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List Polaków z Francji

~o 'reH~enta R' ~•leiła,wa
WARSZAWA (PAP) -

Pi:ezydent RP

Bolesław

Bierut

Bieruta

otrzymał li1t

na· 1

sł.ępuj1cej treści.:

„<J.5adnicy .. polscy, zebrani na uroczystości dożynkowej w jednej s miej'departamentu Gers we Francji, przesyl,afel Ci, Drogi Prezydericit,
serdec:me pozdrowieni(!, zapewniając prsy tym o miłości i pr::.ywiązaniu
do nas::ej Ojczyzny Ludowej.
Jesteśm.y oiywieni tymi S<1m.y1Jii drlżeniami, co Polska Ludowa, pOdzi·
zn,iu·
wiamy pracę twórczą 11aszych braci w kraju nad odbudową
czo11ej Ujc;z;y:tny.
My, nie mogqc brać udziału w tej pracy, ponier.vai niedola wygnała
na.• daleko po:a granice 11<1s:ego kT(lju - sutramy się krzewić ducha polskiego tu, na emigracji, wśród dzieci i staruych, a kiedy nrutrwi clrwila
powrotll, to świadomi celu staniemy wspólnie z braćmi w kraju do "budowy i tworzenia lepszej przyszłości dla nar:odu polsldego".
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'LU'D HISZPANII PRO,TESTUJE
przeciwko

Następują podp.isy, których oie podajemy dla nienarażania n~szyclt
rodaków na represje 'Le strony władz francuskich.

W ogniu ofensyw:y
woi~k· ludowych·

barbarzv·ńskiemu prześladQwaniu·

hiszpańskich uchodźców

politycznych we· Francji

Wezwanie · Dolores lbarióri do antyfaszystów całego świata
gnania, t ortur, obozów koncentra -cyjnych i knyawych walk !Pozostali
wierni i deom woln-OŚci, d emok r acji
i republiki, dlatego, że wa.lczyli o po
kój, dlatego, że s erca ich pełne są
nienM\"Jści do ka.ta naTodu his7111ań
skiego - Fu oco i jego faszystowski.ego reżimu.
Nie ma nic bardziej haniebnego i
ohydnego niż deklaracje oficjalne,
pr.zy pomocy któr ych usiłuje się usprawiedliwić t en zamach.
Oskarża się

uchodźców

hiszpań

skich, a w szczególności komunistów o spiskowanie przeciwko bezGENEWA (PAP). - Jak dono pieczeństwu Francji.
Na Cllym opiera się to pełne hiposizą · rz Paryża, Dolores Ibarruri
. skierowała do „HUMANIT E" na krycz.ji absurdailne oskarżenie? ·
stępuiący telegram:
Na fakcie, że piętnowanie zbrodni
Rząd francuski wysiedlił z Francji Franco pr.zeciwko narodowi hiszpaf1
setki antyfaszystowskich uchodźców skiemu w prasie komunistycznej na
his.zpa11skich. 150 rz nich zostało de- raziłoby na s.zwank dobre stosunki
portowanych do Afryki, gdzie crze- między Hiszpanią frankistowską a
ka ich powolna śmierć, gdzie w każ rnądem francuskim.
dej. chwili mogą być wydani policji
Repub1ikanie hiszpańscy są wysie
frankistowskiej.
dlani na r ozkaz Departam entu StaDlaczego ich deportowano?
nu USA, który chce włączyć Hiszpa
Dlatego, że po długich la.ta.eh wy· I nię fr~nkistowską do bloku atlantyc

kiego w nadziei, że Hiszpanie posłu
żą .za mięso armatnie w projektowa·
nej prozei !imperialistów rze!Zi.
W tym celµ trzeba zadość ue-iyn!ć
postulat om Franco.
Rząd Plevena i l\looha. swą nikw.e
mną hipokryzją n ie zdoła. oszukać
narodu fran-0uskiego a.ni sprawić,
aby naród f.ra.ncuski zapomniał, że
deportowani dziś z Fr ancji His zpan ie, wczoraj byli towarzysza.mi br.oni w Ruch u Oporu i w walkach o
w yzwolenie .Fr.ancji.
Setki gr obów komunistów hiszpań
skich na ziemi fr ancuskiej są świa
deotwem tej prawdy historycznej.
Ci sami ludiie, którzy zaofiarowa
li Francji swoją krew i .swe bohater
stwo,. drdś wy,pęd2an.l są ri: terytorfam Francji jak zbrpdnia•roi;e. Wysyła się ich na śmierć z dala od ich
rodzin, z dala od przyjaciół, ,z dala od
kraju, w którego wyzwoleniu dopomogli,
Upiorna. wizja Sahary i obozu Boga.ri staje znów przed hi~pańskimi

załamujQ się rozpaczliwe konłrała ki
napastników amerykańskich

·sji przeciwko antyfasri:ystowskim u-·
chodźoom hiszpańskim.
milcruć, gdy życiu setek

Nie .w olno
bojownik ów
antyfaszystowskich, męiczy,zn i ko·
bie t skaza.nych przez rząd francuski
na. deportację - g.r orz;i :niebezpieozeń
·
stwo.
Demokraci i ludrzie postępu w Eu
ropie !i Ameryce! Byli bojownicy
brygad międzynarodowych w Hiszpanii! Antyfaszyści całego świat.a!
Towar.zysze i P rzyjaciele! Okażcie
waszą solidarność z deportowanymi
republikanami hiszpańskimi! Walczcie przeciwko tej niesprawiedliwości!
Akcją waszą parrui.żujcie reakcyjne
i faszystowskieprojekty tych, któney
pragną zniweczyć najbardziej boje-we siły republikańskiej i demokratycznej His.zpanii.
DOLORES l BAiltRURI

Ogłos!ZOny w
P.EKIN (PAP). Phenja11ie 15 wreeśnia komunikat
dowództwa naczelnego koreańskiej
Armii Ludowe; stwierd~a, że iedno
stki Armii Ludowej, działające na
wybrzeru południowym prowadzą
·nadał walki.
Jednostki 25 dy,w:iiz,ji amer.ykańskiej ;i oad~iały piechoty morskiej w
oparciu o silne pozytje obronne ora!Z.
w.sf>iera.ne przez ;· cri-Ołgi, artylerię i
·lo~nictwo podejmują ·na tym odcinku trontu gwałtowne kontrataki.
O,ddciały Armii Ludowej, działają
ce l\ia wschodnim bm~{gu reeki Naktong prowadzą walki przeciwko woj
sk?!Il a~erykań.s,kim i lisyµ::in;i31_nowsk1m, kt~re · us1iłowały , pme!)sc do
.
.
kdn.tr.natarciia. .
Na tym- odcmku· frontu odd'l'lały
Wiceprzewodnicrząca Ę:orteizó:w. Armi:i i Ludowej, . mimo nieustają -

cych bombardowań, odparły kontr•
ataki niepr1Zyjaciela i po dokonaniu
manewru oskreydlającego wbiły się
klinem w jego system obronny.
13 września artyler.iia prrzeci.wlot·
.nic.za Armii Ludowej stJrąciła nieprzyjacielski samolot . pościgowy w
rejonie Phenjanu.
Na wybraeż,u wschodnim- resritki
ro:zbtl.'tycll dywi.zji lisynmanowskich
(tzw. seulskiej i III) usiłowały, wgpie
rane preee wojska amerykańsk~e, po
dejmować kontra.t aki.
Odd'Ziały Armii Ludowej odparły
te kontrataki i prowadzą w dalsrz:ym·
ciągu walki ofensywne.
Jednostki Armii Ludowej, d~'!lla
jące na południe od Waegwanu. i w
rejonie Tapudongu odpiera~ą kontrataki nieprzyjaciela i ri:adają mu poważne straty.
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naród ·francuski

Biuro Politqczne H.P Francji

wzywa

cały

do obrony wolności
GENEWA (PAP) - W Pa1·yżu od
było się posiedzenie Biura Polityczne
g<1 Francuskiej Partii Komunistycznt!i pod pnewodnietwem tow. ThoreZ1' Na posiedzeniu uchwalone rezolu
c~;~ . która zwraca uwagę narodu fran
cu~kiego na konferencję ministrów
spraw zagranicznych Stanów Zjeduo
czonych, Anglii i F1·ancji, odbytą. w
)\'uwym J1>rku.
Na konferencji tej - stwierd!Z.a re
zolucja - Acheson, Bevin i Schuman
om~ wiali ś~odki ,wzmożen~a przY_goto
we.n do wo.iny agresywneJ przeciwko
Związkowi Radzieckiemu i krajom de
nwkracji ludowej. Biuro Polityczne

prawa

Handlarze życia ludzkiego, którzy •
l
przygotowuj!\ 7,CUbę młodzieży fran• 1
euskiej i ruinę Fra.ncji nie mogą się
ąodzić, &by republikanie hiszpańscy

kańskich, którzy rozpętali terroryst;y połączyli swe wysiłki z wysiłkami

c~nlł agresję przeciw.ko narodowi ko- wielkiego obozu pokojowego. na któ
reańskiemu, którzy stosują represję rego czele słoi Związek .Radziecki i
przeciwko demoka:atom i zwolenni- aby ra.zem z narodem francuskim
kom pokoju w Japonii i w Austrii. walczyli o p okój w imię istnienia
Obecnie _ stwierdza rezolucja _ Hiszpanii, w Imię 1$tnienia Francji,
imperialiści krajów zmarshallizow.'l- w imię pra.wa d o życia milionów lun!'ch na, r ozkaz władców amerykań- dzi.
Jeżeli imperialiści sądzą, że depor
skich zadają ciosy przedstawicielom
awangardy klasy .robotniczej, dobrze tując najczynniejszych zwolennik/iw
,wiedząc, i e .właśnie klasa r obotnicza pokoju złamią ducha j energię tysię
i jej pał'tia komunistyczna. stanowią cy Hiszpanów, którey podpisali Aniepokonaną zaporę dla obłędnej poli pel Sztokholi.nski - mylą się! Histo
ria wykazuje, że terror nie może
tyki nędzy.
Biuro!Politycme mywa naród fran zdławić woli ludów.
francuscy i
Jednak~e demokraci
caski do obrony zagrożonych wolnofrancuska klasa robotnicza, międzyd~maskuje postawę fr~ncuskiego ~i- śr; demokra.tyc:i;nych.
Biuro Polityczne wzywa klasę ro- narodowe organizacje demokratyczn;stra spra'! zagramcznych, . kto1:y
~:vnse~w~ntme.,;.podporzą?k?.wuJąc s1~ br,tniczą, by czujnie strzegła aktyw ne i ludr.d.e poi;tępu we wszystki~h
1mpet1.ahz111ow1 ~~1erykansk1 emi:1 z~o pych członków partii i jej organiza- krajach nie mogą pozostać obojętrti
c!ził SH~ ca_łko'v:c1e · z ame:·yka11skn11 cję.
1 wobec rozpętanych we F'rancji re pre
punktem w1dzema w sprawie wskr7leGłos „ rozsądku w Izbie Gmin
~zenia ·m mtaryzmu n~emieokiE:go.
Naród francusiki - głosi rezolucj~
- winien kategoryc:zmie zaiprotestow<1ć przeciwko stałemu niebezpieczeń
stw11' dla pokoju, jakim jest armia
z;;,chodnio • niemiecka, składająca się
z generałów nazistmvsldch i reW'i.zjoni~tów .z Niemiec Zachodnich.
LONDYN (PAP). - W ostatniej de wiemy ja'kie informacje w konseBiuro Polityczne potępia decy:i;ję
w Izbie Gmiin, poświęconej pla kwencji tego faktu nadsyłane są do
ba"ie
o~re
pi;zedłużenia
rządu fra.ncuskiego
wzmożenia wyś~igu · zbrojeń rzą naszego kraju,
nom
!Ut służby· wojskowej jako sprz~ną
Davies stwierdził następnie, że Ra
brytyjsR.ieg0 ri:abrał głos deputoz interesami kraju i powziętą. na roz du
wany labour.zystowski - Davies. 0 - da Bezpieczeństwa reprezentu~e o·
amerykańskicl1 .
ka:; ,imperialistów
do Białego
Biuro Politycznę wzywa. Francuzów świadceył on, że wydatkowa.nie 3.600 hecnie „zwykły dodatek
do wzmożenia akcji przeciwko tej <le milionów funtów szterlingów na Domu". ~e'li polegać na faktach i go
zbrojenia i na przedłużenie okresu dnych za ania żródłach - to staje
cyzji.
by wojskowej - jest rzeczą zgu się całk i<:ie jasne, że napaści do·
Biuro , Polityczne dem.askuje re.pre slui
konała Korea Południowa na Kor~ę
hną. dla Anglii.
SJP rząd u Plevena wobec pi·acujący~h
Premier Attlee nie pokusił się o Północną.
- . imigrantów, w szczególności wo*
*
bec republikanów hiszpańskich i wy jaśnienie sytuacji w Korei - móDelegacja londyf1skiego Komitetu
stwie'rdza, że represje . te są · dowo- wił dalej Davies ~ ponieważ dopuś
dem przygotowań wojennych rządu cił cm do tego, aby jego rząd i cały Obrońców Pokoju odwiedziła Izbę
kraj wciągnięte rzostały do tej gi.gan Gmin i wręczyła członkom Parlamęn
fra ncuskiegp.
Rezolucja wskazuje, że wszystkie tyczne.t awantury. Wiemy, że cała tu rezolucję, wzywającą do eaniecha
muszi\ wzmóc nasza maszyna propagandowa na nia polityki „nieograniczonych zbro
siły demokratyczn e
w obliczu represyjnych Dalekim Wschodzie znajduje się w je11" i podjecia ponownie w ramach
c:wjność
przedsięwzięć imperialistów amery- rękach niesrzczęsnego Mac ArthUril i ONZ rozmów na temat rozbrojenia.

„Awanturnicza polityka rzqdu Attlee
jest rzeczą zgub~ą- dla Anglii"
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f (ls.zysł,owskie ustawy WUSA
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prześladowaniu

organizacji i ·osób

postępowych

0

•
az·~ W sprawie wyszkolenia
roz
wykonaniu
• politycznego
•
k
wojs owego 1 wych owania

WARSZAWA WA·P; - Dnia 14 bm.
minister Obrony Narodowej Marsza
Polski Konstanty ltokossowski
łek
przyjął w obecności wicemiRistra ON
gen. broni Popławskiego i gen. dyw.
żoł.
przodujących
Rotkiewicza nierzy Kościuszkowskiej DyWizji, artyler:zrystów: kpr. Władysława Płazę
i bomb. Bolesława Wrześniewskiego,
którzy uzyskali bardzo dobre wyniki
w wyszkoleniu bojowym i politycznym
podczas jesiennej kontroli wyszkolenia.
Oba.I żołnierze w strzelaniu do czo!
gów osiągnęli wspaniały wynik: 18
trafnych strzałów na 18 możliwych ,
niszcząc wszystkie cele.
W serdecznej rozmowie Marszałek
Rokossowski interesował się ich suk.
cesami w nauce i wyszkoleniu. szcze.
gółowo wypytując.p przebieg dotychczasowej służby w wojsku.· W nagro dę za dobre wyn iki w wyszkoleniu, minister Obrony Narodowej wrę
czyi przoduj ącem u dowódcy działa
kpr. Płazie i celowniczemu działa
b~mb. Wrześniewskiem~ cenne upommki w postaci zegarkow.
Kpr. Władysław Płiiza jes~ synem
małorolnego c?lopa ze '!111 • Pa~ew
woj. MeHowsk1~0. .12 pa·zd'llerm.ka
1948 r., w roczmcę bitwy pod Lenino

oficer

nię :&raża

trudnościami.

się

początkowymi

Dokładnie

poznaje pod
uczy ich, wychowuje w
duchu bezgranicznej miłości dla Ludowej Ojczyzny i wierności żołnier
skiej przysiędze.
Serdec:znym kolegą i bliskim po·
mocnikiem dowódcy był bomb. Bole·
sław Wrześniewski, członek ZMP, syn
chłopa z pow. bydgoskiego;·
Bomb. Wrześniewski stał się w woj
sku mistrzem swojego fachu, uzyskując celujące wyniki w s trzelaniu.
Historia ty.eh dwóch przodujących
żołnierzy, których spotkało zaszczyt.
ne wyróżnienie, to nie tylko historia
ich działonu, to historia wielu żołnie.
rzy ludowego wojska, którzy wyrośli
na przodowników wyszkolenia dzięki
głębokiemu umiłowaniu służby, dzi-:·
ki wysokiej świadomości politycznej
i rzetelnej służbie wojskowej. Biorąc przykład z klasy robotniczej naszego kraju i jej przodujących ludzi,
W7.orowi żołnierze w imieniu swych
kolegów złożyli minlstroWi Obrony
Narodowej radosnv meldunek: ROZ.
KAZ WYKONALISMY.
Nie ma w tym nic dziwnego, !e
naszego lu·
przodujący artylerzyści
dowego wojska zostali przyjęci przez
ministra Obrony Narodowej, któremu
bliski · jest każdy żołnierz, każde jewładnych,

zostal powołany do wojska i skierowany do szkoły podoficerskiej. Koń
czy ją z wynikiem bardzo dobrym i
zostaje przydzielony do pododdziału
oficera Niedźwiedzkiego na stanowisko dowódcy działonu. Młody pod-

I

OlbrzylJl ie demonstracje· w Wiedniu ~·~:;~~~:~~,~;j·::;;;;w.7.'0;''"
„Stale

.

WIEDEŃ (PAP) - Wiedeń stał
się 14 września widownią olbrzymich
demonstracji ulicznych, zwią.-tanych z
przyjazdem osławionego pQdżegacza
wojennego, dowódcy amerykańskich
wojsk lądowych za granicą - gen.

