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oWykonanie zadań Plailu &~letniego

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
na

wyższych

uczelniach w Polsce
I

, Inauguracja roku akademickiego, która odbyła się onegdaj na WYŻ1.zych ucrzelniaoh w naszym mieście, nosiła w rb. S!ZC/lególnie radosny
chaa:akter:- - wyżsrze ~elnie włączają się do realizacji ~adań Planu
Sześcioletniego, kształcąc kadry nowej ludowe; inteligencji robotniczo·
chłopskiej, kadry budowniczych podstaw socjalizmu w Polsce.

Na Uniwersytecie

Łódzkim serdecznie I sekretana KŁ PZPRtow. Wojasa, dy.rektora. depa.rta.men
uż ll_a pół godziny prned wytu Ministerstwa Nauki i Szkół Wyż
.znaczonym terminem rwpoc~ę szych - tow. Pawi-Owskiego, człon
cia uroczystości inauguracyjnych ka Prezydium Rady Narodowej m.
przed aulą Uniwersytetu Łódzkiego Łodzi - tow. Gerlecką, przedstawiprzy ul. Na.ruto"\Vioza. 68 poczęły gro cieli Odrodzonego Wojska Polskiego,
madzić się grupki studentów. Barw- przodowników i
racjonalizatorów,
nymi strojami -0rgan:izacyjnym:i wy delegatów Komitetu Obrońców Po·
różnia się licznie młodzież. ZMP-ow koju, młodzieży ZMP-owskiej ora'Z
ska. W auli - emblematy ZMP, pię wszystkich ~proszonych gości.
kne dekoracje biało . crzer,w one, a
W C'iszy i skupieniiu wysłuchali
nad nimi hasło: „N.auJ.ca pols}<a w zebrani pnzemówienia Ministra Nau
walce o wykonanie :Planu Sześcio kij &.kól Wyższych - 1ow. Ada.ma
letniego i w służbie-pokoju".
Rapackiego, przemówlienia, transmi
ob. rektor towanego prrzeq; radio rz: auli Politech
UroC'l.ystość otwiera
llŁ, prof. Józef Chałasiński, witając I niki Warszawslciej.

J

Przem·ówienie min. Rapackiego
· I trzebn i

jesteście obozowi p ok oju w
jego wa.lee.
Wielomiliardowe sumy - owoc
\ pracy mas pracujących - pr.ze,enana Wasrz.e
Państwo Ludowe
czyło
w,Ylkszta:łcenfo :i utnzy:man:ie. Z każ
dym dniem nauk"i rz:aciągacie nowy
dług. I ciągle musicie pamiętać, że
ten dłuf tl·zeba będue Waszej ojczyinie splacić.
W.aszą i nasrzą wspólną odpowiedQ:ialność określa Plan 6-letnl. J>lao
ten ka~e. wyszkolić ·w ty.m ozasie
146 tysięcy absolwentów szkól wyzszyeh. Plan ten każe nam likwidować se;kodliwe rziawisko pr.zeciąga
nia i pnrery;wamia studiów.
Wyższe 11c.zelnie· i ws-zyscy na w yi
SZY.Ch uczelniach muszą w okresie
Planu 6-Jetoiego pracować tak, jak
pracu je cab Polska.
Dzięki wy.tężonej pracy setek pro
fesorów i pracowników naukowYch,
pmy WYZY,Skaniu doświadcrzeń pla-

ZwraQam się do Was, Obywatele
ltektorrzi;y, Dziekani, P.rofesorowlie,
Pr.a cownicy naukowi i administracyjni s~ół wy.żsrzych Polskd Ludowej.
Do Was. sie ;zwracam M!l:od'Z.i Prey
jamele - dl1:iŚ studentki i studenci,
już niedługo dnżyn:ierowie, pracownicy g&spodarki narodowej, wychowawcy ii naucrz:yciele, lekarze, pracownicy nauki.
Zy.jemy w w:ielkich czasach zma-

nowego szkolenia kadr w Związku
Ra&iecki:n - wchodzą od dziś w
życie nowe. jednolite p lany studiów
i programy nauczania - egodne e
p otrzebami Planu s~letniego.
Oczekuję od profesorów i pracow
ników naukowych, że będą stosować z całą konsekwencją dyscyplinę pracy własnej i młod'lież.y.
Od młodzieży, na której wyl{szta·ł
cenie idą miliardy ciężko zapracowanych pieniędzy - w imię zadań
Plan.ii 6-letniego - Pat'lstwo ma
prawo wymagać i będzie kategorycz
ścisłego stosowama
rJe wymagać
wydanych prllepisów.
P.aństwo ma prawo karać i będzie
k.arać jednostki, które by naruszały
plan szkolenia kadr dla Planu
6-letniego.
Pr1Zepisy jednak - to tylko ramy.

Waszą jest rzeczą Obywatele Pro·
fesorowie, P!l'acownicy Naukowi i
.l\'Ilodzieży, wypełniać te raimy sumie1mą robotą.

Nie ograniczajcie się do pracy samotnej. Łączcie się po kilku w do-

.

.

W azasie ostatniej ogólnoclhińsk iej konferencji prrz:odow.niików prą
cy i boha<terów Chińskiej Arnllli. Lu dawej - towaa-zy.srz Mao Tse-tung
przyjął delegację !ll'aijw~b:Ltilliej~zy~h · przpdow.n:i~ów pracY,~

Sto ty&ięty poł'icjantów nie zapobiegło
·anifes-tacj:omwobron-ie pokoju
potężnym m
w całych N iemc·z ech Zachodnieh
Cała postępowa I nych mniejStiych miastach.
W Hamburgu z górą 15 tysięcy
młodzież mantifestowała w dn. 1 pa~

BERLIN (PAF).

