęcfolecia 20 mil akr6w. Na *Ie ~
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