Mac Clarka. Wizyta jego w Wiedni~1 jest dalszym ogniwem w długim
łar,cuchu anglosaskich imperialistycz
nych wysiłków, zmierzających do
wciągnięcia Austrii d<> ·agresywnego
bloku ~achodniego. Usiłowania te· sipot
kały się ze zdecydowaną. odprawą ro
botnrków austriackich.
Pr:i;ed hotelem, w którym Mac:
Clark przyjmował dziennika;rzy JM
kcnferencji prasowej, zebrały. się licrne grupy demonstrantów, które za
ru~nlfestowaly wolę austriackich mas
pracujących utrzymania pokoju. Pacily okrzyki: „Clark - wracaj do domu!", „Austria nie będzie kolonią
Marshalla!", „N ąród austriacki chce
pckoju!"

podnosić

poziom wyszko

~~~~zn~0J:.wetl~z;ć':ręc~~w~~!~r:.oc;

przeciw podżegaczom amerykańskim

. sku władać nowoczesnym sprzętem bojowym. Mnożyć szeregi
przodowników wyszkolenia bojo.
wego i politycznego".
O wykonaniu tego rozkazu z dumą
cja austriacka na rozkaz gen. Taeub·
lrra usiłowała w niesłychanie brutal meldowali ministrowi Obrony Naro·
r.y sposób rozpędzić demonstrantów, dowej. przodujący ?r!ylerzyści: kpr.
posługując się drewnianymi nałkami. j Płaza 1 b?!11b. Wrzesmewskl.
Goto:vosc do obrony gran~c nasze·
Dopiero po godzinie udało si°ę ·policJ'i
go kraJU, do obrony poko1u - oto
b
.
t usunąc ze rany tłum sprzed gmachu myśli wszystkich żołnie z ·k t ·
r y, ore o
•
l' „ 6
' ·
hotelt1 8 1• tk•
o- warzyszyły ich kolegom skła'da · c 111
• ..... u iem ~apasci po lCJl
.
se>b odniosło po:vazn.e rai;tY; P 1·asa po meldunek ministrow·i Obrony ~aro
s-tęJlOwa podkresla, ze m~mster spr::i-w dowej. Zaszczytne wyróżnienie b •
wt~nętrz~ych Helmer 1 szef pohcj1 dzie dla nich bodźcem do jeszcze b:r
P?}t~YCZneJ. P~terlun&;er. po~oszą,, ,oso- dzie.i wytężonej pracy nad wzmocnie
b.scie całkowitą odp.owied~1'.l;lnosc za niem ob,ronności naszego kraJ·u, któ·
ry budui·e soci'alizm. ·
brutalne postępowame pohcJI.
Dla obr?ny amerY'kańskiego gener~łll prawicowo _ socjalisty,·zny mimster spraw wewnętrznych Helmer
zmobilizował 2.000 policjantów. Poli-

Kołchoźnicy

radzieccy

. W.A!SZYNGTON (PAP) . - Senat niem obcego mocarstwa". Na iwdsta takie uchwały, jakie prz)'.jął obecni~
amerykaiiski uchwalił projekt usta - Wit' tej mgliście sformułowanej 11 :ta Ser.at amerykański. Przed tygodniem
ostrze s kierowane jest "y, reakcyjne sądy amerykańskie hę n~węt sam prezydent Truman zmu
\< y, której
przeciwko członkom organizacji post~ tlą mogły wtrącać do więzienia każ s1;ony był przl{Zttać, że projekt usta
·
z~ie.dzajq miasta i ·Wsie polskie
·
powych i, która faktycznie stawia .Par dego bojownika o pokój, każde~o wro wy, obecnie ućhwalonej przet Se.n at,
WA.RSZAWA (PAP) - Kołchoźni Kokhoźnicy zasypywani byli pyta·iii'a
j~·st antyamerykański i sprzeczny z
tię komunistyczną i szereg orgamza. ga wojny i faszyzmu.
d . k' 1 k '
k'
Sekretarz krajowego komitetu par. ko1'stytucją. Hall dodał na zakoiicze- Zastępca
cji postępowych w USA poza nawias
ow ra Zlec ·ic l, tórzy zwiedzają w mi, dotyczącymi -rozwoju socjalistycz
.
'
. - · - . .; ·- · .. „ ptawa. 'Uchwalona ustawa jest z,nacz t.ii komunistycz.nej USA - Jłall - n;e:
~z~erech. gt'Upach Polskę, gościłot w nej gospodarki rolnej w ZSRR.
„Przez salę posiedzeń Senatu pon:e ostrzejsza, niż 'przyjęta w swoim w wypowiedzi dla prasy, porównał
*
•
•
mu 15 bm. Wybrzeże, woj. roznańna wolności
czasie przez Izbę Rep1·ezenta.ntów - projekt ustawy, przyjęty przez Se- wiał duch lcrematoriów i katowni, w
BERLIN (PAP).' _ fak n_ oda.J·a_ z skie, Opolszczyzna oraz lubelskie.
. N •d
wctitwa o rejestracji wszystkich człon nat, z machinacjami ustawodawczy.
de{e.
Wybrzeżu
na
i
P~na;niu
W
·
, · ra dz1eccy,
Gosc1e
mi, przy pomocy kto'ruch
którzy t<wiedzali
•
k '
.„ Hitler w których mordowano ludzi. aro a- ,, h'
,, 01·gan1·zacJ'1' postępowych .
ko.,tt
gaci kołchoźników radzieckich spot
·
mm, w oncu wrzesnia zosta wsie, PGR-y . i spółdzielnie
swój reżim merykański potrafi jednak powstrzy .1.uvnac
PrzyJ'ęty przez Senat proJ'ekt usta. 1933 roku zalegalizował
produkcyJ·
· ·
·
dt
·
•
•
·
·
kali się z robotnikami przemysłowy
'WV stanowi zamach na partię komu te1·roru. „Haniebna histeria, która o- mać falę faszyzmu i uniknąć tragicz m" prze ermmowo zwo1mony z wię
wszędzie mi, którzy gorąco wynżali swe za.
byli
ł,
k
:fabry·
również
jak
ne,
komen
główny
he,
c
Frits·
Hans
zienia
narodo
nj.siyc:mą i s.z ereg organizacji postę- panowała Senat - nie ma preceden nego ·losu, jaki niemieckiemu
„ . tator radia hitlerowskiego oraz dy- witani z ogromną serdecz.nością. Chło dowolen~e z odWi.edzin radzieckieh 'l'·
.
.
p::wych. Przewiduje się karę 10 lat su w historii Ameryki" - powiedział
pi polscy pokazywali im swe osią.g
Hall. Na.wet naziści nmsieli aresz.to wi zgotowali w swoim czasie nazisct,
wi~zienia dla każdej osoby, która
zdaniem rządu - „przyczynia się do wać kilikuset <llłonków Re.ich-sta.gu, jeśli będzie działać szybko i stanow- rektor w goebbelsowskim ministe1•. nięcia i radzHi się, jak usuwać trud- ści i z radością, oprowadzali bh Jl'
'ności i t>l'Ze57Jkody w dalszej pracy. swych fabl'Y'kach,
I stwie p1:opa.gandy. u.s tanowienia dykta.tury pod nanbwa. 1zanim udało z.ie im J>rZeJlorowadzić I czo".
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doma1a

1ię

rewizji

przestarzałych

norm

Wiel<>krotny przodownik pracy, ko
WARSZ.AWA CPAP). - Za przejna r~alieacjE: tych wie!- , lu go!lpodarczego ZSRR dzięki za- ściem na no~ry sy!tem normowania wal Państwowej Fabryk-i Sztuc:r..neg6
k!ch zamierze11. ;Potężny plan sadze- mienonym i rea.lizowanytn pracom? pracy wypowiada lrit coraz witc:ej l'O Jedwabiu Nr 4 w Stczecinie - Alek.
ma leśnych pasow ochronnych dla Przcciet te ziemie or.ne i pastwiska, bt)tnik6w. Domagając 11it rllwitji sta sy Stasuk, zażądał od dyrekcji i r&
obrony przed posuchą i niszczyciel- te miliony kilowatów energii dy układowej zrewidowania. jego nor
skimi .wichrami, plan, chroniący 120 można przerachować na produkcję, rych norm robOtnicy wskazuj,, że
my, wskazując na to, 'że jest ona.
pozwolą
.
normy
sprawiedliwe
milionów hektarów przed katakliz- na. miliony ton zboża, bawełny, mię nowe,
mem „czarnych burz", plan zasad2e- sa, skóry, na zaoszczędzony kud w dużym stopniu ol>niżyć koszty wła przestarzała. i niewspółmierna do je
nia 6 milionów hek1a.rów lasu 7.0Stał ludzki w tysiącach fabryk, gdzie sne p1·odukcji i zwi~HYĆ wyd„jność io n~żliwości produkcyjnych.
Aleksy Staszak oświadczył m. jn.:
bętlzic
ozęści wykonany: czlowiek epoki komunizmu
już w dzl~iątej
„Sam fakt, że wykonuję stale oe1 300
Realizacja uchwał rządu radzieckie- jedynie mózgiem produkcji, nie zał pracy.
go odnośnie wielkich budowli na jej ramieniem.
We Wrocławiu z ż•daniem zmiany do 400, Il n11.wet 500 proc. normy jHt
Można nat-Omlast na. pewttQ siwi er nc rm pracy wystąpiły na. specjalnym najlepszym dowodem niesłus<zności
Wołdz~ ~ Kanału ~urkmeńs~iego
normy".
przew1d~.1Je riakończt;me ostatn1ej z dzlć, że właśnie ta droga, droga kra
robotnice fabryki wodomie
Takie samo żądanie wysunął Ry„
jest rzeczywiście zebraniu
tych :prac na. rok. 19a7. A tymczasem ju socjalizmu St. ~Jednoczone i l{anada budo~aly godni\- człowieka drora, przyszłości. rry - Józtfa Romatowitka, Zofia Hard Plotrowski, te>karż z Kielc.
-xKaSWÓJ rozr~klamowany Bo_charno1 na Moi.na. powiedzieć, że ciłowlek no- Scjmo11·sk11, Genowefa Spadło,
I"lete Sw1ętego .wa':"rzynca tylko... wej eJ>(lki wcimrajszą fantazję uczy tarzyn.. Nowak i Emilia. żałobek.
22.X - 29.X
Moimi. stwier16 lat; elek.tr?'f1kacJa . d<:>lli:y Ten- ni rzeczywistością.
Robotnik tego sa.mego działu, Kane~ee trwa JUZ 35 lat i m.e Jest :ia - dzić, że właśnie w ten sposób stwa
konczona; Kanał Panamski budowa- rza się byt dla przyszłych pokoleń, zimierz ,Mojtyka oświadczył: „Dzię
no 35 lat, Kanał Sueski - 22 lata, nie przez rabunkowo imperialislYllZ ki ' usprawnieniu produkcji t. zw. kó
tama Bouldor Dam na rzece Colo- ne wO\lny, nlszcu,ce miliony ludzi,
rado budowana jest już 40 lat, elek- aby garstce zapewnić zyski. Można łck ebonitowych, mogę zwiększyć wy
WARSZAWA ( PAP}. - W i·b. Ty
trownia wodna na rzece Colum- powiedzieć, te te właśnie kreski na <lajność p-racy dwukrotnie. Domaiam
mapie, znaczące potężne wolżańskie się, by zrewidowano moją normę. dzień Walki z Analfabetyzmem odbę_
bia - 20 lat.
clzie się w dniach od 22 do 29 paź_
Na tle tego zest.awienia. rysuje się iamy, znaczące trasę Głównego Ka Wydajniejsza pui:a bedz;ie moJł ce.· C:uernika. Podobnie, jak i w roku u."
„
.
nału Turkmeńskiego - są dro10· l'
t ·
t
• ·
wyraznre po ęga worcza. socJa n- wskazem dla całe.; ludzkości, ukazu giełka, w rea.l1•cJ1 Planu 6-l~tnieio • bie-głym, Tydzień bęcfaie miał na et
.
'
mu, rysuj~ się linie wytyczne budo
Robotnicy, biorący udział w zebra lu mobilizację caJe&'o spoleczeń5tw&
j~ jej wyraźnie, rdzie leży żvcle i
wy k<>munlzmu.
z analfabetyzmem.
szczęście, t.ak Jak strat!gi~zne stna.~ 1 niu zwrócili sii: do dyrekcji ~ ząda. doWwalki
Tygodniu przeprowadzona zo!lta
okręgowi prrzemysłowemu Moskwv
Czyż można, cboóby w przybliie- kł na planach amerykallsk1ej agrc11t1
dostarczy prądu dla rolnictwa obs;~ nlu, obliczyć potęłJtY wzrost produ wskazujlł kierunek na śmierć I nę- r.i<>m wp.rowaduma nowych norn\ 11ie między innymi kontrola dotych•
czasowej rejest1·ac.ii analfabl!t6w.
oC: 1 paźdtiet'l'\ika'..
.
rów nadwołżańskich.
kcJI, potężne zwlękazenie potencja- dzę.
to ta.ka
DRUGA BUDOWLA sama ta.ma. i ta.ka S&Jn6 elektrqwnia
na tejże Wołdrie w okolicy bohaterskiego Stalingradu. Elektrownia ta
dostarcrz:y krajowi Socjalizmu identycrz:nej ilości energii, co i kujbyszew
ska. Obszar zaś, który uda się. dzię
ki stworzonemu na jej bazie sy!lte.
mowi irygacyjnemu - włąCClyć do
gospodarki rolne.i ZSRR wynosi 13
milionów hektarów.
TRZECIA WRF..SZOIE BUDOWA
Przez całe życie wysłuchiwalem le wiedział, ie strzela do .kobiety I
oświa dczył
Przybyłem do Korei PEKIN (PAP). - Masowe mordowa
o której mówi uchwała rządu radzie nie koreańskiej ludności cywilnej, Winnington przedstawicielowi Agencji propagandowych deklaracji, te Ańte dziecka, ale bez wahania nacisnał
ckiego, to GŁOWNY KANAŁ TURK bilrbariyńskie bombardowanie mh1st Nowych Chin - 16 lipca i spędziłem ry.kanle to naród cywlllzowany i do cyngiel i dokonał swego dzlełL
·
MERSKI. Kana.ł o długości 1.100 km i w•I, grabież i gwałty !I\ tak samo tam 5 ty~rodni. Jeszcze przed wyjaz pewnego stopnia temu wierzyłeJll.
czyli tyle ile wyno'i odle"łość w li- charakterystyczne dla żołdaków ame- dem wiedziałem, że Amerykanie w Nigdy nie wpadło mi do głowy, ie
Koszmarne zbrodnie
nii. powi~tranej pomięd,zy „Wars~awą rykańskich w Korei, jak dli\ bo1rl barbarzyński sposób bo111bardu,ją spo Amerykanie mogił tak postępować,
lisynmanowców
a Moskwą. Kanał ten porz:woli na hitlerowskich w czasie drugiej wojny kojne miasta 1 wsie Korei i że kiepsko jak postępowali faszyści. Uwierzyna rozkaz USA
wyrwanie piaskom pustyni Kara - światowe) - stwierdza korespondent się biją na polu walki. Wszyscy łem dopiero wówczas, gdy zobaczy·
Kum 8,3 miHonów hektarów :riemi londyńskiego ,,DAILY WORKER" - zresztą o tym wiedzieli. Muszę je- Iem to na własne oa:y.
'Winnington na własne oczy widział
zarówno pod uprawę jak i pod past~ Winnington, któr.y niedawno wrócił 'd nak stwierdzić, że ;nie byłem przyślady koszmarnych zbrodni, dokonyDotychczas - ciągnął dalej Winwiska, na których dzięki temu pow- do Pekinu z Korei, dokąd wys.lała go gotowany na to, co ujrzałem w Kowanych -przez lisynmanowców z roz.
jaCoventry
o
mówiliśmy
nington
stanie olbra:ymia hodowla bydła.
jego redakcja, aby na własne oczy rei. To, co zóbaczyłem w Korei, ko synonimie ba rbarzyńskieg o bom- kazu 1 pod kontrolą Amerykanów.
Leniwie płynące fale Wołgi ramieOpowiada on o obozie śmierci w
I wstrząsnęło mną do głębi.
mógł zobaczyć, co się tam dzieje.
bardowani a, jednakże Amerykanie
nią oblicze olbrr.zymich ob52arów
w pobliżu Taidżonu,
znacmie prześcignęli hitlerowców w wiosce Ranwul
~tóre dziś oddane _na pastwę pustyni
tym, co z zimną krwią nazywają „zmn o rozstrzeliwaniu patriotów koreai1wichrow, wiejących ~e
i suchych
skich przed odwrotem z Jongczonu,
.sowlln:ym bombardowaniem"• '
wschodu, leża bezużyte~nie. Kanał
S11wonu, Pbenteku, Czocziwonu i inpomię<l1iy uj~ciem Amu - Darii a
nych miast i miasteczek koreańskich'
bombardowanie
Potworne
M'orzem Kaspijskim powiększy nieobliczeń
Według najskromniejszych
bywale produkcję bawełny. Potę~ne
Winnington opowiada następnie o - jltwierdza Winnington ~ w okresie
elektrownie w liczbie tftech o ł~u
potwornych zniszczeniach, których od ;25 czerwca w Korei Południowej
nej mocy 100.000 kilowatów, za.pewdokonało lotnictwo amerykańskie na zamordowano 200 tysięcy więiniów
nią dostatec2na ilość energii dla naziemi koreańskiej. Won$an jest zna- politycznych. By~ moie, te liczb&
wodnienia i elektryfikacji obs·zarów
cznie mniejsze od Coventry. W cu umordowanych sięga nawet 400 ty•
sąsiednich.
sie pierwszego silnego nalotu w liJ>- slęcy.
zatem ogólna ilość ziemi któcu „latające fortece" amerykańskie
ra. drzlęki tym trnem gig~ntyce
znrnciły n.a Wonsan 500 ton ~mb
Cała ludność pom aaa
nym inwestycjom zostanie włącr.cna
burzącvch, tj. o 60 ton wit;cej, ni.ż
Armii Ludowej
w orbitę go~podarki rolnej Związku
przed IO laty spadło na Cove;ntry. V.!
Raqzie:ktego wynosi 2Z.3 .miliona
Winnington opowiada dalej e po·
Coventry w tę koszmarn!l noc zginęło
hekt.arow, Jest to obszar, rownają
ty5iąc osób, w Wonsanie zaś - 1.949. mocy, jakiej udziela Armii Ludowej
cy się niemal terytorium angielskieTakiego bombar4omnia nie zazna- ludność południowo-koreańska. Pogo ZjednQcz-0nego Królestwa, obszar
ło żadne miasto angielskie. Widzia· mimo ciągłych nalotów bombowców
równy połowie Fra•ncji. Obszar dwa
Iem Coveritry 1 widziałem WonHD· ameryka11.skich na linie komunikacyj
i pół razy więks.i.y od C«echosło- .
Zobaczyłem n:eczy o v.iele potwor- ne. front otrzymuje wszystko, co mu
wacji.
1ilej11Ze od tych, 'których dopuszczali jest potrzebne. Każdego wieczoru w
A stanie się to właśnie w tym cea
pobli~u dróg zaczyna się · ożywiony
się faszyści niemieccy.
Stany