browolne zespoły, ucrzcie się wspól- dziernika w Niemczech Zachodnich
swą wolę walki o pokój, 'mimo tem;>
nie.
Zwracajcie się o pom<>c do Wa- ru i represji re strony Policji adeszych nauczycieli, profesorów i pra nauerowskiej i władz amerykańskO:.·
brytyjskich.
cowników naukowych.
Mimo skoncentro'Wianiia przez wła
Pamiętajcie, że dzi ś inac-zej już,
niż dawniej , w kapitalistycznej szko drze adenauerowskie około 100 tys.ię
le, pojmujemy rzadania nauczype.li cy policjantów i mimo zakazu urrząszkól wyższych. Profesorowie n1~ deania jakichkolwiek demonstracji
man:ifechcą ograniczać się do pokazu sweJ w dniu 1 paźdrz:iernika, wiedzy i kunsztu .naukowego w wy stacje w obronie pokoju . odbyły się
kładzie. · Chcą być kierownikami .wa w Hamburgu, Frankfurcie nad Meszych studiów, Waszymi prayjaciól- nem, Duesseldorfi.e, ' Monachium,
Hannowerze, Stu1itgarcie, Dortmunmi i opiekunami w nauce.
1łbie, Brunświlm oraz w wielu
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
„ in-

młodych bojowników o pokój prnema'Srlerowało w pochod2lie ulicami,
niosac transparenty, protestujące
Pnzea
praeciwko remilitaryri:acji.
·gmachem senatu hamburskiego doszło do staraia rz: policją. Wobec licz
nych aresztowań, w godzinach wiecz.ornych w s.zeregu punktach miasta odbyły się wiece protestacyjne.
, W Zagłębiu Ruhry 19 tysięcy po
-licji i specjalnie odwołane z manewrów brygady pancerne wojsk brytyjskoich usiłowaqy, l ecz bezskutecrznie spa;ral!i>i:ować manifestacje w o
1bronie pokoju.
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33 rocznicct Wielkiej Rewolucji ~Październikowej
.
i li Swiatowy Kongres.·~okoiu
'

'

Zobowiq-zania, które przyniosą na·szemu' ·p·qtastwu og romne kórzyśc·i
4 zespoły młodzieżowe o zmniejszo.:
Już teraz widać, że Czyn Paździer I
a apel załogi ZPB im DzierNżyńs1,ieg()
,nym składzie 12 ludzi. co przyczyni
umonta
.• ZPWłm· fte
Qdpąwiad~ją. maso- nikowy przyniesie nowy, potężny
się do obniżenia kosztów produkcji
I ,
. •
wo włólmiarze Łodzi i wQjewództwa l'ozwój współzawodnictwa pracy, i .
Zało&'t zakładów przemysłu bawełnia
nego -i wełnianego kroczą w pierwszym szeregu, podejmując poważne
zobowiązania produkcyjne, i wzywając do czynu wszystkich robotników,
naszego miasta.
Już. teraz, aczkolwiek akcja podej
trwa zaledwie
mowania zobowiazań
_
kilka dni, można stwierdzić, że nowy czyn ,P;·z~niesie p~ństwu o.gromne korzysc1, ze robotnrny Łodzi przy
produkcj~
sporzą , ponadpla.n9wą
wartości setek milionów złotych.

przyczyni się efo WI>roWltdzenia no- "'-.-a-z-e'..,..ot-.Q-niu zało„cvi. ZPW il'n. R~y- o 10 proc. W rezolucji uchwalonej
,przez załogę czytamy:
„
wych metod stosowanych na wzór 1fo
d
.
. k
D . ki
monta to.:w. Urbaniak, przewodzwię szeniu pro. u,1'
z1ę
hilk:1
VI
zakładowej
rady
świadczeń robotników radzieckich, że niczący
obrotowego.
cyklu
skróceniu
cji,
J'akn.
'"alce,
.
•
o
'edzi'ał
'
opowi
słowach
· na da l szy rozwo'J' rnch u wie
to
d dk ,
.
. .
~
"
wp ł yme
znazmmeJszeruu
,cał1;1go s'Wl'a
·
d·
·
· · ow,
bo pa
d · k'
~
za- toczy klasa 1-n,botni'cza
lowa1:sztatowego oraz szk-0lenia
czy z1ę I w owiązamom po Jęta w walcę z podżega<:zami wąjentym dla uczczenia 33 Rocmicy
nymi, , wzyw~jąc ; ją , do wzmożonej
.
.
wodowego.
Paździe'rnikowej' i Il·
Rewolucji Pok
'· ·
Czyn Październiko'lvy pobudza ro- wa lk'1 o pok·oJ.
ał
·
· • ; .
OJU, Z ogą zaosz•
_ ~iech iżyje Rocznica, Wielkiej
botników do nowego twórczego wy1 Kongresu
sumę czter
roku
końca
do
czędzi
Sta
.
Październiko:weJ!
siłku \V drodze do pełnej' realizacji Rewo~ucji
, . dziestu dziewięciu i pół mi1iona
lin, Sta _ lin, Bie _ l1lt„ ,file ·.
złotych.
Planu 6·letmeg·o, planu dobrobytu \ rut skanduje załoga z entµzjazrnem.
. --,
Następuje składanie_ ~obowi.ązaft. ,~,----.-. -.--g--.----socjalizmu.