sie, k~dy kapitalistyC'Z.Jle
Winnington opowiada dale.I o okru- ruch. Setki tysięcy chłopów i miesz.
Zjednoc20ne tracą olb~ymie ob~a
cieństwach, których dopuszczają siE) kańców miast zbierają 6ię przy dro•
ry, oddają na łup pustyni coraz to
amerykańscy l'iraci powietrzni. Trze- gach i w ciągu kilku godzin odbudo•
nowe tysiące hektarów ich ,uc~eni"
ba mieć naturę prawdziwego fas:r.y- wują to, co w ciągu dnia zniszczyły
taś rozkładają bezradnie rę~ i posty - mówi on - aby 1 zimn' krwi- bomby.
wiadają: „nie możemy tej ziemi od· Wszyscy eł ludzie przyszli tu do·
mordować kobielę i d;i:iecko, posłurodrzić".
Stanie się to dlatego, że wS!l.ystgując się w tym celi.i maszvną' z sil· browolnle. Władze amerykańslde ą
kie Vogty, B~nnety i inne proroki
nikiem o mocy kilku ,tysięcy HP i bezsilne i nie mogą, przeJdtodzi6 tej
nie sięga<jąe
ginącego kapitalizmu,
ognien1 karabinów mtuzvnowych, wy aktywności mas, która <>garnęła cały
myślą poza własny świat zysków i
rzucając przeszło 100 kul na. sekundę. kraj. Podczas gdy Truman ględzi o
interesów, głoszą bezsiłę człowieka
• d k b" t • d • • demokracji i bombarduje ludność ko·
StrzeI a1ą o o le 1 z1ec1 reań•k•, ludność ta robi wszystko.
\\robec przyrody, głos7.ą jego niew.:>lniczą zależność od tej przyrody, gło
Byłem świadkiem takiego wypadku. aby wypędzić Interwentów ameryszą konieczność zwierzęcej walki po
Ko~ieta była sama jedna na drodie. kańsklch.
łaska
tych
między ludźmi o podział
oświadczył w r.a•
żaden agresor Wszyscy inni ukryli iii~ w rowach,
wie danych pmez pnyrode dóbr.
gdy usłyszeli warkot'. samolotu. Pilot kończeniu Winnington - nie zdoła
Natomiast ludzie komunizmu, ludzie
nie mógł się omylić, gdyż w Korei nie pokona.: narodu koreańskiego. Moż11!
wielkich budowli epe>kl sta.famw·
trudno odróżni.; kobietę od mężczyzny go .bombardować i ostrzeliwać, ale
skiej, twórcy planów pr:i:eobra.żenia
nawet .z odległości mili lub więcej. nie padnie <>1'1. na kolana. Nie pa•
L'.,
przyrody mają twardą wiarę w po·
Kobieta korea11ska dźwiga zazwyczaj dnie, gdyż woli śmierć, niż życie,
tęgę ozłowieka uzbł'ojoner6 w or~
na plecach swe dziecko, ~ ]).a głowie które było udziałem ludności Korei
głos, .
nauki, wiarę w człowieka, który
- jakiś tłumok, ubrana ~ś jest w 'Południowej pod reżimem Li Syn
chce i potrafi przetwonyć prz).TOdę
białą długą suknię. Lotnik dos.kona.- Mana.
„Głos
w interesie &połeczeństwa.
.

'

k omunizmu

Coraz . wi~cei metalowców

~6jttmy

Tydzień Walki

z Analfabetyzmem

~

N

ad :Koreą warczą motory ame. . rykańskich, hómbowców. Impe
r:i.ahzm amerykanski wyciąga łapy
J>O cudzą ziemię. W laboratoriach
Stanów Zjednoczonych uczeni wy1;ilają ~yśl, a·b y jak najskulecrzniej
wygub1c przy pomocy dżumy i cholęry jak najwięksrzą ilość ludzi.
W pracowniach „uczonych" teoretyków grabieży i mordu snują służalcy kapitalizmu obłąkane wylic!Z.enia,
mające usprawiedliwić masowe wyniszczanie ludzkości. Oto jedni twler
wojować,
że należy
d.zą usłużnie,
aby rz:mniejszyć liczebność ludzkości,

bowiem„. za mało jest z.!emi na świe
cie, by wyżywić tę lud11;kość i prnytaczają statystyczne cyfry dowodzące, że trzeba na człowieka 2,5 a1'ra
~ie11:~· ab.Y . lud.zko.ść mogł'.l się wyzyw1c, podczas gdy obecnie wypada
ina głowę mięszkańca nasrtego glolbu 0,2 akra ziemi uprawne.i. Oto inni konstatują z żalem, że natura
z rąk człowieka poprzez
wyrwała
ero!?.ję, poprzez niepohamowany postęp pustyni 282 miliony ekrow eiemi uprawnej i zagraża w dalsq,ym
ei~gu jes~cze 775 miliono;n .a~1:ów
zmszczemem. A herold teJ wiesc1 w
Mnackiej komisji f{ongresu Stanów
Zjednoczonych, dr Bennet ze smutkiem powiada „nie możemy tej ziemi odrodzić" i grozi „wielkim głodem" całemu światu. Oto apologeta
pmepowiada
atomowej_
boil?bY
„uc'tecizkę w krainę fantazji, he2celo
wą rozwiązłość płciową, narkomanię, sadyzm" jako wynik lęku ludz.kości przed bomb<i atomową. Oto in
n~ je$7.C?;e mio~ają się w pos!.ukiwamu ,,atlantyckiej piechoty" dla rQZniecenia nowej rze:i:i wojennej.
tymc~1em z k~ju socja.Uzmu,
'-' kra1u moz~lme od lat budu·
Jąc1!3'0 nowy ustroj i n1>wą przys·złość ludzkOtici„ w ciluru kilku t~·godni trzykrotnie roieszły się na
świat wieści o postanowieniach, któ
re zadziwiły jwiat swoim zakresem
t śmiałości~.
Wieści te, to trzy uchwały nlłdu
radzieckiego o budowie olbrzymich
tam na rzece Wołdze, o »tworzeniu
olbrzymich systemów ną.wodnienia,
ó i>r.z~tąpieniu do budowy kanału
ponuęcky ujściem neki Amu • Darii a. Morzem Kaspijskim.
Cóż mó\\ią nam cyfry o tyoh rirantyemycb przedsięw:dęciach, któ·
rt stanl)Wią zaledwie część wielkie·
10 stalinowskie&"O pia.nu pr-teobraże~
•
nia. przyrody?
PlERWSZA BUDOWLA - to w:iel
ka tama na Wołdrze i elektrownia w
okolicy Kujbyszewa. Stworzy ona
~ystem nawodnienia pozwalający na
włącq.enie 1 miliona hektarów do
obszaru ziem uprawnych, r.i:iem wy-;
pl"Z.ez rolnictwo.
kof'lystywanych
Elektrownia. o mocy Z milionów kilowatów, o zdolno.'lci produkcyjnej
10 milionów kilowatgod-Lin e.nerrii
elektryc'Lnej (więcej niż produkują
ws-zystkie elektrowll'ie Polski) do&tarczy olbrzymiej ilości energii

A

Piraci powietrzni Trun1ana

MORDUJĄ

•·

to\ wi!tów, całej partii w ogóle'\
Brouura „W 3pratde gr1111ic wschod·

ttich" (1945 r.):

,,Nie może hyc wolny naród, k1óry
ucuka inne narody. Magnateria polska,
którt1 swf polityką doprowadziła kraj
do katHtrofy w 1939 r. - swą siłę ekonomicznł i awe znacr.enie polityczne
·ezerpala "". :imac7.n:·~ ~to~niu z „kre~ów",
olhrzymlch "los.ci, Jakie. ta~~ po~u~a15
la, Pierwszym ch1ełem sanacu uo nie·

KOBIETY

DZIECI

I

-

W KOREI. ..

A

I

I

.,,

mamo!
Co io za s''traszny
Ameryki", moje dziecko!
To

z pro~ tow. Franciszka Fiedlera

w najbliższym. c:asie uk<l:ie się jedno
tomowy zbiór jf'go pism wylmmych.
Poniżej publikujemy clal!zy ciqg 11iefl'ielkich wyjąt/ców z prac tow. Fie- podzielnym ohjęciu prze:i nią władi;y w
dl"ra z ró.i11ych okresów jego dzia- 1926 r„ było zawarcie pakt11 nieświe(red.)
łalności..
skiego z magnalami kresowymi. Dzikie
nieopublikou'«rlf•j brosiury pł. „Prn metody represji i ucisku stosowane wo•
" '
· · l· Uk·ramcow
'· B.1aIorus111uw
sant1CJa
11ee
"iw trockizmowi" (1937):
przeniosła Jla cały kraj 1 ju:i wkrótce
„Wb1·ew defensywie,
· whrew pachoł- potem roliotnicv_ i cbłoni polscy z1·ozukom trocki!towskim, masv
' pract1J "'~ce mitli. }w 11oezuli na# wła5nej skórze,
otł- sluszno 8ć 1wierdumia, iż nie moie hyć
1 oburzeniem
Polski ze wstr„tem
"
parły p~óhy wybi.elenia zdrajców._ Jest wolny uaród który uciska inne narody.
t?. w ~uzym !lo~u~u usługa iiaszeJ par- Dziś pan~;ranie magustów i trustów
t~i, kto~-a w clęz~ich 'li arunkach polra: · zoet 11ło obalone 1 nic już nie 'Stoi na
~iła dac masom ut?tny 01?raz, wykazac iirzeszkod~ie do zawarcia nczerego, hraiHo.lną rolę trocki~m~, Jako agentury terskiego sojuszu ze ZW!iązkiem RadziecS?.piegowsko-dywersyjllCj faszyzmu. Dą- k'ro"
1
"
„ · 1
·
iąc uadal do całkowitego wrparda z rnł l\~uq
ostą W ?l11os~
„Za W•Adtn~v
Brosz·)ura ,,,.
clm robotniczrgo trockistowskich a gendo
pi•nMe„
e
-·
u• 1
tÓll' de{en~ywr, p:u·ti:t musi dążyć do (1936 ~· · . ,,. .P"·~
..,odniesienia poziomu ideolop:icznego ak- w:mou;~enm ie! bros:a:urY, w 1945 rtJ/m,
0

•

„Daily Worker" o bestialstwach Amerykanów w Korei

w· ::wiązktt z 70-lecieni urodzi11
7·ow. FRANCISZKA. FIEDrnRA

z

·

I ·

rydze i Slawoje, agenci hitlerowscy lub
i1ół i ćwiercgłówk1, próżni i pełni pychy, 1 nienawiścią i por:;ardą mówili
o tyrb, co walcr.t przeciw bliskiemu sercn Il c ck·o.•v - Fra11co „.
• Dziś, w 19,15 r„ już kaMy widzi, kto
wówC7Al5 reprezeutował P1tlsk r~ 11 k to
auty-Polsk~, kto repi•ezentował rozum
'.1
l!ie-1·oznm, kto h rom'ł ma "'to
uarouu,
teresów Pohki, a kto interesów wroga„.
Dtbrowszcziicy przejdą do historii - ci,
.-io padli i ci, co ocaleli, a Ir.raz walczą
t pracuj11 przy budowie Polski demokratycznej - jako uosobienie patriotyzmu
bohnterstwa polskiego, jako najlepsi sy210wic Polski, którzy ożywili i w czyn
·ci'e11'!1' '"'pa111'ale trad"cj'c M1'ck1'c11•1'cz•,
'
Suł~owskicgo, że Polska jest
o~ciuszki,
wszędzie, gdzie bronił wo1notlci."
li
,
t
, bo. w czasie
otV. l'lf?( er pisze:
(„W dwudziestą Ó$n11J rocznic'} rewo„Brosturk11 ukazała nę
haterskir.h walk: Hiszpanii republikań- ·Jucji rosyjskiej" - „'.l'rybima Wolności"
skie.j przeciw wojennyłll hordom faszy- 'Nr 82, 1 Ifatopadci 1945 r.):
„Klasa robotnicza radziecka nie mostow!kim generałll Fr11nco i popierającym ~o zbirom Mussoliniego i Hitlera. &}aby oduieść swych zwycięstw epokoPnezuaczoua dl11 Dąbrowszczaków, mia- wych, gdyby Ule miała na swynl czele
ła na celu powiązanie ich bohaterskie.i partii bohzewickiej. Założona przez Lewalki ~ na,iszczytniejszy1ru tradycjami 11ina i St11li11a, partia od Hmego 1iocz,t.
P~laki,, tej Polski, ~tór.a. walczyh! Pol- ku posi11ilal~ chanlktef ?.drębny, .nieposki. kton hyl~ rnm1eniem n~rodow„. j dnbny il.o mn}'ch. parti.1 robutn1czych.
W. ~ ar~zaw1e panoszylY, u~ Beck.o. Gdy varlle robotnicze na zachodue po-

I

„.

' •

parIsi11dały charakter przede wszystkim
była na-

lamcntarny, partia bolszewicka
sławiona na walkę rewolui;yjną, na zdoh)'cie władzy przez proletariat (1>oprzez
no „ de111okra · b11rz'uaz"j
ctall r·e" ·ol11c·1
, , ,,
J
t~czncj). Lenin i Stali1~ uczyli, że ahy
s11elnić swt misję orgamzatorn i k ierownika m as, partia musi hyć przepojona
·1 • m.a k-~ymul ną
tc'!ri, murk 5izrnu, posiauac
zwarto~c pocl względem illeologicznym
i organizucyjnym i nie tolerować i11dn~·cl1 odchyleń będących wyrazem '111lływów innych, ohcych klas."
0

W artykule p()śu:ięc011ym stuleciu „Ma
nifestu Komu11isiycm.ego" ( „!\'owe Drogi" Nr 1, 1948 r.) iote. E'iedle, pisze:

" •atni' tivorz•„ sii-oJ'•„ hi"stor1·„„ " ta ,,Ltid·.i·e
naculna zasnda marksizmu, leżąca u
0

puścić. Musi przede wuystkim przezwy
ciężyć .opory ,i hamulce wśród czę6ci robotników. wyplenić z dusz ich chwasty
niezgody i wzajemnej nieufności - diie-

dzictwo okresu minionego, gdy kapitauczyli robotnika patrzeć na swego
nia llrzyrody i &tosunków apołeeznych towarzysza pracy, jako na czyhającego
przetw11rzaj11 !iebie nroych.
na jego chleb k<>nkurenta,
Nie ma w „Manifeście" c:iulostkowejj
Na tym dziedzictwie okresu minionescnlymcntalucj wiary w anielską dobroć
to'
czlo,,·1eka, J·est 11;ilon11·ast głęhoki·e. opar- "O
o
, c agentura WRN•ow•ka,
" pawżvtnJ'
te na naukowej anali zie llziejów ludzko- dziedzictwo usiłowały wyzyskać również
,
w I:>PS dla zahamo.
ici przf'k· onanie o zel oInośct· rozwojil.wej el ernenty prnw1cowe
• ·
· d nose1.
• marszu k u je
człowieka, o możliwości zharmonizowa- wama
'
· · w b ezkl
przemilcza
socjalistyczna
Prawica
inte- asowym spo1eezenstwie
111a
resów osobistych 1 interesami ogółu, o wspólne walki, które w okresie najwięk·
m.ożhwoilci „uczłowieczenia" człowieka, ezcgo nawet rozbicia łączyły całą pohk(!
to znaczy, oparcia stosunków między klasę robotmczą, budząc nadzieję przy,:ludźmi nie na pierwiastkach zwierz~- wrocenia utraconej jedności. Trzymając
cych, lecz na pie1'\dastkech ludzkich - si~ kurczowo starych, fałszywych socjalharmonii piękna, przede 11szydltim demokrntycznych pozycji (o państwie,
o dcmokracJ'i burżuazyJ·nej·, o ,,human!~.
współpracy.
1
...,.
RewoluC"J lla akl"l\'no;c~ kla•y robot- 1t•.1'e", o •po'łdz1'elczo~c1' 1'1 · .), pr••v1'ca aoliści

0

0

•
'
'
zclohyci,11 władz~ dla przekształ-

niczej,
riodsta, "'" ,,Mauife•_tu" j·est cułkowilą ne- cf:run spoleczenstwa klasowe.go w he:t,
niewiary w czlo- klasowe - oto co uajistotruej~ze w „~agacją pesymistycznej
wieka, negacjt WlllrY w ,pomoc ze 11ro- nifeście", w in.arksizmie."
Artykuł „W przededniu zjednocsenia.",
ny $ił nad1>rzyrodzonycb. Jest to zasada
aktywności, przeciwstaw.iając11 si~ bier- (,,Nou;e Drogi" Nr 9 - 1948).
„Zjednoczenie oho partii przebiega 111
ności htdź to fatalizmu religijnego, b,d:i
też bierno~ci pł)•nącej z filo zofii mecha- tle walki klasowej, jest aamo w pewnyftl
nistycznego materializmu. Ludzie urn.i' stopniu aktem w11lli.i lllasowej, Jedoocą
h1 orz' swoją hiEtorif, to znaczy prze-. ca s1~ klas11 robotni-c:ta musi walczyc
h1 uzają ltistor1 ę, ab~· twor1.) ć rlohra przeciwko hezpo,;redniej 11kcji b111'i.Ua·
materiRlue, twot'Zł i przetwaru,ią 110- , tji, robi11cej "·s~y~tko, co leży w jej mosunki spo] ecr.ne i w procesie pnetwarza· cy, aby do jedności Ol'J:atticmej ni11 do·

0

0

~·

c.ialistyczua nie jest zdolna zrozmni,c_ć
rzeu.ywi5tośc1, fnlsz11J'e o!Jraz tej' r•ecz",
~ we
wielości, iieje 'Zwątpienie i uicwiar~
'll"łasoe siły klasy robotniczej.
Ciunłc wstecz · ku błędom, przeszka·
dzajłc ich przezwycieżcniu, hamując
p~d ku zjednocieniu prawica · łOCjali·
styczna staje &ię transmisją intereiów
reakcji, toruj e drog~ zdradzieckim pod•.
szeptom WRN-owśkim.
"

1

u

(d.c.n.)

•
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Przestarzale metody pra.cy SPB c:::To:f

UJinnrJ ulec niez1Nlocznie zn1.l anie
O szerokie stosowanie osiągnięć racjonalizat<;>rskich w budownictwie
Minęły .iąt

dwa lata od chwill zastosowania w naszym budownic··
nacjonalizowanych s11oso bów pracy (dw ójki f trójki murar·
s ki• ). W oparciu o bogate dcświadczenia Związku Radzieckieio budownictwo uczyniło dalszy krok naprzód, wprowadzając system i>ZYb
koilńA!wy i potokowy, Budujemy dzisiaj sizybciej i taniej niż przed
dwoma laty, a będziemy wznosić nowe domy mieszkalne i obiekty
pn:emysłowe jeszcze szybciej w celu przedterminowego zrealizc>WA·
n ia Planu li - .letniego.

ro

twie

u. 7.&dowala-

*

bu

Inż.

• • •.

I
j

sprawnie pracować np. dwó.lki i
irójki murarskie, n ie ma Jr,c oduowi11clnleg-o frontu pracy? No, 1 jak
się okazuje, nie ma ich tu wcale.
Może to się wydać
co najmniej
d?.iwne, ale tak właśnie jei;t. J>wóJkl czy trójki murankle nie •lł tu
prawie st-0sowane, najwyżej J\fellle
llY tylk<> przy niektón•ch fraa:mcnfach muru. Nic dziwneiro, te i po.
stęp robót jest daleki od tero, a by

I

Chlebem i solą witojq chło pi polscy
delegację kołcho.tni ków radzieckich

*

* przykład nie
Podany powyzeJ
jest czymś odosobnionym na budcrwie SPB na Starym Mieście. Podobnie pracują tu wsrzystkic ekipy
SPB. Spośród 378 robotników, .;:atrudnionych tu w produkcji, 67 murarzy (łącznie 11: tynkar11:ami) pracuje
~ystemem indywidualnym, tak samo
polowa cieśli. nie licząc 152 robotników, zalicrz.anych do grup pom·.)cniczych - ląCtZnie przeszło polowa

*

*

Co powściąga. i utrudnia wzrost p1•0
dukcji w naszych zakładach pr!łcy?
Co st.oi na. przel!zkodzie zwiększeniu
w~,d11jno1\ci, która w okresie O-lecia
ma podnic~ć się

*

kadry fa chowców
Przyczyniając się

ze swej stro·
ny do planowego wzrostu wykwalifikowanych fachowców w Planie 6-letnim, ZPB im; Dubois, przy
sporzyły

przemysłowi bawełnia

nf'mu 44 mistrzów na krosna auto
maty~zne.
Uczestnikami kursu,
który odbywał stę 'w naszym zakładzie, byli robotnicy. z ~ukła
dów im, J. Stalina, Włady Bytom·
skisj, fabryk częstochowskich o·
ntz -pracownicy z naszych tkalni.
Uroczystość
wręczenia dyplo.
mów absolwentom miała charakter bardzo podniosły, Prymus
kur5u, ob, Kazimierczak. składa·
i<te w imieniu kolegów podzi€;kowanie za nauk~ i włożony trud,
oświadczył:

- ;,zobowiązujemy się pogłę·
bia6 naszą w!edię zawodową i
ideologiczną, sta.:: na straży pań
stwa, a tym samym !ntęresow
mu pr~cujących. Wytężoną prapr7.yczyniać się b ędziemy do
pr:r.edtermlnowe~JO wykonania za; I
dań Planu 6·1etniego".
"R., J<;aczmarek,
Zakłady Prwmyslu Bawełnianego
i.m. St, Dubois.

c-

przemyśle o

przecież z murarea i pomocnika).

pozostawiona b ez pomocy

tej pory,

gdy zagadnirnie pracy
sie tematem
zebrania naszego aktywu partyj.
nego i ZMP· owców, członków Partii naszej dzielnicy. I trzeba przy
wś ród młodzieży lłt!lło

znać, że choć potrafiliśmy ujawriić

pewne usterki w naszej pracy i
wytyczv.:: drogi dalszej działal
ności, w istocie nic do tej po~y w
pracy żMP nie uległo zmianie :oa
lepsze. Np. koło ZMP przy Nowej
Tkalni jest zupełnie martwe. Od
wielu miesięcy nie odh)rwaja si~
zebrania, nikt sic: młodzi eżą nie interesuje i nie pomaga je.i w pr<\CY·
Nowy przewodniczący koła, ob.
Wagner, próbuje ożywić dzi11!11lność organiu1cji, ale wobec brid;lt
pomocy if' strony organiz11c:ji par.
tyjnej i związkowej wyaiłki jtl)O
pozos taia bez skutku,

Wydaje ml się, i.a w świetle ostatnich uchwał nie trz"ba chyba
powtarzać, .J ak szkodliwa jest '"Ytuacja, istniejąca nil nanym t~rt
nie. Organizacja partyjna wrnna
głębiej ~nikn~ć w 7.ycie młod~ie
ży, pospieszyc z pomoc11 niezhcz_o
nym aktywistom oraz przewod~1- I
czącemu koła ZMP, a wtt>dy niewątpliwie wzrosną szczupłe szer~
organizacji i ~aczn11•_ ona ro:zw1jać właściwą dw1łalnosć.

m

·

M. AwitoJ\
ZPB. hn., J. Stalina.

Brawo,

piszą

Nu odhylrj onendill naruclzie
wytwórczej w ZZPW irn. Jana
Pietrusińskic~io w Zgiorzt1, przed·
st<twlciel m~odzleży ZMP i SP
tych 2akładów powiadomił · obfl::•
nych, że młodzież z tkalni przy•
stępuje do współzawodnictwa pr&
cy w d71edzinie ilości i jakości
prod11kcji.
Dajl;ll! wyraz zrozumieniu zn••
czenia współzawodnl ctw11 -nracy w
Pianie 6-letnim, młodzież ZZPW
im. J. Pietrush'lskiego w Zgierzu
wzywa również i stars.zych lk<tczy
do współzawodniczenia z b rygi!.-

Wyko1\cz11lnla n;i~za wyrak)ia o
hecnie ponad 130 proc. b!lzy. Za
trudnieni w nlflj robotnicy rozu
mieją
dob1·ze, że tylko dzięki
współzawodnictwu 1l1ożna b~<:l~ie

wydatnie zwiększyć produkcję. a
tym samym µodl'ie~ć stor;ię i:Yciow<i klasy t·obotniczej.
T. SaRr
ZPl!l im. J. Marchlewsklea:o

Brak sygoalizQcii
dezorientu ie ~ałogę
W iizwalni ZPO im. Priichnikf.

i1tarł si' już zwyczej, że l'Obotnicy
kończl). JH'ftcę
pół .rodziny 1n-zed

wldoiwym terminem. W duli.ym
stopniu ponosi za ten niertoż~dil.
ny objaw winę kinrownict:wo z•ld1.du. Bowiem na sali nlł! nia :te
gara, a ża dne sy1rnah• nie obwi•·
szczają. nad ejścia końca pracy.
Wydaje mi się , te zainstalowa
nit sygnalizacji
pr zyc zyniłoby I
pliny pracy .,,, szwl\Jl\i,

M. Stasiak
ZPO iitt. P1•tkh11ika

(M. I .)

nasze plany produkcylnet

c1,1mi mlndzil"żowymi o r117, do Zflr,
nanlzowa11i11.
wspciłz11wodnictwa
pracy między brygadami 5li\r1Zyrh
u„11czy.
St. Wójcik.
Zja?dn. Z11kł. Przt'lm. Weln.
im. J, Pietru1ińskiego 1

si~ '"ydatnię 1'111 zwi•l<~ onla

J•"

Czy wykonujemy

Młodzież współzawodniczy

wykończalnie I

Załoga wykończalni ZPB
Im.
J. Marchlewskiego może się osta
tn1o pochlubić poważnym 1ukce~
sem produkcyjnym. W O$latnim
eta pie współzawodnictwa z wyko1)cz11lnią ZPB im. St, Dubol!,
w.vko1\czalnla
nuza
uz:vskala
2.984 punktów dodatnich,
pod·
cztts Jdy t1n s0tm oddział ZP:E!
ui.i. St. Dubois wykazał tylko

1.858 punktów.

66

I

Organizacja ZMP w Nowej Tkalni
Minęło już 6 tygodni od chwili
podjęda przez Rądq Główną ZMP
doniosłych dla naszej or ganizacji
uchwał. Sporo czflsu upłynęło od

•

snnrndzielnie pr11c11Jice siły na .11ś ·I ku, W eilu:u tak dłuriero ~~ IM~
mit. szwalll'iczej. J est zupełnie. zrozu nv. ehybll. było •naletć ir sakładsit
miftłe, że kiero~nictwo tewo zakładu, dwie młode p1•aco1vnice, pl'&l'ftł<lł llit
·rada zakładowa i organizacjir. partyj t:czyć tkactwa pod okl•m t.Ąk wyłit'aw
r.:.> czynią. wszystko, aby ułatwić tow. nej tkaczki, jak tow. Strnlbiclca DombL"ych dotrzymywanie jej prz:•- albo te:I: p~ydzi•llć je; nowopr~y
r~rc~enia.
Interesuj' si~ wynlk11mi jęte do zakładu w tym okl'f. i• aify.
.ic'J prnoy, śpielll'!!l z pomocą, otaczają (Wiadomo zd, że wydział 1'er11órlal
Ją Ur4nnniem i uaeunkiem. Zdaj, so ny prv.yjmował w ub egłym 1'\iłllllCU
bie do9konale $p1·aw~ u znl\czenia i ludzi do pi-11cy),
w1„gi joj <'Zynu.
Ot, po pro1tu - ilekciewatone H •
Nnleżalo by przy\)ul!Zczac, h tik
powinno ch:inc 11ię we wsr.y1tkich fi bit cen nt in lcj11tywy o!iunej robótnl
brybch i ~nprawdf truooi0 aro1uftlltć, cy. Nikt w zakładzie nie ehci11.ł zada.ć
dlacul(o na ))l'Jl);k·lf d 'A' ZPB im. Du. aobit trudu 11a 1''Y•zuk•nle jtj QCUll•
r.io, f'J. u ~11le)M1 i• poń\ooy pny wy.
boi• JMt łna(l-lej,
P1•ac\ljflc11. tu tkaczka na 32 k1•01- pelni..ilu podjft•ro przez nit 90811n11ch, tow, Strielbicka, 1ooowl,aala wi,z•nia, Nik~ n~e PQmY~lał, aby
sie k u uczcz•niu Konrr„n Pokoju •P<l1rnl11ryzowat jej iniojatywo wj1•óe
"' )'•zkolic dwi11 na kł•d,czki t11k, a)>y
z~łotri.
morły u mod•i•ktie ob1ł11 1riwać 11·ar·
Tero rodzaju ~ttpowanie ttie
aztątr. Oczywińcit, nie rzucała słów
n~ wl11tr prz~myślda je dobr?.e. jest oe~ywiścle „budujłct'', 11te Jpr11
Z projektem awym udała •it do kle j.i roaw()jowi •11kol"la 11• wo4owe10.
1·ownlka tkalni i do i·acly ukłp,dow•j, A prr.ł(Jl11·nit, ut r,ca n lachitfte JłM'J
proilZąc ·o p1•zydzieleni• jej uc~e11nlc. 'fl·y jedM•tek, w Jlth\i
dfłC~aj•o111łl
Chodziła tak niejednokrotnie, leez bez
wĄgf t•alł sar~dni•nia .
skutku. Słyszała stale
s1qną odpo
Townzy11r:e • ZPB im. Oub<Ms Jłft•
wiodź, ·że „ nio U\11. ludzi do
nauki.
Znała tt lllPl'l\WQ również i organiza. '' i1111i :srozumieó aw6J błłd i l\t ; "'
cja podstawowa (tow. Stnelbicka wić &"11 jak najrycł\lej, "'· ykorzylltujłc
jc!ot akty.wnym członkiem Partii) i skwllplh\'it e.ennt iftlcJ•ty'A'• itl•'·
nic · nie zdziałała w tym kierunku, StrzelbiQki•J. lłowl•m tloJ luclti1,
aby tk11czce - aktywistce \1łatwić
ttta - ht • ·ycholl·h'cr i 1ta1u1117e't•1•
wypełnil'nie jej zobowił11•ni11. Min ął
l\OWYCh kadt' facł\Q"'Yll1', t•lr> J\ltll~
mi.e•l•c ł piękn-. inicjatywa tow.
Strztlbicklej n ie 7,0stała zreali~owan:t nych 'ant ,.. J>l~flit 6-letni"'.

Je-dnfł z JłOd>1t11wow)'Ch tero przy.
czyn jelit bez 114tplenla brak 11·ykwa
jif;ko11•nnych 1ił robocr.ych. ZwlaBz~
cza zakł11•ly włókiennicze uskarżają
si4 na dotkliwy brak fachowcow. Pro
dt1kcj11. w?.rutłl, przybywll muzyn,
!)<·trzeba <lo tych maszyn jale' naj·
wi~ej tkl\ci:y, 1wz11dek, farbiar7,y, .to
kiwzy.
Jedyny spo-~ób rozwi4111mia tycl1
ti udnofici - to prow11dzone wr w11mo
żc;nym, tempiie szkoltn!e i do11k11l11nie
Hwodowe. Sr.kollć i jeszcze raz 1:zk<>.
lic - oto podRtnwowę zadanie admi
n'.stracji zal<ladów, i·ad zakładowych
i organizacji pl\l'tyjnych. W tym ceIn zah'Udniono i';les)!;e insti·uktore:-,
opi·acow11nQ nowe metody szkoleni.\.
Ji; po1uacll w tym wz1tlęd:l'.ie śples;i;ą
~r.mi i·obotnlcy, Praodownicy
pucy
z ,.,-lasnej inicj atywy podej m ują się
:;.zkolenia młodyc h tkaczek, prządek,
ciy szw11 czek. Wiele takich nowych,
w:,rkwali:flkowanych sił pl'zybylo j\.li
naszym iakładom w i·amacl1 :iobow!ą
11H'l, podt-Jmow11nych n11. ęzetić KQngrł!
su Pokoju.
Wsponmieć trzeba chociażby pięk
nr. inlcjatywę tow. Bombryc!\ z ZPO
„Wólczanka", która na zjeździe odzie
t.owców we Wrocławiu l>odjęla zoj)„wiąz 11 n i• wyukolr-nia 5 szwnczek, z winy biurokratów i nif.dOł f:ów.
kł d
~
Jasne, te coś tu nie je11t w po1•9ąd
• dziś jnź przr 11 nor:i:.y 1a ZR • R om "

N aSi korespo11;denc i

Rosną

A tc~;ystld'11i tym poc:r.ymmiom pr:r.ykla1tkuje z sap<tłern wotyk~1d
organ - „Os1enihtor11 R omarw", l.· tóry raz po raz ltropi artykuły, dnm.a1a•
jqce się pny:mania „rządowi" s Bonw s.z tregu pmw w J ntdzi11ie polityki
:::aKr<111icu1Pj i tcewnętrz11ej, za u!f.lrcia ocln:b1uigo pokoju 11 1'rizo11iq orctz :s11'ieh~e11ia :wch0<l11io-11iemiPchitj prorl11kcji 11<1/i...
„l'obo:i:11 e"życzę11ia watykańskie10 dziennika dziwriie ]<1~·oi przypomillltjq maa<lr polityc:111>, rrr1liiot1v111e prnz imveriali..iów <tf1&lo-mnerykmi.sJ.·ich. w Nirmcr;ech Zacliod1tich i łwm1011isują doako1111le ze stylem „demilitflry:r11cji", propago1amym pr:ez bry1,·jsl~i Foreign Office.
B. D.

te

sześctennych.

I

w

proc. ?

kierownictwa
na St<irym Mieście umieszczono tablic~ z wykaumi osiągnięć współeawodriictwa pracy, Wykresy, or.naceone .k:olorowymt wstążecz~aml,
dochodZ<\ do 300 proc, u cleMl, 24.-0
;proo. u murarity, :grawie 200 proc.
w tr1msporcie.
Osiągnlęc1'a •Ił bardeo wysokie,
ale nie !lapoininajmy o . tym, że np.
murarn:e uzyskiwali te wyniki, praoując
systemem
indywidualnym,
J;;tóry według nowei:o
katalogu
norn1 nie powinien tu być stosowa·
ny. Za normę bl'Rno 1,1!1 mtr. s~eiciennego muru, przy 240 proc. c2y·
ni tó <l,33 mtr sześć. Tymc2a~em
w systemie dwójkowym norma wynosi 4,18 mtr. sgeść. muru, ii wylwnan;a. w 240 proc. (wyniki takie nie
są r<Zadkością) , daje przeszło 10 mtt.

koł&J\f)Żnley radd.eccy witani są. entuzjastycznie przez cJ1lopów pol 1kleh, którzy priyjQ111ją drogich gości chlebem i snl ą,
'
Na 94jęclu - przewodniczący •Pól dzielni produkcyjnej -+ Zablncin Kuśaierak, wr~a. Puskowii Czucnno, Bohaterce Pracy Soc.lali9łyo,;n ej - chleb i sól - oznaki serd ecznej gościnności,

W związku 21 oficj<tl11ym. komunikatem rządii brytyjsl.·ie&o o w!trsr"
mm1i11 zar:;qd:eń demilitary:::acyj11ych w Niemczech Zachoil11ich, !tlini&t••
st11•0 Swaw Zagranicznych ogłosiło lisr~ zakładów prnmyilctwych i '":JfJ•
d::eri 11 ojskmvych, które początkowo mU.łr być zdemontotmnt, :IPCIŚ obłtnit
11ie podlegają jui demilitarp;acji.
1'<1 k więc pozostw1q i będą fu11•kcjo11 ować w Trizonii - 11a ch11xiłt
val.·t;L .~11la11 tycJ.-iego", 11:ielhie stoczni• „8 lom i .l<'oss" w Ilamburiu. •l«low11ie, Jaóre 1wleialy tło honcer1m „Hermowi Go11rin&-Werke", olbrzym.ie
u.1hlady Krup11a w Essen itp. Darv11t fo111is1.-a wojsk0tt·e, które mial.v llyti
wormie i oddane 110<1 uwa11:ę zbói pazo.lf,tmq równiej nie1wrus;o11e.„ W M
J.-oric:rrtiJt swego oświadc:e11ia, F'oreig11 Office : typoin{ anKieZ.,J,·q obłttdtt,
i per/idiq lrnm1miJ.m je, ie - „praktyc;:mie demilitaryzacja w Niemczech Z11ch oclri ich jest u1kończ<ma" (!?)
'l'r;eba przy~wć, ie 7wjęci<i i voglqdy labo1trzystow1kie10 r:r.ąd1t w spr1111•ie demilirflry::acji są 11ie:m-ylde orygimtllle, 1w i tcr~c:r. spr:eci11e z posta1101de11irrmi 111..łndu 11oczc/a111sldego. ił11~lir.v demor1tujq do.ić iorliwie f°tt.•
bryhi„. mydła, grzebieni, 1111czy1I kuclr P1111ych itp., pozQstmvfojq natom itut
'"' tere11ie '1 riz011ii - u1kłady KrupJ>a, wifllde stoc;mie i fo111i.dm u:ojsl.-01t·e. l\'iszc;1>11ie fa bryh 11rndulmj<jcych mydło i łyżki stołou;t, tlokoriytmne jest po prost.u s:e względów hamłlnw1»-ko11Tmre„cyjnyc/1 ; utr:r.,.-mytca·
11il' w stanie zdol11ości 11rod11hcyjnej zr1/iladów Kruppa itp., naleiy do .z:agadnil'ń. „wyi1zej'' palityki, kt6uj cele i :zadania dyktowane 14 przez Ws.szy11gro11.

Dlaczego tow. Strzelbicka z ZPB im. Dubois nie mogło wypełni ć swego zobowiqzania

budyn~iem

Różn ica wydajności, jak. a: tego
wynika, ·olbrzymia. Gdyby więc zai;tosowano prawidłowe metody budownictwa pr.zyniosłyby one olmiżenie kosztów oudowy, oszczędność na
CZR~ie i lud11.iach '.dwójka si.ł!lda i'.ę

oraz sukurs „Osservałore Romano"

C_enna inicjatywa - nie wykorzystana!

Metody p racy SPB na Starym
Młricie •tan owi~ jukrllwy przykład złej or1ani1acji pracy, nie·
d ocenia n ia osl~ni f:ć ciioławych
raQjonaliY,&tor6w,
nieu mlejflłnc·
J o wykorzyatywania ludzi orn
11>rzętu ine<:hanlo1meco.
Na. tym łle r;rMumiałe alę alaje n iewykonan ie planu piiłroesnego pueoi. .Oddział L6d11ki SPB.
Prąd

*

(J. K .).

załogi.

li)

i<

Na budowie SPB co miesiąc odby
wają aię n arady pr odukcyjne, Mówi się na nich o wielu neczach ale,
jak dotąd, ani r a.da. zakładowa, ani
tęż or«a.nizacja. pal'łyjna nie zwr óciły u wari na t o, ż e stosuje się in
prustarzałe metody
pracy, że 'Lła.
orranizacja obniża wydajność, ie z.lltrudnla sic: zbyt wle ltJ ludzi l p r owad?;i rozrzu tną &"l>!IPOrl arkę ti11an sow~ oddzia·ł3•w uj:\e
w sposób dem oralizujący na lnne nło1i b udo·
wla ne, pra{!u j~ce netclnie.
Dzieje si~ to w drugim półroczu
pierwszego roku Planu 6-Jetn:.cgo,
w okresie bardziej wzmożonej, aniżeli kiedykolwiek do tej pory wal·
kl o podniesienie wydajn()Ścł, o 7aOS'.ł<:~ę<lzenle każdej złotówki; w tym
czasie, kiedy ze strony załóg innych
przemysłów wysuwane
są żądania
wprowadzen!.a nowych, · wyższych i
słuszny-eh norm.
S))raw~ metod pracy, st oscnva n ych w SPB n a Sta rym l\lie.ście,
nieu1loJ.n{]jcl k ierownictwa, winn a. siti u.j~ć n ie t ylko miejscowa
orran h;aeja p artyjna., a.le rów·
nlri i K omitet D %1elnicowy oi·az
llada. Narodowa m. Łi>d~i.

Szczęsnowicz, kierownik
dowy, tłumaczy te 11iedociągnic~cia
ln.idnym dostępem do miejsca budo
wy, a przede wsr..vstkim tym, że no
wy katalog norm przewiduje tu po
sprawnie i wydajnie, f stnid~ zespo noć stosowanie właśni e systeinu in
ły, których praca. nie przebiera w e dywidualnego.