I

NQ~' amb.as ad or Rep ubIi ki

!ł::;~y i s;~,~~ą0 itz1 ;ł6w. imieniw \

Fra ncuskie j bo~~za~:· ~~~!:l:~k:rz:~!~t:i

·ZPW Im. K. awierczewskiego

-·,.~

świerczew-

ZP-Wim. gen. K.
::
w
•gielskiej. Tow. Eugenia 1 Grzanek '1 1 • skiego robotnicy podj~li wiele
tow. Cieplu~ha, również .w Imle~iu zobowiązań, mających na celu pod. ył
;~~~· oddzrnłow skła<laJą zoboWlą- niesienie wydajności pracy, obniże'
1
' łasnych I'tp. w rezolu
' w
n·e
ła Francj„ z Polską, wspólnota do-- Pmy wręczaniu ldstów uW:iem:ytel
Prezydent
WA.RiSMW:A. '°AP).
I.' k osztow
Mfodzieżowy - zespół na samoprzą
"'
~·
Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław świadczeń, dozn81.llych prrzez ob a kra niającycb obecni byli: podsekret:mz śnicach wózkowych to,y. Zbiorczyka cji uchwalonej na urocz..ystym zebra
.
Bierut przyjął dnia 2 bm. na a ud!ien je jeszcze niedawno temu, podobień stanu w Min:ist~stwJe Spraw za.g ra
cji ambasadora nadzwycza.jnego i stwo 23dań stw-0~ych d.Ja obu ruicrmych dr St:miSław Skrzeszew- zapowiada podniesienie wykonania niu czytamy m. in.:
normy ze 122 na 123 proc. Zespół
pełnomocnego Republiki Francuskiej kra.jów przez koniecm.ość odbudowy ski, dyrektor gabinetu P.reeydenta tow. Knapa •ze 119 na 1:20 proc.
„Włączając się do olbrzymiej
ele- Bzeczypospolii.te.i Wanda Górska i dy Zespół młod:iieżow,y odd2iału przy.
pana Elii.enne Dennery, który złożył - winny być korzystnymi
fali zobowiązań, która ogarnęła
Prezydentowi RP listy uwierzytelnia mentami wzajemnego zr:O'Łllmienia. i rektor protokółu dyplomatycrz:nego goto,Yawczego p~ędzalni francucały kraj, w odpowie<fai na apel
1M inisterstwa Spraw Zagran1cznych
zg-Ody.
gań o przyszłość ludrzk:ości międrz:y jące.
ski ej, podniesie· wykona,nie normy z.e
Henryk Birecki.
p
..,.,
' załogi huty „Pokój" zobowiązu
Z e swe1· Sv.eony
112 na 113 proc., ce> da 'dodatkowo
mogę ana ,zapewsia·ami socjaliaJmu, postępu i pokoju,
Składając listy uwJerzytelndające
jemy się: wyprodukować z 2.000
Ambasadorowi Etienne Dennery 280 . kg przędzy.
ambasador Etienne Dennery wYgło- nić, że nie będę szcrz:ę<WH żadnego
a S'iłami limperialirz:mu i wojny.
Załoga oddziałi1 stolttrni zobowiąkg odpadków czesankę kolorową
w.ielkich, prnełomo sił pmemówtlende następującej treś- wysiłku, aby osiągnąć cel, który U· towa!r!Zysz;yJi <!2łonikowje amb'asady
Żyjemy w
zała się dQ wykonania w terminie
francuskiej w Wru:-.szaw:ie.
ważam rz:a tak .iStotny.
wych <'lla naszego narodu czasach ci:
gatunku B, co da około półtora
Następnie ambasador Etienne Den do 20 października wanny dla farDodaję, że będ:zlie mi szcrzególnie
„Panie Pr ezy-Oencle?
ścierania z po>v:ierzchni ctiemi poloszczędności;
złotych
miliona
mi.ło, jeśli Wasza Ekscelencja i nery został przyjęty prze!l Prerz:yden biarni. Dodać nale~y, że brak wanskiej śl•adów i reSlltek kr.zywdy spo'
o
t
k'
P!Zędzy o
·,
farpin,~
w
p~·acę
podwyższyć jakość
ut„udniał
ny
pr,zy
prywatnej,
aud:i.encji
na
RP
ta
żyreliwego
mi
udzielą
Polski
Rząd
Waszej
w.ręczyć
zaSllciZyt
Mam
łecznej, rz:acofania, ciemnoty. W cza- Ekscelencji listy a·kredytujące mnie
""'"'1
,_
k
b
1 , · b
·a w t · m· 'i"
o
0',5 proc.; obniżyć koszty , ~ro~
~tore1 o ecny ył podse retal'll sta ra od dłuższego. czasu 'na in·óżno się
eJ 1SJ ·
P parci·
saC!h budowy nowej, · Socjalistycznej
Prezydent ftzeczypospo1'itej odpo- nu w Min dsterstwie Sprnw Zagrani 0 nia starała~
przy Jego osobie w charakterrz:e am
Polski.
r ' dukcji przędzy, co da w sumie
· ław Sknieszewski.·
h d r s tams
·
·b asadora nadzwycrzajnego i pełno- wiedą;ial
OddZiiał mechaniczny· zobowiązał
az.nyc
· :
Właśnie dlatego, że siły postępu i
llonad 2 miliony zł oszczędno
1 ed
d o . B ew
·
u.h
p rzJ„yWaJą~emu
Ambasadorze!
„Panie
mocnego
eru się do wykończenia .i uruchomienia
·
pokoju rozbHy faszystowskiego kasc1; wyremontować filtry na
Rad jestem przyjąć listy uwierrz:y ambasadorowi komparu~ honorowa skręcarki na 400 •wrzecion i jednej
Mam zaszczyt prrzedłożyć jednocze
ta i ciemiężcę, a dziś bronią spodwa , tygodnie przed ustalony1~1
koju dni Was.zej pracy. właśnie dla- śnie Waszej Ekscelencji listy od.wo- telniające Pana w charakterne am- W,P. oddała honory WOJSk?we prey samoprząśnicy .na 200 wrzecion, w
tego, że polska klasa robotnicza wal łujące mojego poprzednika - pana bas.,adora nadzwyczajnego i pełno- d~więkach ~!'111n~ narodowego Fran terminie do 15 października! · Da to
terminem; zastosować uszczędno
ci1„ w chw11i odJazdu ambasadora -jeszcze w październiku dodatkowych
mocnego przy mojej osobie.
czy. ewycięsko o socjalizm - dla- Baelen'a.
' ści w pralni, uzyskując w ciągu
,
przędzy.
kg
1883
został
·
odegrany
>Dennery
Etien?e
AmbasadoPanie
Pan,
Podkreślił
W okresie, gdy międzynarodowa.
tego właśnie Wy. Młod.z:i Słuchac2e,
dwóch tygodni 104 tys. zfotych.
Koło ZMP po.sta_nowiło utworzyć
'
wierrz:y w polski hymn narodowy.
jesteście d'Ziś w d'Ziesiątkach wyż sytuacja stała się źródłem pą.waż- me, ie naród francuski
nych trosk wszystkich narodów świa moż11wośe wrz:ajemnego ..zrozumien:ia
szych uczelni polskich.
Podjęto takż e szereg zob~wiązań
w wlerrz:e, że i pokojow~i ~ współpracy między naCzekają na Was niecierpl1wie ci, ta, Francuz.i trwają
indy.widualnych oraz
I
którym zawdzięczaeie możność nau- mimo różnych ustrojów istnieje mo- rodami. '
,o·'
Tow. Adam Urbaniak wrganizu je
Pragnę Pana zapewnić, że naród
lti: czeka na Was p olska klasa. ro- żliw.ość utrzyman ia dobrego zrozu·
polski, budując \"3"trwałe swą lep·
nowy zespół młodz.ieżowy oraz za•
,
• • • • ,
• •. •
1
botniC"A, lud pracujący, Wasi rodzi- mienia między narod811Di.
Przyjaźń, która. tradycyjnie złączy szą przyszłość, ma pełną świado·
ce, bracia, siostry, rówieśnicy. Posa
c··
mość mocnych wi.ęzów, łączących go
modz1elme. Zespoły stolarni, slusarz narodem francuskim, a w szczególności wspólności interesów, pły N i eud o ne próbq UJ9§iadzenia .de..,ąntu. · ni pr~ed t erminem wykończą swoje
nącej z niebezpieczeństwa galwani,
. prace.
no UJq §ipac h 0§ii hde i P e n J ondo
' zowania agresywności neobitlerow1Da1 ~~ ciąg na ctr. 2·eJ·,\ ;
'
'
.
'
k
·
·ea
PEKIN
(PAP) · - W pom ział o przyjacielskie. iw walkach tych ~ jed'
...,
sli'iej, co w świetle doświadczeń o\ """3
statnich dziesięcioleci nie może ni~ wym komunikacie wieczornym do- nostk.i Armii Ludowej .~nisz~yły 4 1
byi źródłem zaniepok<>jenia zaTów· wód2two nacrzelne koreańskiej . Ar- etzołgi, 6 sarnt>lotów i inny sprzęt. •
f
I
I '
no w Polsce jak i we Francji.
• ,,
wojenny niepmyjaciela.
· L d
Niepmyjacie~ ped osłoną , ko.nc~~ ·
u owej podało, że na wszystOłiara krwł wielu tysięcy Pola· rmi
Dnia . 5 października. o godz 1·'1
ków, którzy zginęli na ziemi fran- kich frontach jednostki Armii Ludo i rycznego arcyleryjskliego ognia 0 _ 1
cuskiej w wMce o wolność i niepo- wej prowadeą zacie)tłe wW.ki z na- krętów wojennych i prrz;y poparciu
w świ~tticy RSW „Prasa" przy ul,
jest szczególnym cierający;mi wojskami amerykański- 1otlliictwa usiłował wysadrzić •desant
dległość Francji,
lwirki 17 odbędzie się narada kodowodem przyjaźni narodu polskie- mi.
yespondentów „Głosu Robotnicze..:
na "7yspie P,eniondo u rz:achodni ch
,go do narodu francuskieg4J.
go" .z terenu ł..ądzi.
wybrzeży Korei. qddz.i.ały .obrońy
Panie Ambasadorze,
Może Pan,
Porziidek dzienny:
W rejonie Seulu nieprrz.yjaciel, u- nadbr.zeżnej na wy.spLe 1Peniondo w '
·liczyć na. moją pomoc o.sobistą i .po- siłując rozwJnąć ofensywę w kQerun ~a<"iekłych walkach zadały oddziaInformacje pólityczne.
1.
·
.
moc Rządu Polskiego przy wyk-0ny ku · północnym, niejednokrotnie ata- łom desantowym ciężkie straty Mi ze · 2. Omówienia
nadesłanych korewaniu misji dalszego zacieśniania
spondericji oraz nakreślenie plamorza:
prŻyjaźni między nal'odem • ·p olskim kował pozycje wojsk ludowych. Jed pcbn.-Jy je do
nu J>racy na mies. październik,
_' i na.rodem. francuslrim, w służbie nakże bohatersko wa>lC!llące oddzia- Podobn:y ios · spotkał oddrz:iał.y de '
........ł„ „ „ „ „ „„ .....,____
,_____...________________________
6
...... ,„_3_._n_v_s_k_u„~J_a_._ _ _ _ _ _~_ __.
ły ATmii Ludowej odparły a.taki nie santowe na .wy.spie Os!ik-de.
pokoju".