Jednak informacje
wluciwy sposób.
te nie 1ą, za-odne z prllw<l ą,. Kataiog
bowiem wyraźnie stwierdza, że tyl
SP~ już w marcu br. p~·zystąplło ko na b udowlach, gdzie powierzna 011edlu ZOR, Stare Miasto, do chnia otworów (okien drzwi itp.)
budowy gmachu szkoły.
Ale tru- wynosi więcej, aniżeli 40 proc. w
dności wynikłe z braku dokumenia 1stosunku do całej powierzchni ścian,
cji tech~.icznej (n~dsyla~o ją V:. „J:a zachodzi konieczność prowadzenia
wałkach ) sprawiły,
ze własc1w1e robót
systemem indywidualnym.
prace rozpoczęto dopiero w 1ier- Jeśli powierzchnia otworów stanopniu.
Dzisiaj mury szkoły sięgają wi mniej niż 40 proc., należy stosojuż wysokości drugiego piętra.
J e- wać system dwójkowy. I t.vm wła 
dnak na pierwszy rzut oka uderza ~nie warunkom odpowiada budytu nadmiar sił roboczych. Budowa, nek szkolnY" na Starym Mieście.
jest przecież w poważnym stopciu
Malo tego, w Otfóle na: Starym
zmechanizowana (pracu.Ją windy,
Mie~i e
nie m a takiego budynku,
transportery, betoniarki) pocóż więc
ta liczna, przeszło 12(} _ osobowa za f<lzie 1nunru w myil kata loiru 1>0
toga? Jak mogłyby w tąkim ścisku whmlby prae()wae indywidualnie.

System dwójkowy i trójkowy, oJ;)arty na wysiłku zespołowym i kil
k.akrotnie podnoszący
wydajność
pracy murarzy, betoniar.zy czy cieśli stanowi !undamefit wszelkich
dotychczasowych i przyszłych osią
gnięć w budownictwie. Nie ma mo
wy o Podniesieniu wydajności, obni
żeniu kosztów
budowy i przyśpie
szeniu tempa pracy tam, gdzie nie
są w P4?łni stosowane zracjonallzowane metody pracy.
Stopień uzespolowienia prac na
budowie stanowi zarazem świadec
two przedsiębiorczości kierownictwa, je&o eneriii i talentu organiza
cyjnego.
Dzięki nowej, lepszej organlza
cJi pracy, nowym metoclom w bll
dnwnio-twie, &zybko wzrasta liczba. nowych cl omów, szkół i fa.
bryk. Przyltl:idem tego w Łodzi
jett budowa osiedla ZOR-u na
starym Mieście, które r<>śnie nie
mal w oczach.
Niestety, nie u wszystkich jednak
zrozumienie znaczeniia dobrej organizacji pracy zostało już w pełni
ugruntowane. Również i na Starym
Mieście llbok zespołów, pracujących

można było uznać

jący.

dyacy

W tblni ZPB im. Szymańskl!•a
coraz lepiej rozwija ~ię współu·
wodnic;two pracy. W tej chwili
istniej• tu fui 58 ,:opołów. ,i••
fancie współzawodniczącycl!. mit·
dzy ~obJ\ w wykon11nlu pl•n(r,.,
jAJ,;o~riowyc!\ i ilo$ciowycl\.
N•
c11,oło wyilij11ją 1lt ies.po!Y Jód„
fy Bartniak i Heleny W~aocld•j,
N1 III-dm miejscu 11najduje sie:
mój własny H11pół. UzyskujtMY
przecif)tni• 100 p roc. ,;p1·imy'' J>r•J
110 proc. wykonania buy,
NiHttty, nigdy nie wiemy do•
kło'dnie ile w danym mle•iacu wy
robiliśmy bizy, poniewd wyni~ ,
podawan• nąm są dopiero -po s.c;)\
miesiącach.
Myślę,
:i:e n11*i••
ło by 11r;iy Wlłrnt• t•ch llmieiici~
11-pecjalne tablice i l!MCzni• C!d•
eiej wypisywłć na 1'.lch proc~l\t
wykom1ńia pl<tnów. Pozwoliło by
to nie tvllto l'ł• ściślejazif, llOl'llf1'•
l~ własnej }3r1cy, al• skłaniało łlT
1:araz~m nas di:i bu.dziej wytti<!l•
nych wy•iłk:Ow.
M. nudt~.
?:.PB im. Szyl'l'lłt\sl..l•o~
I

\

•
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BOLS.ZEWICKI STYL PRACY
coraz lepiej posługuje
nasza Partia w walce o budowę
podstaw socjalizmu w Polsce.
dla przyswojenia
Cenną pozycję
i:obie przez aktyw partyjny rzasad le
stylu
ninowsko - stalinowskiego
pracy stanowi wydana w ramach bi
bHoteczki „Życia Partili" broszura
L. Slepowa - „O bolszewickdm stylu ))racy partyjnej".
broń, którą

się

Charakterystycioną ~echą i właści

wością

b'o lszewickiego stylu pracy
jest rew.olucyjny rinmach w połą
czeniu z rzeczowością i wytrwało
ści<\ w osiąganiu postawionych sobie zadań. „ Właściwy bolszewikom
rozmach rewolucyjny - pisze towa
mysz Slepow - zna.lazł wyraz w olbrzymich społeC1Utych, gospodarczych li kulturalnych przeobraże
ntaC'h ZSRR, w zwycięstwie socjalizmu na jednej szóstej kuli ziemskiej",

T

en ll'ewol.ucyJny . rozma.ch cechu
je cora11; ba.rd~iej il'Ównież źy
.
cie w naszym kraju. Najwspanialszym tego dowodem jest nasz gig.an
6-letni Plan nakreślony
tyozny
przez Partię, który zakłaida niiewzru
szone podstawy pod budowę socjalizmu w Polsce. [)owodem tego prrze
widrziany planem potężny rozwój
przemysłu, który w 1955 r. osiągnie
pozfom 4-krotnie wyższy od poziomu produkcji przemysłowej Polski
przedwojennej, dc>wodem tego jest
rozwój rolnictwa., którego wydajność w poróWillaniu z :rokiem 1937
wz.rośnie z górą: dwukrotnie, dowodem wreszcie powaiżny roz,w ój transportu i komunikacji w ciągu 6-lecia, ośmi0ikwtny wzrost inwestycji,
co w sumie stwarza warunki dla
znacznego podniesienia dO'brobytu
materialnego i kulturailnego mas
Przejawi się ten r&Lpracujących.
maph również w coraz większym il'-OZ
woju współza.wodllictwa pracy, racjonalizatorstwa, w przechodzeniu
w mia.rę il'o.zwoju techniki i organizacji pra.cy na wyisze, słuszne normy p11odwkcyjne.
Rewo1ucyjny rozmach stanow.ić wiL
nien Jllieodłąozną cechę ka,żdego dizia
łacza partyjnego. Każdy aktywista
par~y_jny ,i;iusi 'Y.}'Tabiać w sobie
spoo-1
urme3ętnosc pnz:e"'-idywania,
strzegania nowych 'ZjawJsk j procesów, w.id.zenia rodzącego się w walce ze starym nowego, któremu tl'rleb a pomóc w rozwoju, bowiem do me
go należy pmys!lłość.

Bo organizacja partyjna była
motorem, mo·bilizującym załogę do
wydajne.i pracy, bo dobrze Q:Organieowała grupy pał'tyjne na poszczególn~ch odcinkach produkcyjnych,
całość
obejmu jąc swoim zasięgiem
produkcji, od obróbki mechanicznej
do k<mtroli. Organizacja partyjna i
wszyscy towarrzysze zwracali baczną uwagę, aby na ich odcinku produkcja pl"lebiegała bez rz.alhamowań,
by praca była rY'tmiczna. Fab'ryka
Samochodów w Starachowicach dla
tego ukończyła plan pmed terminem, bo potrafiła zwalczyć szturmo
wość, która cechmvała pracę w początkowym okresie, bo wreszcie wy
sunęła. na kierownicze stanowiska
ofiarnych robotniprzodujących,
ków, jak tokarza tow. Fajkicrza,
tow: Zaleskiego i innych.
odstawą reali.zacji nas2ego gigantycznego Planu 6-letniego
są niewątpliwie kadry. Lenin i Stalin uczą, że kadry - to decydująca
siła 'k ierownictwa parłyjn~go i pań
stwowego, Od nich w ostatecznym
wyniku zależy los każdej sprawy.
Dlatego właściwy do.bór i rozstawie
nie kadr oraz systematyczna praca
nad kadrami - na co wskazało IV
Plenum KC naszej Partii - zajmują najważniejsze miejsce w leninow
sko - stalinowskiej nauce organizowania zwycięstwa. Platego, aby
cyfry
przekuć w czyn porywające
naszeg.o planu, musimy nieustannie
trOS2lCZYĆ się o wzrost paszych ltadr,
o szkolenie, wychowywanie i wysuwanie setek tysięcy nowych kadr
dla. przemysłu i aparatu pa.Iltyjnego.
bolszewic. Waiżnymt elementami
kiego stylu pracy partyjnej są: kon·
trola wykonania, praca nad pogłę
bieniem więzi z masami ora.z kry•
tyka i samokrytyka. Ko'łtrola wyko
nania czym kierowniczą pracę pa.ri operatywną konkretną
ityjną

P

mówi tow. Slcpow. Jasne, że gdy
bra•k jest kontroli, nie można w porę uja.wniać nleclociągnięć i 7,apobie
gać ewentualnym zahamowaniom w
pracy.
Nic we wszystkich naszych organiizacjach partyjnych kontrola wypostawłaściwie
jest
konania
wiona. Są jeszC'le wypadki, j~k np.
w kopalni .,Rozbark", „Zabrze „Za.brze - Zachód",
i
Wschód"
gdzie kontrola jcsi prowadzona dekadowa. Skutki tego: w V Oddzia•l e
kopalni „Zabrze-Wschód" na ogóljedno
ną sumę 12 zobowiązań ani
nie zostało wykonane, w Oddziale
VII na 8 robotników pracujących
na przodku, biorących udział we
współ'Z.awodnictwie,

zobowiązania

nie wykona.la siedmiu. Brak kontro
li i opieki nad wykonaniem rz.obowią
kopa1niach
rzań we wspomnianych
spowodował osłabienie

współzawo

dnictwa pracy.
by ko.ntrola wykonania była
skuteczna, na.leży ją org:mi:r.oZnaczy to, że
wać. Co to 1Znaczy? trzeba systematycznie zapoznawać
maisy pracujące z treścią Planu
6-letniego, poł>udzać je do walki. o
wykonanie zauoań jakie stawia Plan
na danym odcinlm, zna.czy to rozwimas szeroką i bojową
jać wśród
pracę polityczną, Tow. Slepow wska
zuje, że ścisła i stala więź z lJlasami,
mas,
umiejętność nie tylko uczenia
lecz uczenia się od mas je5t niez.wykle ważną cechą bolszewickiego
stylu pracy. Dobre z&rganizowan'ie
politycznej i organi.7Acyjnej pracy
z ludźmi, praca. nad pogłębieniem
ich świadomości jest potężnym źró
dłem siły kierownictwa bolszewic·kiego, jest skutecznym nairzędziem
!llaszej Partii w walce o budowę fun
da.mentów socjalizm.u.
Szczególnie sklllte~ną bronią w
nasrzym marsrzu ;naprzód jest kryt.yn i samokrytyk11.. Wychowywać ka

A

to oma.cza w odniesieniu do·
C onaszej
kon•k retnej sytuacji
j

zadań jakie

6-letni'l ·
Oznacza. to, że orgamzacije partyjne
powinny dokładnie widzieć za<i:ho•
dzące na swoim ierenie, w fabryce
kopalni czy innym rzaikłallhae praey
zjawiska., umieć przewitbiec monce zaistnieć przeStLkoily w wykona·
niu planu i w porę im mipobiegać,
muszą śledzić !i wpływać na kształ
towanie się nowych form li metod w
pra.cy, iktó.re mogły,by przyśpieszyć
stawiia Pia.n

pobudzać
produkcję,
podnieść
twi>rezą linicjaity;wę ludzi ilJracy i
wytyczać jej kieNJD.ek, wykTYWa.ć
niewyko:mystane dotąd reze?1Wy sił

i

i środków, wzmagać C'ZUjność rewoa pr~de iwszystlcim widzieć
i wyczuwać wzrastające w toku
p,racy no.we ikadry,
Rozmach rew.olucwny łączy Partia z meczo,wością !i wytrwałością
w o.siąganiu · IWysUDiętych celów.

W

ty,k i - powiedział na V Pilenum towarzysz Bierut - wyraża. właśnie
na obecnym etaipie Plan 6-letni".
Jest to jasny i reailny progil'am budowy ustroju socjalistyom.ego, budowy~. której podstwwę stanowi prze
budowa. ii wielka. ll'O?Jbudowa. ekonomiki naszego kraju.
r .e wolucyjPołączenie il'07.i01achu
nego z rzeczowością li uporczywością
w osiąga111iu określonego celu w
praktyce pmejaw:ia się w słusznym
wiąmniu linii politycme.i z pracą
organizacydną. Słuszna. polityka Par
tit stan1>wi podstaiwę zwYCięstwa.
Ale · zwycięstwo nie p:mychodzi samo, naleri;y je organizować li zdobywać. Alby całkowicie mpewnić wcie
lanie w życie uchwał Partii, osią
gać cora"Z nowe sukcesy na drodze
do socjailizmu, tr.ielba ciągle ulepsmć pracę orgainiQOyjną, doskona.organizacyjne.
kierownictwo
. Iić
„Bez prat:y orgain.i.mcyjnej - pisze
tow. Slepow - kierowanie wyradza
się w wydaiwanie dekretów i naw~t
na.jlepsze !lłi)&ynania !(lOZOStaJą nie I
zre<l!li.'Zowane. Polityka. bolszewicka.
osiąga. zwycięstwo' za zwycięstwem
właśnie dla.tego, że Pairtia. za wsze
wmia.cnia. swą linię P,Olityezną pracą organizacyjni\ i mobilizacją szerokich mas do wypełniania wytyczo
nych zadań".
Na olbrzymiej lilości pnz:ykładów
naszych organdtz.acjd. partyjnych wi'ooimy, jak wielką rolę w realizacjł
zadań i1Jrodukcy,jnych odgrywa wła
ściwe kierownic·two w połącuniu
z do-brą pracą organLza.cyJną. Weź
my choćby Podstawową Organizację
SamochoPartyjną p:rrzy Fabryce
dów w Starochowdcach. Fabryka,
mimo istniejącyoh poważnych trudności, \VYkonała Plan półroczny
przedterminowo o 15 dni. Dlaczego?

j

się

związku z odbywającymi
uroczystościami ku czci

Stefana Jaracza, drukujemy
fragment wspomnień
Leona Schillera z ostatnich
lat żyda wielkiego artysty.
p0niżej

.„W mail'cu 1941 r. zaaresztowa
Jarac,z a jako rzekomego
no
wspólnika mordu na renegacie,
agencie „Abwehrstelle der deut
schen Wehrmacht" Igo Symie.
Gdy zjawił się na Pawiaku od
razu jaśniej zrobiło się w celi.
Od razu zapanował w niej pewien optymizm, nawet humor.
nas gorszego od śmierci
„Cóż
mówił Jaracz,
spotkać może" parafrazując słowa „Kapitana z
Koepenick", jego sławnej kreacji aktorskiej.
I dodawał: „tylko nie dać się,
panowie", choć serce pękało mu
na myśl, że lada chwila córkę je
go z Serbii esesmany na rozstrzał wywloką. Gdy mrok zapa
dał i z nim poczynała dręczyć ce
lę bezsenność, pełna napływają
cych trosk i zwątpień, on słodził
opowieś
gorzką dolę więźniów

i w
nasz teatr.
Pewnego dnia nadeszła wiaao
o
mość, że wszyscy więźniowie
puszczają Pawiak, gdyż z powodu braku miejsca wywiezieni zo
W
staną na roboty do Niemiec.
ten sposób Jaracz wraz z grupą
warszawskich aktorów znalaŻł
się w Oświęcimiu.

ciami o tym, jaki

być może

.prżyszłości będzie

*

•

*

całą okrutną
poznał
Sam róż
prawd~ Oświęcimia.
nych katuszy był nie tylko
świadkiem, ale i ofiarą.

Jaracz

.

dociągnięciach.

Smiała i -otwarta kryt:vka i samokrytyka „daje ma•tetiał (i bodziec) do naszego marszu naprzód,
do rozbudzenia. twórczej energii mas
współza
pracujących, do rozwoju
wodnictiwa„." (STALIN).
Nie można. więc posuwać się naprzód, nie mfłŻna realizować pomyślnie wielkich cy.fr naszego Planu - nie umiejąc krytycznie spojrreć na popełniane błędy, n ie przyznając się do nich w porę, nie przezwyciężając ich.

W dniu 12 bm. zakończył s.ię międz)·narodowy raiid samochodów cięż~:
rowych. Duży ::;ukces w tym raidzie odn.iosły wozy polskiej prodrukcJl
„Star 20".

K. D.

Stachanowska technologia
ności

Podajemy poniżej w ol>szer
nym skrócie artyikuł wybitnych
stachan<nvców - nowatorów P •
BYKOWA i A. KAŁUGINA,
którzy wraz z majstrem SZYSZKOWEM przepro,wad.zili na
terenie Moskiewskiej Fabryki
Szlifierek badania, ma.jące na
celu wykrycie i rozp0owszechnie
nie najlepszych ,metod wykon~
wania poszczegolnych <>peraCJl
produkcyjnych.
(Artykuł ten ukazał się na łamach
g;u:ety „Trud", dnia 16 wl'Ze:hlia br.)
W naszej fabryce jest wielu ro-bot
ników, których !lla.zwisika .wa.rie są da
Jeko poza granicami pl"Ze<lsiębi?rst:wa,
Są to mistrzowie w swej dziedQ;mie
pr-,o:cy, ludzie obdarzeni . inicjatywą,
wvtrwali. Wnieśli oni wiele no-wego
do stosowanych przez lata całe me.fod pracy, pracują szybko, spoko:r
nie, bez na.pięcia i zbybniego po-śpie
chu.
· Ale są w fabr_Yce s.z~ierek r6„yn:eż tacy robotmcy, lcl;ómy pra.cuJą
jbszcze niepewme, nie~~ło. Wię~
szość z nich -: to nowte}us.ze, ludzie,
ktorzy dopiero !lliedawno zdobyli kiwa
lifikacje. Pozostają o-ni '!' tyle ~a
pTzodOIWiliikami d nieraQ; nie wyipeł1ma
j.'! przewidrtii.Biilyoh zadań.
Obecnie, gdy walczymy o kolektyw
n;i. pracę stachanowską, szczególnie
w2żną rzeczą· sta.je się podciągnięcie
im
pozostających w tyle, prztjście
z pomocą, by mogli szybciej opanować na.jnow;;ze metody pra~y. Pirzecież ogólny sukces zależy od praey
poszczególnego r-0botnika.
Przed wyiboracrni do Rady N.a.jwYż
szej ZSRR zebraliśmy Ilię w cddzia.fo, aby pods.umować wyniik.i pracy
naszej mi.fany. Omaiwiałiśmy spr~ę
przyjścia z pomocą młodym ro.botn11-

O teatrze nie zapomniał nigdy. I tu nie zapominał, rozmawiał o nim w przerwach miedzy

Na.pisał

* • *

przez czas pewien zwyczaj
organizowania kon~ertów obozo
WYCh na blokach„.
Tadeusz Kański torganizował
zespół rewelersów, Sawan m.elo
ktoś inny
deklamował piosenki,
śpiewał ballady polskie i francus
kie. Jaracz wystąpił z utworami,
którymi wzruszał do głębi pukawiabliczność warszawskich
renek okµpacyjnych, z nowelkami, mówionymi z genialną prosWięźniowie słuchali tych
totą.
jego własnych spowiedzi, opowia
przeżyciach z
własnych
dań o
zapartym tchem, niektórzy zakrywali oczy.„ Często deklamo„Pana Tadeusza" i
wał epilog
wiersze Słowackiego w t zw. celi
Konrada.„ Pod wpływem słów
poetów, słów szeptanych niemal
do ucha, rozszerzały się ściany
izdebki, goiły się świeże jeszcze
rany. Tak Jaracz pojmował si.vo
teatralną w Oświęci
ją służbę
miu i tak ją wypełniał.
Był

* • *

nadeszła ostatnia wiosna
w przeci
oświęcimska, Jaracz -

Gdy

wieństwie

do

wsoółwieźniów

-

razy

I o1'erację zasadniczą. Należało

więc

Iza

od każdego najlepsze elementy .fego metody pracy. Taik też uer.y

wziać

niliśmy.

Aleksy Stachanow
Te obserwacje

J:)l'Zekonały na:,. że do

świadczenia stach!llll<>WCÓW inal~Y' ro~
p<YWszeehnić w inny, nit dotychcza!;,·
sposób. Należy od każdego z nich
~iąć 111.a.jlepsze ~,chwyty", połączyć

je w

jedną nową metodę

stępnfo :iiapomać

z

pracy, e. na
wszyst

tł metodą

Tokarze rewolwerowi, Admirałow i
Klementiew, · każdy po swO<jemu obra
b!i.li flansze (tarcze), wkładki i in
ne detale. Roi.taczanie otworu fla.nr
;,zy szlifierki płaskiej Admirałow wy
konywał w 6,4 minuty, Klementiew
w 8,6 minut. J edna•kże przy otaczaniu i . mocowaniu detalu, lepsze rezultaty osiągał Klement.iew. Wzięli
śmy od każdego z nich najlepsze S\l)Vsoby pracy i wprowadziiliśmy je do.
technol0ogii. Czas obróbki tyd\ detah
został dzieki temu skrócony z 2 godzin 15 minut do 1 godz. 45 minut.
Brygada nasza pos:ta:nowiła w jak
najszybszym czas'i e przeanalizować i
rozpowszechnić metody czołowych ~o
karzy, frezerów, szlifierzy i robotni.
ków innych specjalności. Do pracy tsj
wcią.gnęliśmy samych stachanowców
oraz inżynierów i maj~trów. ·
Dla podisumowania na.jlepszych me
toc! stachanowców sporządzamy kar
ty technologiczne. Podajemy w .ni~h
wielkość posuwu, szybkość skrawania
i na\l.'zędzie (lllÓŻ, frez, tarcza .szlifoier
ska) - jwkie należy zas.tosować. 0p~aeowaną w ten sposób technolo.gię
poddajemy ocenie załog~ oddz,iału. ęt~
chanowcy wnoszą swoJe pop-rawk.i 1
uzupełnienia; następnie ta. stachanow
ska technologia zostaje zastosowana
.
w produkcj~
Oczywiście, sama karta teclmologi
czna ·nie decyduje o sukcesach. Potrzebna jest poważna i żmudna pra
ca dla nauczania kadr nowych me. .,
tod produkcyjnych.
Postanowiliśmy równiei;l podmesc
pomom kultury technicznej ·naszego
odd:z.iału poprzez lepsze przygoto'".a
1JJie miejsca pracy, uporządkowanie
sprawy wyda.wania, osti,zenia i prze•
chowywania narzędzi.
Przy opracowywaniu nowej techno
legii nie zapominamy również o osz;

kich robotni'ków.
Tak powstała myśl utworzenia bry
gady raejonaliza.tol'\Sk.iej dla. opraco
wania n«>wej technologii na pod.stawie doświadczenia poszczególnych sta:
chanowców. W skład brygady weszli
tcka1-z Bykow, technolog Kaługin i
majster Szyszkow.
Przys.tąpiliśmy do pracy, Brygada
poczęła sta•ran'!lrie badać doŚ\viadcze
nia nowatorów, anali:imjąc każdą czyn
ten
nosć otlidmelnie. Postępując w
sposób, wyikry;waliśmy, dzięki czem;i
stachanc>wiee osiągnął swój sukces.
il<om w p0wdększeniu wy'dajnośc.i pr~
Przy obróbce tego sameg<> metalu·
cy i osiągni~u poziomu pt•Z-Odowm tokarz .A:łeksa!lldrow wy.pełnia 700ków.
BOt. proc. normy z.mianowej, zaś to.
250 proc. Na
Badając m'eto<jy pracy wybi1mych karz Fomiczew 200 stachrun'C>wców stwierd:z;i.liśmy, że ka.ż pierwszy rzut oika zda.wał<> się, że
dy z nich inaczej obrabia ten saan należy zastosować metody pracy A- czedności materiałów. Osiągamy Ją.
dE-tal. Tak na pJ,'Zyikład jeden s.zyb· le;k5a!lldrowa. Ale dokładniejsza ana priez odpowiedni wy~ór "'.ymiarów
ciej wykonuje zasadniczą o.perac.ię liza pracy wyikazała, że i od F-omicze wyjściowych i. us.tiłleme rac3onalnego
,
- wytoczenie detalu, inny oszezę<ka wa jes.t się czego na.uczyć. Oto to- kształtu detali.
Przytoczę przykład. Według szki·
czas na czynnościach p<>mocn!_czyeh. kam Alekss.ndrow zużywał na. e:i;yneu detal miał średnicę 120 milim~ trów, przy czym był<> zaznaczone, . ~e
wymiar ten jest podany w przybhze
nhl. Dla wykonam.ia. tego ~e~alu lJra
'fi.O pręt 1> średnicy 130 millmetr~w.
Sih"Tawa.Jąc
następ.nie obtaczano go,
wiór grubości 5 milunetró:w. Po zapo
znaniu się z 1irzeznaczemem. ~eta.lu,
opierając Siię na stachanowskie} pra~
tyce, zaproponowa}iśmy z~'leJSZYC
rzyć się będzie nowy świat, któ·
>vymiar jego średmcy o 3 milimetry,
ry wzgardzi grabieżą i mordem,
civli do 117 millimetrów. K-0nsti,uk.;
który przyniesie wolność i s11częś
to~ zgodził ~ię. Teraz .~ożem,Y br~c
cie człowieka. WierZlł, ze w tym
wcale przygniębiony nie był
p::ęt o średrncy 120 mihm~t;ow, dz:ę
Owszem, czuło się w tonie jego świecie jest miejsce dla. nowej
ki czemu jego waga zmmeJS:?;yła SJ~
mowy typowe dla niego podnie- Polski; sprllowiedliwej i ze w ta0 17 proc. Tą drogą. będziemy' mogh
kiej Polsce wzniesiony będzie
cenie.
zaos.zczędzić do pół tony metalu przy
„No, więc, panie dobrodzieju, zbiorowym wysiłkiem teatr służą
wykonywaniu detali jednej tyrko
tam już wiosna. To znaczy, że cy Prawdzie i Pięknu.
ohrabiall'ki.
bliża.my się do końca".
Nasze poczynania spotkały się z
* • *
dniami.
całymi
Myślę o tym
poparciem stachano~vców, technolo·
Nie wziął jednak Jarac z udzia
po nocach nie śpię, a kiedy sen
gów i majstrów wielu fabryk Mos.·
mnie zmorzy - tu zwrócił się łu w realizowaniu wielkich makwy, Leningradu, Charkowa, Kurska
sierpnia
11
życia.
swego
rzeń
do kolegi - reżYsera, swojego
i innych miast.
1945 r. ~ib:ra'ła go gruźlica. Ale
„szlafkamrata" od pierwszych
W fabrykach leningradz~ich ~two
dni więzienia - to, jak mówisz, jeszcze na kilka dni przed śmier
Głównego
cią pisał do Zarządu
rzono już sellki bry~~d ,racJOll:~~t~r
przez sen gadam jakieś niestwoskich. Fabryka szlifierek „11Jicz . lir zone dziwa o teatrze dnia iu- ZASP: „„.nadszedł czas, że teatr
wreszcie poważną
może stać się
czy ich przeszło pięćdzies~ą.t ; · obJęłY
trzejszego„.
instytucją w budowie kultury na
one ponad 400 stachanowców, techno
Wiesz o czym ja tak bez ustan
lcgów i majstrów. Pod.~zllis P?bytu w
ku myślę: Otóż przysiągłem so- rodu, taką jaką jest w świado
Leningrad.z.ie zapoznallsmy s1ę szeze
bie, że jeśli z tego piekła życie mości społeczeństwa. bezsprzecznie
gółowo z ich prac~. Taik na przykład
siebie szkoła. Jest czas, w którym może
uniosę, to już nigdy dla
brygada majstra Katukowa oprac?· ·
niczego pragnąc nie będę, wszyst skończyć się dwuznaczność spowała i wprowadziła n~Wl!; tec1molog1ę
kie siły moje ogólnemu dobru po łeczna teatru. Sklep, czy potężna
instytucja z.aspakająca masowo
szybkościowego wy~p1ama ~k~rundu.
święce. Tak być musi, tego nauszuki w najbardziej zrozugłód
Pracując nową motodą, fab1:y~a. . ?~
czył mnie ten obóz, tego od nas
starcza. produkcję dos~onałeJ , Jakosci,
wszystkich wymagać będą czasy, miałej i najJ>ardziej dynamicznej
formie? Przedsiębiorstwo tande
r-rzY ezym zaos·zczę~ ~1 do ko11ca ro~
które idą!"
tnej sztuki stosowanej, czy trybu
·uoO tys. rubli i 3 m1llony kW energu
udało
Wkrótce rzeczyw1sc1e
na. idei?"
e!E-,ktryczn ej.
mu się wyjść z obozu i zaraz za*
Robotnicy, in.ży.nierowie ii technicy
poprzyczął żyć ta:k, jak sobie
dla
okazują wiele zainteresowania.
siągł...
Chcieliśmy ·we- fragmentach l)i ·
sprllwy analizowania i popularyzacji
Po kilku dniach zaledwie ro- niejszych "wspomnień dać wy raz
stachanowskich metod pt;acy. Dyrekzeszła się wiadomość, która prze
siły tego, który WYjść postanotrn· fabryki „Zwycięstwo Proletariaraziła jego przyjaciół i towarzy
wił z kręgu „czarów sztuki", któ
szy walki. Wyczerpany męką o- ry zrozumiał, że godność w :;„tu
tu", inż. Kowalew opracował cenną
i
organizm odmówił ce przywrócić mogą jedynie poświęcimską
metodę studiowania, zestawia1'ia.
posłuszeństwa. Lekarze stwierdzi
rozpowszechniania doświadc'Leń no.wa
tężne natchnione siły groźnie bu
li gruźlicę il'ozpadową w st.adium
torów, wykorzystując osiągnięcia p·r zo
rzące sLę poza żelaznymi wrotadość rozwiniętym. Trzeba go by
J adowników. Stworzył on cały .sy~tem
mi teatru - siły ludowe.
ło czym prędzej rafować. JaI":icz
11c:i;enia robotników technologii sta
racz dożył chwili kiedy się to
nie lekceważył swego stanu, ale stało, kiedy pod naporem owych
chan.owskiej. Rozpowszechnienie ini
depresji.
poddawał się
sztukę
też nie
sił pękły wiota dzielące
cjatywy towarzysza Kowalewa, uczyNie zaskoczyło go
Zbyt ciekawa epoka stała przed od życia.
ni pracę bryga,d racjcnali:ootarskich
n ami, aby jej nie chciał poznać.
przy.iście dnia wolności, całe ży
jeszcze bardziej skutcc:mą i przyśpie.
Zwycięstwa radzieckie napawały
cie na nią · czekał, całe życie wal
szy masowe przyswajanie najbardziej
Jaracz wierzył, :ie twootuchą.
c zvł o nia swa sztuką.
rostępowych metod pracy.

artyście

Leon Schiller

pracą a udaniem się na spoczynek, lub w niedzie1ne popołu
dnia, chodząc po placu apelowym z Ksawerym Dunikowskim,
najwcześniejszych
z
jednym
więźniów, z literatami, filmowca
mi, radiowcami. Podchodzili · do
niego ludzie najróżniejsi, robotnicy i drobnomieszczanie. Znali
go przeważnie z filmu, który
zresztą nie był domeną jego sztu
ki. Zadawali mu nieśmiałe pyta
nia, a on udzielał im długich i
wyczerpujących odpowiedzi.

pomocnicze niemal dwa

k.tóry
v.ięcej czasu, ni:i; Fomiczew,
to siedem razy wolniej wy.k<my~ł

i u;ielkin1 czloUJieku

naszej ideologii, na
K onkretnośó
szego progiramu, naszej poli-

~

~

dry po bolszewicku ozuaclla uczyć
ludzi na ich własnych błędach i nie-

o wielkim
W spomnienicI
•

lucyjną,

.

··Partii w w.alce o Plan 6-lełni

·potężnym · oręzem

styl
- stalinowski
L enino~sko
pracy to silna i skuteczna.
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WAZlfl&JSZE
4 - D~orzcc R:olejow:v
47 - Milicja Obywatelska
51 - Straż Póżarna ·
. „Musimy podjąć walkę o zielo· wykorzystane. Dlatego to mówił
305 - Straz Poż~rna · cdtwonlć
· n~ ulicę" - powjadział nieda w- · tow. Słomczyński, że „danie zietylko vJ wypadku' pożaru} no · ~ow. Sł.ornczyński, maszynista lonej ulicy'' maszyniście zależne
.
133 -. Pogotowie PCK
jest od zwiększonej pracy służb:
z P iotrkowa. Trybunalskiego.
Zagadnienie wolnej drogi dla mechanicznej, ruchu, drogowej,
ADłlES REDĄ.KCJh
transportu, nazywanej przez kole- zabezpieczeń i handlu. Od sprawjarzy „zieloną ulicą", zaczyria ności tych sluib zależy, czy prze·
'Plac Kościuszki 23. tel. 290
syłka, niezb ędna dla budowy noRedakcja przyjmuje interes1mtów obecnie nabierać coraz większago wych zakh~dów przemysłowych,
parowozowe
Drużyny
znaczenia.
od godz. 14
czy też przeznaczona dla innych
Bydgoszczy. Karsznic!, a ostatnio
Planu 6-letniego, będzie docelów
Piotrkowa Trybunalskiego, przez
4\DRES ĄDMINłSTRACJh
na miejsce w oznaczostarczona
pr~ystąpienie do długofalowego
Rozd;ieł~ta Dzienników „Ruch" współzawo dnictwa zaczęły prze- nym terminie. Ich praca zadecyPl~ , ~Ciuszki 16. tel. 250 dłużać trasy i skracać czas prze· duje o tym, czy tak poważnie
ruchu na
,·
I
.·.
biegu taborów, zwiękśzać ilość z,większająca nasilenie
prze·
kampania
jesienna
kolejach
i wagę ładunku, jednym słowem
wpłynie na zahamoie
n
wozowa
- realizować P lan 6·letni. Za dłu·
transportu przesyłek „nor·
Złóż otlarę go jed nak muszą oni jeszcze ocze- wanie
m~lnych".
kiwać na pociągi, zbyt często jeDlatego też warto ?.:apoznać się
szcze napotykają w tej codziennej pracy na zamknięte semafory, , z kilkoma zagadnieniami, których
wysiłki ich były w pełni rozw1ązania oczekują nasi maszyażeby
.

„.„ •.••••••.•••.•.•....•..........
na

Odbudowę
. Warszawy

wykonane od razu na torach kłady iJOd złączami na st.ac.jacłi
stacyjnych - bez wyłączania wa- rozrządowych i „górkach", co po·
zwoli na ogr aniczenie wykolejeń
gon6w z pocią~u.
Zlikwidówanie zbędnych prze· wagonów podczas manewrowania.
SŁUŻBA RUCHU
Wiele zaleiy od służby ruchu. ładunków przez służbę !ńecln'1.icz·
SŁUŻBA HANDLU
która formuje i rozbija na partie ną zwolni dalsze rezerwy taboru
tej służby winni
Pracownicy
transport.
przyśpieszy
i
poszczególne pociągi, przyjmuje
dbać o to, aby formalności z do•
je i wysyła w dalszą drogę. O
wodami przewozowymi były za•
SŁUŻBA ZABEZPIECZE~
ogromie jej prac świadczą cyfry:
Od pracowników służby zabez- łatwiane na czas. Muszą oni także
53 procent wagonów stoi na sta·
cjach rozrządowych, 20 procent pieczeń (elektrotechnicznej) o=ze- kontrolować wypełnianie list prze
- na stacjach technicznych, a tyl- kuje s i ę większej troski o stan te- wozowych przez nadawców, Jest
ko 27 procent jest w ruchu. Rzecz lefonów i Jinii na szlakach i „gór- to szczególnie ważne przy skupie
jasna, że tutaj ukryte są poważ kach rozrządowych" . Tam, gdzię ziemniaków. W okresie tyin trze·
ne rezerwy, 'które można zwolnić wagony zjeżdżaj ą po pochyłej na ba także wzmocni ć kontrolę nad
dla przewozów ziemniaków zbo·- różne tory, winny być zainstalo- prac<\ stacji naładunkowych.
... • *
ża, buraków cukrowych i i~nych wane megafony, aż_.pby dyżurny
Te wszystki~ uwagi pod adre•
płodów rolniczych. Należyta pra ruchu w każdej ch\'.llPli mógł wyca odbiorców i nadawców pozwo· dać odpowiednie dyspozycje prze- sem poszczególnych służb w ko·
lejnictwie zmi erzają do tego, aby
li na pewne zw iększenia ilości tokowym i manewrowym.
Od ipracowników służby e.lek· zmniejszony został współczynnik
wagonów będących w ruchu. Ale
się rów· obrotu wagonów, ażeby wygC1spo·
decydującą na tym odcinku rolę trotechnicznej oczekuje