Złoz

11·sty uw1"erzyteln1"a1"qce Prezydentowi" . RP

.:' Lud' ·wa'
K·orean·:ska ·Arm,.1·a·1
O

Nowy konkurs ,,Głosu''

zespoło'7·: .:;.h .

' , ~p~ek~je . się młodzie.żą :Pra~uj~~ą,
dpiera ataki nieprz-y' 1·a: i'e ·la
1

z naqrodal'Di

Komunikat

patrz str.

..

•

&:ro'....

List .studentów·I profesorcl1i

Pod ha,sle... UJalhl

o wykQnanie zadań Planu &-letniego do prof. JoliOt ·Curie
Akademii Medycznei

· Uroczysta inauguracja roku akademickiego na wyższych uczelniach w Polsce
brawami przywita m.
.:... tow. Bugajski,
weteran SDKPiL - tow
(Dokoiimente se *· 11
tow. Mi- tarz
Pny,Ja.clelel
PZPR - tow.
o
lat
od

Młoda

walczący
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JeJteścle nowĄ ludową ln~ socjalizmu eją. InteligenoJlł WY1'08łl\ 11 ludu DN brzmiewały

euJąceeo,

z klasy

robotnłczej,

euJącego chłopstwa.

s

s pra

posłęp(rWe\f łn

telige.nejl, intellgenojll, k~ ludem pl'MluJącym za.wue JKlllOPanłe
i Jego wielkdej, postępowej llPl'8llrie

sa.wsze

służyć będitie.

Wy wzorować się będziecie na
łolnie.rzach frontu Planu Ssl!iiidoletnleao i wa.lki o pokóJ: na prr.odownikacb praey, na rac,Jona.UzałO-

.

raeh.