nież przyśpieszenia budowy linii darować brakujące nam 15 proc.
ode~rać musi slużba ruchu. A oto
selektorowych, co po: taboru i w pełni go wykorzystać.
środki, jakimi cel ten będzie sit:: i urządzań
Dla t ~go zagadnieniami tymi wi·
zwoli dyspozytorom i dyżurnym
realizować. Pracownicy służby ru·
iyć każdy kolej arz, dlat ego
nien
komunikojednoczesne
na
ruchu
chu będą grupować wagony jadą
się z kilkoma naraz stacja· wokół nieb winny toczyć się nawanie
związ
(w
kierunku
jednym
w
ce
rady wytwórcze i produkcyjne.
ku z marszrutyzacj ą przewozów). mi.
Organizacje partyjne i zw i ązkowe
SŁUŻBA DROGOWA
Dyspozytorzy ruchu nie będą pouświadomić
w inny
Od niej domagają si ę maszyni- kolejarzy
Przede w szystkim - mówi przestawać na sąmej tylko staty·
ści wykończenia na czas (do 1. 10. swych członków o politycznym
musimy pod- styce, ale będą za w iadami ać dalkol. Pietrzak torów i gospodarczym znaczeniu prze·
remontów
kapitalnych
nieść dyscyplinę organizacyjną. sz~ sta·cje rozrządowe o składzie
wozów j esiennych pierwszego ro·
lnwP.styrobót
innych
wszelkich
i
UZ\'Skamy to przez ścisłe kon- poci ągu, jego celu itp. Drużyny
które powodują zwalnia- ku Planu 6-letniego oraz o ogrom·
cyjnych,
trolov.·anie zada11 powierzonych i:n~newrowe zwolnią reze:wy, je- r1ie biegu pociągu. Pracownicy nych zadaniach. którym mus! spro
kolegom do wykonania. Kamy ze ti będą szybko i sprawn;e gruSet
służby drogowej winni podbić pod stać nasze kolejnictwo.
członek naszej organizacji mu· pcwać pociągi i prz~·gotowywrtć
si brać aktywny udział w pra- w~gony do następn ych, jeżeli w
cach społecznych, w grupach porę będą zawiadamiać dyspozysamokształceniowych (samopo· torów o terminie gotowości pocią·
mocowych), w przygotowaniach gu, jeżeli n i ~ dopuszczą do tego;
imprez w ekipach łączności mia b:y ':'yruszały one z dużym opóź
obr adowało w Zgierzu
sta ze wsią. Zarządy s zkolne bę n;eniem.
W tych dniach odbyło si~ w cześnie na %byt małą aktywnote
,,.,.ypełnią oni trWe
Wreszcie dą musiały zrewidować swój
styl pracy i bardziej intereso- zadanie, j eżeli dopilnują, by po· Zgierzu posiedzenie rozszerzonego rad zakładowych.
W dyskusji zabierali głos towa•
wać się pracami innych organi ci ągi miały należyte obciążt>nie. plenum Zarządu Włókniarzy.
zacji młodzieżowych jak ZHP i
wygło rzysze: P reis. Tomaszewski, Lesz6-letnim
Planie
o
Referat
poruchu
słu żbą
Przed
SP"
czyński, Gapiński i inni. Wykazali
· sił tow. Bojkowski. który zwrócil
1o 0
ks
·
·
d
'
sta\
·
" Ożywieniu
zwJE: ~e~1~
oni, fo po to, aby zrealizować Plan
za. ame
\
ulegnie żrcie świe
tlicowe w szkołach Odbywać się 0 ki ~anaśc1e procent · llosc1 u:wagę na dotychczasowe braki w 6-letńl trzeba rozumieć i znać jego
będą odczyty, wie~zory drsku- ~vagonow będ_ących w ruch~. Nic~ pracy włókniarzy, niedostatecme założenia.
.p ras?wki, ~est to za~an1_e łatwe. Moz1'a. to zainteresowanie się ·sprawami ośwła
syjne, . literackie,
Dyskusję podsumował tow. Krzy
spotkam a. z przodownikami pra j Jednak uczynić. d_rogą wspólnych ty i kultury, młodzieżą. przodowni- wań!!ki, !!twierdi:ając, te włókniarze
cy, zwiększy się również dzia- narnd . maszy~istow, dyzurn~ch kami pracy, racjonalizatorami. za- Plan 6-letnł ;wykonają pu ed termi·
lalność sekcji kulturalno-oświa- ruchu ivpr:,et~,wwyc~. kt.óre wm- gadnieniami produkcyjnymi, współ nen. o ile błędy dotychczas popeł·
towych. Za prace na terenie ny odb,. "!' ~ si ę codz1en111e, przed zawodnictwem, w skazując jedno- niane w porę będ'ł usuwane.
świetlicy będą odpowiedzialne przystąpieniem do prac~'·
zarządy szkolne.
szkolnych kół
Współpraca
ZMP z onranizacją partyjną zo
stała w okresie poprzedz ają
cym wakacje nawiązana, a obecnie ulegnie ona dalszemu zaN a pierwsze miejsce wysunęła
cieśnieniu. To wszystko pozwoli
się gmina Słupia , która na dzień 10
nam na i:ealizację uchwał Rady
bm. dokonała już 80 procent spła
mówi kol.
N ~czelneJ ZMP ty. Na drugim miejscu znajduje się
Pietrzak. Przez kontrolę powiegm.ina Kowiesy.
r zonych zadań wzmocni się d vNie wszystlde- jednak gminy ma·
kÓł
organizac~'.ina
scyplint.
szkolnych, przez wzmożoną czuj
ją takie osiągnięcia jak ewie wyżej
ność klasową oczyszczone będą
wymienione. Na ostatnim . mlejseu
sze~·egi. , W trm kierunku będą
Chłopi mało
zna!duje si~ Dębowa Góra, gdzie
zn;1er7:a~ wysiłki całego aktywu
średniorolni spłacają przewodniczący Gminnej Rady Na
mł_odz1ezowego i Zarządu Miejskiego ZMP. -Nat omiast organiprzedterminowo podatek gruntowy i SFOR rodowej ba.rdzo mało okazuje :ainte
zacje fabryczne ZMP będą obję
resowania spłatą podatku. Na ostat
te przede Wl!zystkim szkoleniem
nich miejscach są również Grzymić~eologicznym i akcją ·werbowa
kowice, Głuchów i Dolcck. Trzeba
ma. nowych ezłonków.
tu ,.., podkr~ślić ciekawe zjawisko.
Jel.
Gminy znajdujące si~ na sutym
końcu w spłatach są to najzamotniejsze gminy ~ powiecie. Bogacze
wiejscy płacić należności nie lubią.
Henryk Próblł.
niści ~d

gwych kolegów z poszeze·

gólnych

służb.

były

ZMP-owska organiz·acja·· zgierska
na noBgch torach ·

Zgie1·ska organizac.ia młodzie ły się poziomem nauczania i dożowa w dorobku swoim posiada pilnowanjem jego wyników. Nie

szereg · niewątpliwych osiągnięć
i to zarówno na odcinku szkolnym jak i fabrycznym. Nie znaczy to jednak, Że organizacja ta
błędów mniej i
ustrzegła się
bardziej poważnych.
Szczególnie wiele popełniono
kh na odcinku szko1nvm.
ZMP-ow~kie organizacje szlwlne rosły żywiołowo, co nie pozostało bez wpływu na styl ich
])racy. Wskutek niedostatecznie
głę9okiego analizowania wpły
WaJących podań o przyjęcie w
szeregi członków organizacji
:przeniknęła w jej szeregi nieJednokrotnie młodzież. która nie
dorosła do miana Zl\iP-o,vca.
9~ proc. u~iącej się młodzieży
p1otrkowskieJ objęto wprawdz.ie or~anizacyjnie, ale olbrzy1111, a rovmoczesnie nie przemyślan~: te~1 "•'zrost !5Zeregów przy
czymł się do tego, że organizacje ~zkoln~. zatraciły swą. bojowośc, obmzyły poziom ideologiczny i przestały oddziaływa~
mobilizująco na młodzież nie-

swego zadania koła sanaukowe,
i
liczba repetentów (np. w 11-lat
ce im. Sta1'zica) była stanowczo r.a wielka, nie objęto mło
dzieży zrzeszonej w szkolnych
kołach ZMP szkoleniem ideolQgicznym, szkoliło się zaledwie
135 osób na ogólną ilość 1500
spe: niły

mokształcen iowe

czło nków.
Po·ważnemu rozluźnieniu uległa ostab~io

dyscyplina organizacyjna. W u roczystościach masowych i obchodach brało udział zaledwie 50 proc. człon
organizacji
szkolnych
ków
Z:\.IP. Nieco lepie.i, ale też nie
dobrze przE;dstawiała się frekwencja na zebraniach organiza·
cyjnych.

•

•

•

Na krótko przed rozpoczę·
ciem i·oktt szkolnego zapadły
uchwały Rady Naczeh1ej ZMP
o pracy organizacji młodzieżo
wej. Przewodnicz'ący Zarządu
Miejskiego ZMP kol. Pietrzak
zrze13zoną.
mó-wi nam o tym, jak organizaOrganizacje szkolne ZMP w cja. zgierska zamierza realizozbyt małym stopniu interesowa wać je n a swym terenie.

Szkoły Przemysłu Węglowego
wkrótce rozpocznq nowy turnus

Plenum

przodują

Zaw. Włókniarzy

.t

W październiku rb. szkoły Przy
Szkoły Przy.sposobien•r. Przemy
sposobienia Przemysłowego Prze· słowego Przemysłu W~giowego
mysłu Węglowego rozpoczynają kształcĄc~ kadry dla górnictwa,
tiowy turnus. Większość szkół te- stwarzają dogodne warun'.:i:i dla
gn typu · rozpocznie naukę już w młod~iezy robotniczej i chbpsk:ej
c:niu 1 p_aździarnika br., pozostałe w wieku od 17 do 20 lat w opa·
zaś w dniu 15 tego miesiąca. Za_. nowaniu zawodu górrnk:o, uprzy!Pisy kandydatów do szkół przyj- wilejowanego specjalną „Kartą
mują powiatowe komendy PO gorn~czą".
•. służba Polsce".
W czasie 5·miesię~znej nauki
uczniowie SPF Przemys~u Węglo·
WC:',"!' korzystają tezpłac:i ' e z m·
ternató,"7, pełnego wyżywien'a, o·
w e współzawodnictwie trzymujłl ubranie, obuwie, pomoNa terenie naszego wojewódz- ce sz-kolne i opiekę la-karską.
Nauka w &zkole obejmuje ogóltwa w roku bieżącym we współ
7
~awodnictwie bierze udział ponad ne wyksttałcenie w zakresie
szkoły pod.stawowej or::. z tev·
klas
H tys. młodzieży. W porównaniu
retyl!zne i praktyczne szkol~nie
i rokiem ubiegłym liczba współ zf.wodowe. W każdym tygodniu 3
o 40 dni poświęca się na zajecia kon wzrosła
tawodn iczących
proc. Ponadto w łódzkich za- kretne, 3 zaś na praktycma nau·
kładach pracy czynnych jest 357 k:ę zawodu w kopalni. Za każd :;
('\7.'. eil pracy w kopalni u::zni<Jw<e
brygad produk- otrzymują wynagrodzenie. Po mie
młodzieżowych
cyjnych, skupiających ponad 3 sic;cu pobytu w szkole ~1zyskują
tys. młodych robotnic i robot ni- dodatltowe stypendium. Na-ukę w
ków. Bardzo poważny wkład w szkole uzupełniają zajęcia św i et
li cowe, wycieczki, gimn astyka,
rozwój współzawodnictwa wniósł sport oraz rozrywki kulturalne,
Polskiej. jak teatr, kino itp.
Młodzieży
Związek.
spółil z il'l11i 11w<lnk<:Jjnej
członka
Rodzina to~'· Antonif'l!:O S1.czt·~ai'1ski1!go,
Około 60 proc. młodzieżowych
otrzymują '". Grod1ow1e, pow. kut1111>1tk1ego, priy budowie doml-11 mieszkalnego. Domki
Absolwenci SPP
przodowników pracy stanowią świadectwa oraz natychmiastowe m1e~~lne uło11kowie ~µi.łdzil'!ul w Grochowi e budują sa111i, korzystajłc jedy.
rue z niezbęrln cj pomocy fachowej.
skierow anie do pracy. Najpilniej~MP-owcy.
zaś kierowani są
najzdolniejsi
i
si
W wielu zakładach, jak np. w
tabryce Krosien Bawełnianych i do szkó? średnich, kształcących
Dziewiar- kadry nadzoru dla górnictwa wę
Zakładach Przemysłu
skiego w Zduńskiej Woli, Pań glowego.
n1usl Zftllenlć stql prac:q
stw. Zakł. „Boruta" w Zgierzu i
Pracownicy Gminnej Spółdzielni cje, a sklepowa zamiast wypełniać
Zakładach Przemysłu Bawełnia
n ego w Bełchatowi e, dzięki mow Kaleniu pracę swą ograniczają na~eżące do niej czynności, często
W. Jarecki z Wieluńskiego.
roli ZMP we. współ W ofoi szkolni przyjmowani są do tylko do te.re11u sklepu, a nie intere pełni funkcje kelnerki.
bilizującej
t:awodnictwie uczestniczą wszys- pracy .na podstawie umów intlywi- sują. sic: prz~jawanii życia gospodar
Zarząd GS nie współpracuje z
r;y młodzieżowcy.
dualnych z Prtzydiami GRN, a nie czego wsi. Niewi~le ich obchodzi, Prezydium GRN, Gdy do sprawne
Na czoło młodzieżowych bry- na podstawie jak,i.łjś ogólnie obote plan kontraktacji trzody chlew- go dokonania omłotów zmobilizo
gad produkcyjnych w woj . łódz wiązującej ustawy. Do ich poborów n.ej nie został wykonany w terminie, wano 2 pr ywatne motory, . uczy
kim wysuwa się brygaga ZMP- mogą dochodzić różne świadczenia nie dbają o przebieg akcji skupu nić to musiała GJtN, choć zainte
w postaci mieszkania służbowego.
owca Józefa Bakałarza w Ozor- opału, og.rodu itp. o czym w swoim zboża i kontraktacji zbóż pn:cmysio resować się tym winien SOM.
kowskich Zakł a dach Przemysłu liście nic wspominacie. Trudno nam wych i o leistych.
pracują
Spółd zi elcy w K aler1iu
Bawełnianego, produkująca prze więc zońentować się, czy rzcczywi
Praca w sklepie też kuleje. Nie zza biurka, nie widząc stoj ący~h
eiętnie 98 proc. tkanin naj wyż ście wspomniany woź ny otrzymuje dba się należycie o c2ystość i este- przed nimi zad ań .
K• M edrzyc k"i •
tykę. W sklepie urzadzane sa libazbyt niskie :wynagrodzenie.
az.e j iakości,

ZMP-owcy

oddziału Zw~

Zarząd GS w Kaleniu

Odpowiedzi Redakcji

•

Każdy ZMP-owiec
prenumeruje i czyta

·
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Przemysł chemiczny WPlanie 6-letnim

'ti
~~

Co pisała prasa łódzka w dn. 17.września 1930 r.
KRWAWA Nl'E DZIELA
W WARSZAWIE

„Gdy k obieffl
sto r ozkosr.zy".

się

zapomni" -

„Mia-

Z GŁODU POD POCIĄG
18-letnia Marianna Baberowska,
k a tysięcy kobiet ruszyło w d emon- mieszkanka Retkini, reuciła się w
stracyjnym poćhodzie przez miasto. dniu wczorajszym pod pociąg osoU zbiegu ul. !Matejki i Al. Ujaz- bowy, ulegając całkowitemu zmiaż
dowskich na tłum wpadły oddizialy dżeniu. Koła odcięły nieszCQ:ęśliwej
konnej i pieszej policji, masakru- nogi i pokroiły tułów. Przyczyną
Wsku tek salw karabi- brak pracy, („Kurier Łódzki").
jąc kobiety.
nowych oraz kilku wybuch ów granatów policyjn ych - szereg osób od
KRWAWE ROZRUCHY
niąsło ra·ny, „a jede n robotnik został
W BARCELONIE
zabity". (Tyle prizepuściła cenzura).
Według nadQ1odzących skąpo wia
domości, strajłl powszechny w BarAWANS
celonie objął wszystkich robotników,
K SIĘOIA WALl!I
nie wyłączając taksówkarzy.
Garzety łódzkie podają, że książę
Robotnicy wspólnie ;z;e studentapani mi - ur.ządiili szereg demonstr a cji
małżonek
(przyszły
Walii
Simpson), który „urodził się kapita- które p olicja stłumiła prrz.y p omocy
nem" otraymał obecnie trrzy n omi- wojska. Strajk, z powodu represji,
nacje. Ks. Walii rz.ostał mianowany stosowanych przez gubernatora - generałerh piechoty, wiceadmira- przerod'lił się w prawdziwą rewoltę.
„mars!Załkiem powie- Na kilku ulicach miasta robotnicy
łem floty i
tr!l!a'\
wśród gradu strzałów budują barykady.
REPERTUAR KIN ŁÓDZKIICH
MIASTO TUSZYN PŁON.IE
Kina !ódzkie reklamuj ą sizereg „no
Gazety donosizą .z ostatniej chw.illi,
' w ych" filmów, produk cji amerykail
że miasto Tuszy.n pod Łodzią stoi od
skiej:
„W noc po rz.dr adzie" - „Anioł na godziny w ogniu,. Zapaliły się miabagnisku " - „Te, które się sprze- nowicie drewniane domy w rynku.
Kilka oddziałów straży pożarnej z
„Kobieta 15-letnia"
dają"
Łodzi ,ruszyło na ratunek.
„Uwod ziciel" - „Złamane ser ce" -

W dniu wczorajszym w Warszawie - odby.ł się wiec, po którym kil

J:!.AŃS'l'WOWY

PAŃST\VOW~

TEA'l'l< POW SZl<:CHN ł
'fEA'l'R IM.. d'l'EFA!llA JARACZA
(uł. Obrońców Stalingradu 21
(aL · Jaracza 27) ·
tel. 150-36)
sztuka AlekDziś, o godz. 19.15
kom e~ia
Dziś, o godzinie 19.15
sandra Gergely pt. · „Sprawa Pawła
Al. Fredry „ Wielki człowiek do maE szteraga".
łych interesów".
Z niżki ważne.
Kasa czynna od godz. 10 - 13 i
od 16.
PAJllSTWOWY TEATH NUWl
Zniżki ważne
(ul. Daszyński.ego 3(, tel 181·30
O godz. 19.J.5 ,,Bohate1·owie dma PAŃSTW OWY TEATR żY DOWSKI
(uL Jaracza 2, tel 217·49}
p ow.szedniego".
Dziś, o g odzinie 19.15
l'EA'ł'.K ,.ARLEKIN„
„Mój Syn", Aleksandra Gergely'ego
(ul Piotrkowska 152)
w tłumaczeniu i reżyserii I dy Ka ·
Niedziela., dn!a. 17 w1·ześ.nia. 1950 r., mińskiej.