Wprowa.dn..i<ie do pracy ł cło Qi~a studencki~o noWY styl: ~l
młodej, ludowej łntellgencji Polskli
Planu Sześciolemdego, Polsk! wail<r.Ą
cej o pokój i budująced sooja,lillln.
Nauczyciele szkół wyż~yoh, Stliidenci! - Plan Sześcioletni - pla!u
rozwoju gospodarczego i zbudowa-nia podstaw socjalizmu w Pols~.
stawia ipraed nami nie tylko ~ad
nienie - ile nauc:rzyć Się i nauaz;yć
1 jak umyć się il. uczyć. Stawia tym
bardrzjej iz.aga<ln.ienie - oz.ego uceyć
jakiej nauki uCtZyĆ.
1ię Nam potrzebna jest nauka, kt6ra
do obiektywnej
docierać
będzie
prawdy, do dstotnego jądra meczytakiej, ja.ką jesł napraw
'\vistości dę, po to, żeby tę r.zeCtZywistość
p:rrz.eks'litalcać w taką, ja.ką byt'i powinna dla postępu, dla triumfu oz.la
wieka i aitowieczeństwa nad siłami
przyrody i nad prawami rO'ZWoju

w auli

Woźniak,
zwycięstwo
UŁ długo roz- „My pracą

oklaski.
przy naszych warsztatach, a wy,
budujemy
wiedzę zdobywając
wolnych ludzi,
Polskę
wspólnie
wielki szczęśl'w•• dom -- Polskr-> socjal:isty<lZilą. Wzorujcie się na• bohaterskim Komsomole' w waszej
pracy 1 nauce, godnie reprezentujcie miano ~tmtcnta w Polsce Ludowej, wykonując zad'illi;\ postawione przez naszą Partię i Rząd w tym
pierwszym roku Planu Sześciolet
niego".
Przodownikowi pracy młodzież od
powiedziała okrzykiem: „Niech ży
robotnicza, Czerwona Łódź!"
je
oraz entuzjastycznymi okrzykami
na cześć Prezydenta Bieruta i Towarzys7.a Stalina.
uchwalona została
Jednogłośnie
przez zebranych rezolucja, w któ·
rej czytamy m. in.:
Witamy nową organizację studiów, opartą na. wzmozonej dyscyplinie pracy z uznaniem i zadowoleniem w niezachwianym
przekonaniu, że będzie ona. prze
strzegana przez ogól młodzieży
przed
studiującej nie z obawy
sankcjami Porządkowymi i dyscyplinarnymi, lecz w pełni świa
domości jej słuszności i cetowoścj

l'.

Niemilknącymi
ła młodzież przemówieńie

Łodzi

siaka. Delegacja studentek wręczyła.
zasłużonemu rob-0otnikowi SY'tnboliooną wiązankę czerwonych goździi:ków.
Przedstawiciel młodzieży Politech
niki - ob. Witold Stasiński mówił
następnie o wielkich i pięknych zada
niach, stojących przed studentami
wyższych uczelni, w których wykonaniu studenci Politechniki wzorować się będą na doświadczeniach stu
dentów radzieckich - komsomolców.
Po wręczeniu dyplomów doktorskich przez dziekana Wydziału Mechanic•mego prof. dr Al. Uklańskie
go i dziekana Wydziału Chemicmego prof. dr A. Dorabialską oraz uroczystej immatrykulacji - odbył się
inauguracyjny prorektora
wykład
Politechniki Łódzkiej prof. dr B. Ko
norskiego na temat „Rola teorii w
technice".

sekre-

Grudziński,

KŁ

Wielka sala Anatmnicum przy ul.
Narutowicza 60 nie mogła wczoraj
pomieścić kilkutysięcznej rzeszy &lu
chaczy Akademii Medycznej, którzy
przybyli tam na uroczystl), inaugura
cję roku akndemiekiego. Na m·oczy
stość przybyli słuchacze wszystkich
semestTów, nowoprzyjęci i ci, którzy w roku przyszłym opuszczą juil
mury uczelni, w zdecydowanej więkswści synowie i córki robotników i
chłopów, właśnie ta n&jlepsza część
młodzieży, wyrosła i wychowana w
twardej szkole życia, ta, dla której
w Polsce sanacyjnej zamkruęte były
mury wyższych uczeln.i.

li my, profesorowie l da
Akademii Medycmei w
nie będziemy azozędzi6
Łodzi,
naszych sił w słusznej i sprawiedliwej walce o Pokój.
Przyrzekamy stali wiernie na
strażY pokoju w świat.owym fron
cie walki z podżegaczami wojen
nymi, budować 110Cjali.ml w naszyni kraju związanym br a.terskitn sojuszem ze wszystklm eo
postępowe na świecie, ze wsi;ystkiml ludźmi dobrej woll, z prmw walce o pok6j
siłą
duJącą
nić Clę,