:r, powodu wyjazdu na gościnne wyl'EATH K UMEDll MUZ.YCZNEJ
stępy do Tomaszowa, tylkc> jedno
..LUTNIA"
przedstawienie· o gódzin ie 19.15 p. t.
Godz. 19.15 „Córka pani Angot".
„ Sambo i lew". Kasa azynna codzien
Ostatnie dni. Zni~ki ważne.
l'lie od godz. 10.
l'EA'ł'H LETN I .•USA.
l'EAT H „PINOKIO„
(ul. Piotr kowska 94, teL 272-70)
(ul. Kopernika 16)
Godz. 16.30 i 19.30 „śluby murar.
Dziś, dn. 17 września 1950 roku,
godz. 17, widowisko otwarttl p. ~· 1 skie", czyli wodewil warszawski Go·
zdawy i Stępnia.
„,Pa11 Tom ' buduje dom".

„
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Kiedy dwa brzegi rzeki połączone
zostają mostem, to trzeba jego sta·
i
konstrukcję pokryć minią
lową
farbą, olrjną, które chronią ją przed
szkoclliwymi wpływami atmosferycz

czas gazowni, które wraz z dwiema

:.; ·&:l~JNl~PlAl~ROztYOltKDSPDOAlłcźEGO.;:~~ ~~ia~f~~;:;:y:e1:::::dej~

, ' '.l•Wl:lllTAW~SOCJAUZIU wPOLSCE i~: :

nymi.
F arby

i , lakiery - t o materiał
niezbędny dla budownictwa. Farby
i lakiery są produktem przemysłu
ch emiCznego.
Nasze kopalnie potrzebują matewybuchowych do WYsadzariałów
nia brył węgla. Srodki te wytwarza
także prz_emysł chem iczny.
Fabryki włókiennicze produkują
·c oraz więcej różnorodnych, kolorowych tkanin - przemysł chemiczny
dostarcza do nich barwników. Prze
mys.ł chemiczny zaopatruje również
nasze garbarnie w cenne garbniki.
Prawie żadna dziedzina gospodar
ki nie może się obejść bez ar,ykułów chemicznych. Musi je mieć rol
nictwo w pos taci nawozów sztucznych i środków niszczących szkorlni
ki roślin, muszą je miec niemal
wszystkie zakłady przemysłowe. b ez
produkcji: ta k
wzgl ędu na rodzaj
buta, j a k i fabi·yka czekolady.
Leki i środki 7,a.pobicgające choro
bom, mydło, artykuły kosmet yczne
itp., to także wyroby przemysłu che
micznego.
W latach 1950 - 55 wybud ujemy
i rozbu dujemy wiele mnie:jszych fa
bryk ch emicznych i u r uchomimy 16
nowych, wielkich zakładów, jak n p.
fabrykę kwasu siarkowego w okoli
cach Buska, supertomasyny w Nakle, sody w Pakości, włókien synte
tycznych w Gorzowie, związków azotowych w Kędzierzynie, zakłady
kokso - chemicme w Koźlu itp.
W roku 1955 będzi emy mieli wła
sny potężny przemysł ch emiczny, o
pierający się w poważnym st-Oimiu
na krajowych s urowcach - węglu,
ka mieniu wapiennym, gipsie, soli
kamienne.i i in.
Realizacja zadań Pląnu 6 - letn ie
go uczyni przem ysł ch emiczny drugim , po węglu, naszym narodowym
przemysłem. Produkcja jego wzrośnie w sześcioleciu 3,5 -krotnie w
porównaniu z r. 1949, osiągając war
tość około 5694 milionów zł. przedwojenn ych, tj. siedem razy więcej ,

.,
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wielkiej synt ezy chemicznej.
B ędziemy

synt~

więc wytwarzać

tyczne ·paliwa płynne - oleje silni·
kowe i lot nicze, syntetyczny kau·
czuk - produkty niezmiernie waż
ne dla rozwoju motoryzacji kraju,
a także syntetyczne garbniki, barwniki szlachetne itp.
Produkcja sztucznego kauczuku
np. wyniesie w ostatnim roku sześ
ciolecia 13 tys. ton. Pokryje to z du
żą nadwyżką zapotrzebowań:ie naszego całego przemysłu samochodo·
wego, k tóry w r. 1955 wyprodukuj e
37 tys. samochodów ciężarowych i
osobowych.
P odcbnie ur uchomienie produkcji
podniesie
ekstraktów gar barskich,
nie produkcji b arwników, czterokro
tny wzrost produkcj i farb i la.kierów, a także uruchomienie na wię·
kszą skalę produkcji penicyliny, spe.
. .;cyfików · witaminowych i różnych
środków owa dobójczych pozwoli na
r. 1936 ilość ta wynosiła tylko 1,6 wydatne ograniczenie lub całkowitą
likwidację importu w zakresie pod
kg.
w. okresie P~anu 6 .- letnieg? roz stawowych artykułów chemicznych.
Potężny wzrost przemysłu chemicz
chemiczn a
wm1ę!a zostame takze
przerobka, węg!~. 15 milio?ów ton nego w sześcioleciu, to jeden z waz
przerobionych b~dz1e w r. , nyeh czynników rązwoju naszych
węgla
1955 w. zakładac~ chemicznych. U- sił wytwórezycb t nlezaJemoścJ goli
B. N.
ruchom1my 25 nieczynnych dotych- podarczej.
l

:~-· ~·

w r. 1936. Wartość produkcji w
przeliczeniu na jednego mie5zkań
ca wyniesie w r. 1955 - 225 zł.
przedwojennych, podczas gdy w r.
1936 wynosiła zaledwie 26 zł.
Produkcja 100 proc. kwasu siarko
wego - artykułu wyjściowego ::!la
wielu innych JJroduktów chemicznych - wzrośnie w r. 1955 trzykro • -- •. . . .• • • • - • • -••• . . .•••etUlllllH•lłHtllllllllllllUUIHllUłlll„UłłlHleltłtUIH•••
tnie w stosunku do produkcji przed
Ze
wojennej .
Na jednego mieszkańca wytwaQ
końcu Planu oko
rzać będziemy wsiarkowego,
tj. wię
ło 21 k.~· kwasu
ce.i niż połowa przedwojennej produkcji USA, na głowę ludności, a
tyle samo, co Anglii w r. 1937. Nowe, wielkie fabryki kwasu siarko- I . W d1~i: . dzi~ie.1szym. ro:·~~czy_nają. 9.30, start do wyścigu o g odz. ll, w
stosować będą nowoczesne, s;~ ' Vysc1g1 Elm11nacy.1ne l, Ogolno- mi ejscowości Dobroń. Trasa prowadzić
wego
wszechstronnie w polskich Kolarskich Wyści g-ów P ocz będzie przez DobrJ11, P abianfoe wypr óbowane
towych w Obwodzie Łórl·/. Nr I.
ZSRR metody produkcji.
Wenecja,
meta w Łodzi w Pu.-:k.i
l.biórk:i. zawodnik6w ..,.-- pocztow Poważnie, bo prawie 8- krotnie w
G2a.
abianickiej
P
ul.
:i;rzy
godz.
o
„Ruchu"
pracowników
i
ców
stosur.ku do okresu przedwojencePo zako11czeniu wyśc.igów odbędzie
go, wzrośnie produkcja sztucznych '7 rano, przy ul. Daszyńskiego Nr 38.
Odjazd na start nastą.pi o godzinie siQ akademia oraz rozdanie nagród.
W 1955 r . WYtwarzać
nawozów.
będziemy na każdy hektar ziemi or
nej np. 14,5 kg, czystego azotu - w
niż

·

sportu

Eliminac1• e d Q go' fnopolsk1'ch
, • , pocztowyc_h
• h wysc1gow
Ko Jars kIC

Chcemy wygrac I
Co mówią nasze

gimnastyczki

o dzisiejszym spotkaniu z reprezentacją FSGT
Hala Włókniarza na Widzewie jest
już ~rzygotowana na przyjęcie zaPrzybrana czerw?d~1czek FSGT.
w1emą i flagami związkowymi wy-

I rzuty,

ćwiczenia na równow.ażni.
~akże płynnie i lekko wykonuj ą je

Op\lzawodniczki.
posz·czególne
szczamy halę Włókniarza z przekonaniem, że na pewno nie sprawią one
·
gląda imponująco.
Ze środka sali usunięty został ring, zawodu łódzkiej publiczności.
a na _jego miejsce ustawiono przyrzą
dv „g~mnastyczne. Jest. więc równo·
•
wazma, poręcze, kozły itp.
W niedzielę, 17 bm., na pływalni
zawodniczki francuskie przyjadą
do Łodzi dopiero dzisiaj, ale nasze vrzy ulicy Łazienkowskiej, c,dbędzie
reprezentantki bawią tu już . od piąt- sie spotkanie, decydujące o tytule nii
ku. Trzeba jednak przyzna-3, że cza- sti·za Polski w p.Uce wodnej, pomię
su na próżno nie tracą, znaczną część. dzy Stalą (Ostrowiec), a Polonią z
dnia zajmują im bowiem ćwiczenia. E:;wmia.
.
.
Właśnie w dniu wczorajszym od.Obie druzyny w toku ro~gi·ywck o
wiedziliśmy je w czasie przedpolu.1e?n?kową
dniowego treningu aby zapytać co · ~rn~~rzostwo, uzyskały
m ślą o dzisiejs~ym spotkaniu z re- I i!osc punkto,~, zatem mecz,_ r.to:",v ro
I zel?rany będzie. w ~arszaw:e, za'.l.e~y
pr~zentacją FSGT.
- Pomimo zmęczenia związanego duie 0 ~tytu!e 1 p1_0\~arlzo:1y bę 1iz1e
z ciągłymi startami - informuje nus do uzy.kama roz~trzygaJącego wyw imieniu koleżanek Janina Ku- m:,u.
rzanka - jesteśmy jak najlepszej
'
spotkania.
odnośnie wyniku
myśli
O ·godzinie 17 w hali Włókniarza
Chcemy wyr1rać, tak jak to już raz
miało miejsce w czasie naszego po- na Widzewie zawody gimnastyczne
bytu we Francji w bieżącym roku. kobiet, w których udział wezmq reSzkoda tylko. że nie może startować prezentacja FSGT i CRZZ.
Na stadionie Włókniarza o ~odz.
na skutek .c horoby nasza mistrzyni
15 w rozgrywkąch o roiŚtrzostwo
Helena Rakoczy oraz Wilkówna.
- No, ale zaniechajmy racie.i drugiej ligi {grupa zachodnia) spotwszelkich przewidywań.. . b o to p o- kaj ą się zespoły ·widzewa i Wlókdobno przynosi pecha. Jedno jest niarza z Chodakowa.
Zawody o mistrzostwo klasy A
tylko pewne, że walka będzie zacięta i o wyniku zadecydąwać mogą okrę§'u łódzkiego. Godz. 11 stad1on
nawet ułamki punktów. Jeżeli cho· ŁKS Vlnókniarza: ŁKS Włókniarz l'B
dzi o skład naszej reprezentacji, to - Unia Zgierz. Godz. 16.30 na boisię on następująco: sku Związkowca w Parku Ludowym.:
przedstawia
··
Stal Żychlin.
Marcińczak (Wł. Kraków}, Wcisło Związkowiec W sali przy ul. Piotrkowskiej 293Kraków). Kanikowska i Łu{Wł.
komska (Stal Pozna!'J.}, Skirlińska, 295 o godz. 18_ odbędzie się mecz zaReindlowa, Krupianka {Ogn. Kra- pa ś niczy o mistrzostwo klasy · A o- ·
kręgu łódzkiego pomiędzy zespołami
ków}, I<'urzanka {Górnik Radlin).
Trening trwa dalej . Skoki, prze- LKS Włóknia rza i Un ii ze Zgie rza.

.
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KINA

AJJRl A dla młodzieży (Stalina 1) TATRY (Sienkiewicza 40, w ('l(?l'O·
dzie) „Milczenie j est złotem", dod.
„Diabelska ·grań", dod. „Młodzież
„Igrzyska szkół zawodowych w
w walce o pokój", godz. 14, 16, 18,
Warszawie", godz. 16.30, 18.30,
20
20.30.
poranek godz. 12
poranek g odz. 11
B AŁ'l'YK ( Nar-utowicza 20)
(Dla m łodzieży niedozwolony )„Stiepan Razin", dod. „Sesja świat.
Feder. Kobiet w Moskwie", godz. T]j/CZA (Piotrkowska 108)
"„ .....„.„............................„
.........................-„••..
„Przeczucie", dod. „świat m ło
16, 18.30, 21
dych Nr 12", godz. 14.30, 16.30,
poranek godz. 11
18.30, 20.30
(Dla dzieci powyżej lat 12)
(Dla mło dzieży powyżej lat 14)
BAJKA (Franciszkańska 31)
„Nasz
(Da szyńskiego 1)
WISŁA
„Moja miła", dod. „Gra'!lica pckoju",
Program na niedzi elę, 17 września I lodie ludowe do tati.ca. 14.45 „Dwie
ch leb powsizedni", dod. „Mazurki
go.dz. 16, 18, 20
1950 r.
humoreski" . 15.00 Sta re piosenki ro
·
Chopina" , godz. 15.30, 18, 20.30.
(Dla dzieci powyżej lat 12)
6.50 Początek audycji. 7.00 Audy- syjskie. 15.15 Słuchowisko dla świe·
,poran ek godz. 11
GDYNIA ( Daszyńskiego 2)
cja dla wsi. 7.15 Wesołe melo'die. tlic dziecięcych . 16.00 Dziennik po(Dla młodzieży powyżej la t 14)
„Program Aktualności Nr 35" W ŁóKN lARZ (Próchnika · 16)
3.00 Dziennik poranny. 8.25 Zespoły południowy. 15.20 Koncert chóru p.
(Kronika Nr. 38-50, „Mistrzowie
8.55 Audycja SKRK. 9.00 k. Wł. Oćwieji. 16.40 Muzyka. 16.50
„Pieśń tajgi", dod. „Rzeka Kama", wokalne.
szybkich wytopów" , „Wielki budow
Muzyka organowa. 9.30 Ulubione me Audycja historyczna 17.00 Koncert
godz. 16. 18.30, 20.30
· niczy - Matwiej Kozakow", „W
lodie. !O.OO Skrzynka ogólna. 10.20 orkiestry rozgłośni pomorskiej. 18.00
poranek g odz. 11
kraju socjalizmu";
(Dla dzieci powyżej lat 12)
Felieton literacki. 10,30 „Wieś tańczy Słuchowisk o pt. „Sprawa Anny Kogodz. 11, 12, 15, 16, 1'7, 18, 19, 20, '" 01...N OśC <Napiórkowskiego 16)
i śpiewa". 11.10 (Ł) Audycja z cy- sterskiej", 19.00 XXII aud. z cyklu:
.
21.
„Skarb", . dod. „W kraju socja liz- klu: „Od naszych korespondentów", „Stanisław Moniuszko". 19.30 „Wę
Kino nie
BE L (Legionów 2)
11.20 {Ł) „Warszawa w piosence" gry przemawiają do Polski". 20.00
mu", godz. 16, 18, 20
czynne z powodu remontu.
por a nek godz. 11
11.45 {Łl Audycja dla wsi. 11.5'i' Sy· Dziennik wieczorny. 20.40 (Ł) Kon(Dla dzieci powyżej lat 10)
12.04 Przegląd cert życzeń. 21.00 „Melodie świata",
gnał czasu i hejnał.
MUZA (Pabianicka 178)
czasopism. 12.15 Koncert. 13.00 Po- 22.00 (Ł) Muzyka taneczna. 22.15
„Wschodnie zalot y", dod. „XXIII l,A CH ~TA <igierska 26)
„Płomienie", dod. „Ceramika wę gadanka.
13.15 Audycja regiOnalna.
Międzynarodowe Targi Poznańskie"
gierska", godz. 16, 18, 20
14.00 „Pleban z Chodla" - 11 odc. Wiadomości sportowe. 23.pO Ostatnie
godz. 16, 18, 20
poranek godz. 11
14.20 Me- wiadomości. 23.15 „Na dobranoc".
poemątu St. Skonecznego.
poranek godz. 11
(Dla dzieci powyżej la t 12)
POLONIA (Piotrkowska 67) „Pan Prokouk i S· ka" (Program
składany z kolorowych kreskówek
czeskich), godz. 16.30, 18.30, 20.30
poranek godz. 12
(Dla dzieci pOWYżej lat 7 )
PRZEDW L OśNI E (ŻeromsJ..;ego 76)
Adolfa Hitlera do Schachta w1ąze
r. 1923. Plan ten dał mu w sfeWyrokiem sądu niemieckiego w
„S-S Orzeł zaginął", dod. „Jedna
nazwisko jego z „pierwszą epoką
rach finansje ry przyćloroek „czaLuenebun:ru, Hjalmar Schacht, je·1, wielu", godz. 16, 18, 20
narodowego odrodzenia i ~ielkośd
rodzieja fivansowego" a w Niemden z głównych budowniczych hitle
poranek godz. 11
pailslwa niemieckiegą'.'·
czech stanowisko prezesa Banku
rowskiej machiny wojennej zost~ł
(Dla dzieci poV/Yźej la t 12)
Rzeszy Wynikiem jego machinaostat ecznie uniewinnion y. Pełne
ROBOT N I K (Kllińskiego 178)
Po zakończeniu drugiej wojny
cji na tym stanowisku było poprzywrócenie praw obywatelski:::h
„Pustelnia Parmeńska" II seria,
światowej Hjalmar Schacht, zbrozobowiązań
ważne zmniejszenie
i zezwolenie na zajmowanie wszel
dod. „Budujemy rudowęglowce'',
dniarz wojenny, współodpowiedzial
Niemiec z tytułu reparacji i uzykich stanowisk w służbie rządowej
godz. 16, 18, 20
ny za zbrodnie faszyzmu nieskanie od Stanów Zjednoczonych
i publicznej „dobrze zasłu żonemu"
(Dla młodz.ieży niedozwolony)
mieckiego w Europie, oJiaruje
olbrzymiego kredytu w wysokości
przedstawicielowi wielkego kapiREKORD (Rzgowska 2)
swoje usługi amerykailskim orga800 milionów marek w złocie.
tału niemieckiego nabiera szczegół
„Sumienie", dod. „ W piaskach sta
nizatorom nowej wojny. Zamiast
Do o.machu Banku Rzeszy powranej wymowy w okresie intensyw· rożytn ego Chorezmu", godz. 16, 18,
otrzymania zasłużonej kary zostaje
ca Schacht po pewnej przerwie, w
nie realizowanej przez imperiali.
2'0
on wypuszczony na wolność, a
r. 1933, po zagarnięciu władzy przez
stów amerykai'tskich rem il i taryza(Dla · młodzieży powyżej lat 14)
obecnie całkowicie uniewinniony i
NSDAP
sferach
w
Ceniony
Hitlera.
Zachodnich.
84)
Niemiec
cji
ROMA (Rzgowska
oczyszczpny od wszelkich grzezaufanie
posiadający
członek
jako
Kim jest Hjalmar Schacht?
„Muzyka i miłość" , qod. „Torped.:>
chów. Tego ,wymagała „sprawieCity i Wall Street, Schacht obejNa widowni politycznej Schacht
- Dynamo", godz. 16, 18, 20
w
dliwość" amerykańska, która
mu je w r. 1934 w ga binecie Hitleukazał się w okresie pierwszej
poranek . godz. 11
ludzkim j ęzyku nazywa się in terera tekę ministra finansów. Nowe
wojny światowej, ·kiedy, jako „dy_
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