denct

przodownica pracy ZPB im. Dzier·
to,v. Borecka.
żyńskiego Punktualnie o godz. 16 rektor Aka
demii Medycznej prof. dr Emil Paluch dokcmuje uroczystego otwarcia
roku akademickiego.
Z głośników płyną mocne słowa
Nauki i
przemówienia ministra
tow. Rapackiego.
Szkół Wyższych Związkiem Rad~ktm.
Z kolei głos zabiera rektor Aknde
Następują podpt,y.
mi Medycznej prof. dr Paluch. Mówi on o drodze, jaką pr-zebyła dotąd
uczelnia, o postępach w dziedzinie
pedagc>gicznej, naukowej i
6
Ilf
nej oraz o niedociągnięciach i sposo
d
bach prowadzących do ich usunięcia,
. O rządów USt\, W. Bt'ytanii i Francii
o perspektywach rozwojowych AkaMOSKWA (PAP) - Rzady Sta,.. kończona została na początku 1950
·
demii.
„Obowiązkien1 naszym - oświad- nów Zjednoczonych, Wielkiej Bryt.a- roku. Wszyscy niemieccy jeńcy wojen
nii i Francji wystosowały do Rządu ni, którzy znajdowali się w Zwia2ku
ceył m. innymi prof. dr Paluch jest oddanie wszystkich naszych sił Radzieckiego noty, zawierające po- Radzieckim zostali repatriowani do
i umiejętności dla niesienia ludności zbawione ws~elkich podsta.1v twierdze Niemiec za wyjątkiem. 9.717 osób
dokonane przez nie
pracującej c()raz to lepszej pomocy nia, jakoby w Związku Radzieckim skazanych za.
w chorobie i cierpieniach. Ucząc się, znajdowała się nadal znaczna ilość ciężkie zbrodnie wojenne ornz 8.816
osób, których sprawy w związku s
pracując twórczo na polu naukowym, niemieckich ~eńc6w wojennych.
W dniu 80 września ambasady Sta dokonanymi przez nie zbrodniami wo
nie możemy jednak zamykać oczu na
niebezpieczeństwa, grożące całej ludz nów Zjednoczonych, Wielkiej Bryta.. jennymi znajdowały się w toku śledz
kości ze strony podżegaczy wojen· nii i Francji otrzymały noty zawie- twa, jak również 14 osób, których
nych, którzy starają się wytrącić nas rające odpowiedź Rządu ZSRR. Treść i·epatriacja została cza~owo wstrzyz tej pracy i jeszcze raz wzniecić po noty do rządu St. Zjednoczonych mana wskutek choroby.
żogę wojny i barbarzyństwa. Tym jest następująca:
Wobec przytoczonych wyżej wy„Ministerstwo Spraw Zagraniczusiłowaniom musimy przeciwstawić
naszą zdeeyclowaną wolę walki o po nych ZSRR, potwierdzając odbiór no czerpuję,cych danych, dotyczących re
kój, pracę nad wzmocnieniem naszej ty z 14 lipca hl'. uważa za konieczne patriacji niemieckich jeńców wojennych ze Związku Radzieckiego, Rząd
ojczyzny i solidarność z całym oho· stwierdzić co następ1.1je:
Zawarte w wyżej wymienionej no Radziecki nie może traktować tegi>
zem postępu. NOWY ROK PRACY
AKADEl\1.11 MEDYCZNEJ W ŁODZt cie twierdzenie o tym, że w Związku powtórnego zwrócenia śię Stanów
ROZPOCZYNAMY POD HASŁEM Radzieckim rzekomo znajduje się na Zjednoczonych w tej kwestii do Rzą.
W ALKI O WYPEŁNIENIE PLAN U I dal znaczna ilość jeńców niemieckich du Radzieckiego, innczej niż ~ąż~nie
SZEśCIOLETNIEGO, WALKI O PO pozbawione jest wszelkich podstaw i d? W?'~orzysta11:ia sprawy menueck1ch JCnców woJennych w celach pro
nie odpowiada rzeczywistości.
KóJ I SOCJALIZM".
Jak wiadomo na podstawie komn-1 pagandowych.
Na zakończenie zebrani uchwalili
R:r.ą,d Radziecki skierował noty ana.
rezolucję i tekst listu do profesora nikatu Agencji TASS z 5 maja br.
Joliot-Curie, który oddzlelnie publl repatriacja ni~mieckich .i~ńcó.w wojen logic~!1~i treśc~. również do rządów
nych ze Związku Radzieckiego za. Augln l Franc)t.
.
kujemy.

społecz-

Na Akademii Medyczne1·

Dziś, gdy świat cały Podzielony wstał ostr!ł rranicll! na tycb.
którzy walczą o Pokój i dob.,o
ludzkości i na tych, którzy świat
nasz pogrzebać chcą w ruinach,
zatopić we krwi cele~ napełnie
nia swych własnych kieszeni,
gdy brudne i chciwe szpony ii.me
i międzynarodowej
rykańskiej
finansjery już jamnie wyciągają
się by zdławić wolne życie narodu koreańskiego, gdy soldateska kapitalistyczna wymachuje
nad światem bOmbą atomowlł>
gdy rzuca bOmby na azkoły, 11Sl)I
tale, żł-Obkl miast koreańskich t
pragniemy mpewchińskich -

I ota Rządu zw1·!aZkU Radz1·eck1·ea.

Po uroczystym akcie immatrykuacj~ prof. dr. Adam Szpunar wyInauguracyjny pt.
wykład
głosił
~połeCll?lego.
!Dlatego pctrrze'bna nam jest nau- „Znaczenie społeczne kodeksu roka, któr<a przełamie bariery i ogra- dzinnego".
nłcżenia spiętrzone na drOlhe do
prawdy. pmez myśl burżuar.iyjną i
~~ salę przybywają zapr~szei;.i
w interesie odchodzących w prze„J esteście pokoleniem, które ma gosC'le, przedstawiciele orgamzaCJl
11Złość klas wyz.yskiwaczy.
·ri~u~ować na ~olskie_i ziemi zręby soTa.ka nauka może wyrosnąć ł wY CJahzmu - oswiadczył rektor p1•of. pa1·tyjnych i społecznych, przodowni
rasta tylko z mater<lallstycznych za. Ac:hmatowfoz, zwracafoc się do mło cy pracy, profesorowie, delegaci z
łożeń, mooe rO'LWiną.ć się i rozwija dme2:y, zgromadzonej na uroczystej innych uczelni,. zastępca przewodniczącego Prezydmm Rady Narodowej
się tylko dzięki dhllektycznej meto- inaukuracji roku akademickiego. dzie. Taka tylko nauka. może speł Do tego ma was przygotować nasza
nić i spełnia. swe wielkie ,;postępo ucizelnia, My, profes<>r<>wie, damy
we posłannictwo .~ O'łYWCZe wam :wszystko, co będzie w naszej
siły - lblęki 2ll'-0Śllięciu się z wielką moey, swą wiedzę i doświadczenie,
ze sprawą so- damy wam naukę, nie burżuazyjną
sprawą X..X wieku cjalistycznej przebudowy społeczeń naukę.,. służącą kl~so.m posiadając~,
stwa.
ale naukę soc3ahstyczną, która,
~ może być dla ludikości 4 ja. wzmooniająe organizm naszego pań
rz.agranicą niezbędne surowce i un:ą warunkach o 10.388 ilł więcej, SaOd dnia 2 paźdrzi.ernika górndcy w 6-letn'i. przed górnikami - 'l:adania dzenia mwestycyjne:
Irlch wyżyn myśli bada-wcrzej może śtwa - przyczynia się tym samym
ternus .zaś o 1.930 zł mniej.
ciągu
w
pracy
wydajnośC;i
w.zl'Ostu
przykładem do ~mocnienia frontu pokoju na ca preodikach, a więc rz.atru.dn:ieni bez.sięgnąć taka nauka Pmykł.ad ten aż n.arz.byt dobitnie
Wra.rz. ize z.mianą norm uległ równie
czego
bez
prot.,
36
o
sześciolecia
pośrednio w produkćji, „na węglu",
jest nauka radziecka i dzieła, kitóre łym ffiec:ie".
nież zmianie system płac i premio· śwjiadciz.y, że reforma. plac g6l'Dików
budoplanu
wyikonać
my
ś
moglLby·
z kolei głos zabrał przodownil.<: pracują na nowych, podwyższoqyc.h wy podstaw socjalirzmu;
11 jej umiałem powsta.ją.
wanfa górników e:atrudnionych w przodkowych przynosi znacmą poJeżełi na taikli:ch fundamentach i pracy i racjooializa.tor z Zakładów średnio o 10 proc., normach.
przodkach. Zasadnicza stawka jest prawę. r~botnik~ prac~jący~ ~u
Stare normy, obowiązujące w prze
w tym kierunku będziemy umieli Mechanicznych im. Strzelczyka, odZamiast mienn1e 1 wyda.>me, Znika -rowrueż
„Wydajność pracy - oto co jest obecnie o 22 proc. wyższa,
rozwidać i pogłębiać polską. myśl znaezimY Orderem „Sl'itandar Pracy" myśle węglowym od stycznia 1949 r.
dotychczasowej premii odd'liałowej, j obe~ie mo.żl~wość „po~ciągni~ia','
zasadninajbat"dziej
najważniejsze,
mob~c,zynnilciem
być
już
przestały
imie
w
który
Misiak,
Stefan
tow.
naukmvą - nauka polska. okatie się
WY'Płacanej górnikom z.a wyko... swoich zarobk-0w dzięki wydaJneJ
uczył trzn.
&odną SWYCh wielowiekowych, wiel niu załogi fabrycznej złożył młodzie lizującym robotników <lo podwyższe cze dla. nowego ustr0oju" planu przez oddz.iał kopalni, 'Pl'~cy towar7.~SLY w ~ym samym od
nanie
górnictwje
w
norm
Zmiana
Lenin.
normy
Staxe
pracy.
wydajności
nia
lci-0h i postępowych tradycji na.rodo ży 'Życzenia owocnej nauki.
premie irespołowe lub' ~ale kopalm..K~o Ilile wykona. sw~
wprowadrzono
- Robotnicy Zakładów Mechanicz- bowiem, dzięki rozwojowi wspóLza- to fragment walki o wyższą wydaj- indyv,idualne. Kiażdy g6rn:ik iza wy- 1e1 normy, pomes1e konsekwencJe f1
wych a potra.fi oddać na. słuibę narodowi i ludzkości .rodnych spadko nych in_l. Strzelczyka z dumą patrzą wodnictwa, dzięki wzrostowi świa- ność pracy, stanowiącą nie-0dtiowny konanie swojej normy IZ.espołowej nansowe. Kto n!lt<>miast ~ędzie prablerców K01>ernika, Pa.wła. Włod• na naszą Politechnikę, z której wyj domośct mas górniozych, d'Liięki lep warunek ostatecrznego zwycięstwa lub osobistej otrzyma premię w wy coiwał dobrze, zar()~i więcej bez
kowfoza, St. Zeskalbmierza, Frycza- dą kadry inżynierów i techników dla szej organizacji pracy i poprawie nowego ustroju nad starym, waru- sokości 25 proc. stawki ~adniczej. względu na. to, czy J~O towanys~e
Modrzewskiiego, Marii Skłodowskiej, polsmego przemysłu _ oświadczył stanu technkznego kopalń, były nek nieustannego rozwoju gospodar Ponadto za każdy wózek węgla wy- w }Ym samym ~d'!'la.le WYkonuJą
Wróblewskiego l tyJ.u btnych wiel- tow. Misiak. _ Wrota wyższych u- przekra<:Zane przez 90 proc. górni· czego i wzrostu dobrobytu mas pra- dobytego ponad normę będ7Jie si~ swoj plan, czy te2: nt~.
Dotyc_h.crzas?we cujących.
ki~ uczonych, któ;rymi •iQ ohlubi- ezelni sitanęły d~iś otworem dla r-0- ków pmodkowych.
System pła:c górników P1;"Zodkopłacić nie jak dotychC!las dwa razy,
Nowe normy w górnictwie pmy- lecz dwa ~ pół razy więcej, ni'Ż rea ~ych pmeszed~ ze wszech rruar pobotniczych dzieci. Robotnicy naszej normy były prrzekramane srednio 0
DliY·
CtZyn:ią się do .zwiększel1!ia wydoby- kOOdy wózek węgla wydobyty w ra zą~aną e.wolucJę. Do mar~a rb., pre
.
P.rlled laty, Józef. Stalin łlallt mó- fabryki widzą w was tych, którzy 20 proc.
Podwyższ.enie nomn w górnictw.le cia węgla, podstawowego surowca mach normy. Kwartalne wypłaty z ~by~ wypłacana ~órmkom w z.a
przyjdą, wspólnie z nami realizowii.c
Wlił dQ młodcleży:
„..Aby budować - trzeba u- Plan 6-letni, budować Polsk~ Socjali to pierwsey krok na drodrze realiza- naszej gospodarki oroz głównego na tytułu Karty Górniozej wzrosną 0 leznośc1 od . wykonaru~ planu Ę>rzez
mieć, trzeba opanować naukę. styczną".
1cji rmidarnia postawionego prv.e.z Plan I szego bogactwa, z.a które kupujemy 22 proc. Łącznie roczny fundusz całą kopa.ln1ę. Od .i:naroa o~ow.i~z~
Aby umieć - tr:zeba się uczyć.
płac górników p!."lodkowyoh powięk wała ?-a1!11ast premu ko~alniane~ rue
Uczyć się 11 uporem. cierpliwie.
wątph>yie ~epsza prei;rua o-Odziało·
szy się o 265 milionów z.lotych.
Przed na.mi stoi twienha. Na.zy•
Nowy system jest sprawiedliw· wa, ktora Jednak - J~k wynika. it
wa się t:a. twierdza nauką.„ Tę
srz.y od poprzedniego. Górnik Józef prrz.ytoczon?"ch prrzykładow - p0&1~
twderdlię w.inna zdobyć młoddeż,
Mertyński na przykład, z kopalni dala powazne "".ady. ~becna pr~a
jeśli chce by6 bud~ nolub. l.lldywidualna
wy- u:esp?iowa
„Bobrek",
wego życia„."
do pOO.nos:. e~
:potęz~~ bodzcem
w lipcu normęnaw 153,4 proc.,
konał
D
:Wspierać Was będmie Slln~ ramię
Kaz~y gornik
pra~y.
·
wydainoscl
ponieważ
premii,
otrzymał
nie
ale
Sł
ł
pracuJI\"
klasy robotnic2'leJ i mas
jego oddział wydobył 11:aledwie 83,6 p~d~o"'.Y bo:wiem ?ę<:Wie .ao~ł?d8I
OW1
I IS
RICZ@ClgO I
I
eyebr których ,łesteścłe dziećmi. Toproc. planowej ilośC!l węgla. Na od- ~e. widlJ~l ŚC'.l.Sły .rzwią?.ek, Jaki ist~
Kon!erenoja lub ustanowienia opiekd ONZ odi>O· Ta Lwanu jako części Chin,
P.EKI.N (PAP). · wamyszą Wam roibiclelskłe •2) natychmiastowego wycofania wrót - górnik W:ilhelm Satem.us Il: me)e. między zWlększenlem wydaJc.zuma. Ota.cm Was opieki\ :Państwo Chińcrzyków wysiiedleńców Il: wysipy wi1i.damy: „nie"?
Dlatego też prosimy Na;rody Zjed- obcych sił zbrojnych, maddu.iących kopailn:i ,;Wieczorek" wyrobdł na fi- nosci pracy a wri:rostem zarobków.
Ludowe. Nie poskąpi:\ Wam pracy Ta!iwan, rzamiesrzkałych w Japonii
Jest to zru;iczne
larze tylko 97.7 proc. norm1', ale oobecnie na Taiwanie,
do Zgromadze- nocrz.one, aby
I pomocy Wasi nauczyciele. Reszla
trzymał premię, ponieważ jego od· st~u pł;:ic, Jest to wi~lki„krok. n~
- należy do Was, Waszych organi~ nia Ogólnego ONZ i przewodniczą· nych sa.mozwańCtZych opiekunów interwencja ich jest bezprawna,
3) ódrrucenia. wszelkiej propozy- dział przekroczył plan wyd-Obycia o pmód r;ia drodrz.e re~J.ZaCJl socJalii.
cego Rady iM:inistrów Zwicvz.ku Ra- nad wyspą 'Ihlwan.
a.eji, Waszej pracy.
.
.
do 6,2 proc.
W konkluzji Narody Zjednoczone cjl, która
Polska Ludowa li<r.LY :na was l me duneckiego Józefa St.alina. Petycja
R«rLwija.nle i udoskonalanie systePnzy, n~wym s_ystema.e płac górnik
b Was przy warszta.cie pracy, przy po-Określa, że wyspa Ta.liwan jest pc>wJ.nny dążyć do:
ustanowietrla powiemictwa nad WY
Mertynski rzarob1łby w ty<:h samych mu pła.c, uzależnia.nie w coraz więk
1) potwd.erd.Zenia sta,tutu pra.wnego spą lub do .ieJ ode.rwania od Chini
budowie, w S'JJeregaeh walczących o nieodłączną C1Lęścią Chin. Petycja w
imieniu 40 tysi~ Chińcrzyków - - - - - - - - - . . . . , . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szym stopniu zarobków od wyników
jej przyszłość.

la Politechnice

I

Nowe normy i nowy system płac wgórnictwie

.

/

•

Położyć

kres okupacii wyspy Taiwan przez .USA
I

wystosowała petycję

1

ua~sko?-aleme

ponieważ

nię aprobowały żad- się

sk,a. Sooja.listyczn1l,

Niech żyje przywódca tych sil na
rodu. które nas do nied prowadzą Plrezydent Polskli LudoweJ ,.... Bolesłaiw

Bierut.
Przemówienie zakończono i oto z
oklaskami brzmiącymi w auli Politechniki Warszawskiej łączą s1ę
gorące oklaski zgromadionej w auli
UŁ

młodzieży

łódzkiej.

Brz:nią

okrzyki na cześ6 Pokoju.
Głos zabiera rektor UŁ ob. pt('f,
di>. Chałasiński, który obrazuje w
swym przemówieni;.i ogromne przemiany, jakie zaszły w na~zym lrtaju dzięki temu, że władzę w swe
ręce przejął lud prac•1Jący miast i
wsi. „Uniwersytety krajów kapitalistycznych - mówił m. in. ob.
prof. dr. Chałasiński -chylą się
ku upadkowi, a młodzież robotnicza i chłopska nie ma do nich dostępu. Polskie uniwersytety w opar
ciu o naukę ma.rksizmu-leninlZ!llu,
w op~rciu o ~tęJ;l:!łwe tradycje Pol
skiej QuJ;.~ ~·~...iw; i.W...lo:. ?. J'" usia.w w słuzble wo1nośoi, Pokoju,
·
~m.u.
6~
o WN.kQname
.-oia.~ ~ "1a.lcQ
nauka w
Planu Sześcioletniego,
walce o Pokój" - oto hasło, w imię
którego otwieram rol\ akademicki
Jia Uniwersytecie, zr-OdZonym s naJt.ratiycji p-0lskiej nauki„
lep~h
-~ończył swe ~·4t.t.iow,gnie ob.
sektor.
Gdy na trybunę wstą1>ił pl'7'011ownik pra.cy s ZPB Im. Stallna

~~~~w~ t:~T~;~r:; lmponu1·ąca
Z uwagi na to, ie Taltwan jest me
odłącmą częścią Ch:in, podjąć należy natychmiastowe kroki w celu po
łO'ienia kresu be.zprawnno aktom
bezpośredniej lnterweno.ti &bcej na.
Taiwau, interwenoji, która stanowi
dla pokoju
Przyna.leżnośó Taliwanu do Chin
- podkreśla następnie petycja została potwi~ w uroceystycb

W pierwszq

rocznicę

PEKIN (PAP) - Uroczystości I
rocznicy proklamowania Chińskiej
Republiki Ludowej
stolicy LudowYCh
w Pekinie Chin wieczorem 30 września.
O godzinie 10 rano rozpoczęła się
na placu, na którym rok temu
Ponieważ uznano, że Tali.wan jest Mao Tse-tung proklamował Chińczęścią crun li że rzasada ruemiesza- ską Republikę Ludową - wielka
nia s.ię stanowa. ściśle ustanowloną defilada wojskowa.
Przed ro7.poczęciem defilady roz„normę prawa", ob~cność sił zbrojnych wszelkłero państwa obcego na legło się 29 salw artyleryjskich. Po
tej wYSPie traktowa.na. musi być ja złożeniu raportu przez dowódcę deko akt be7!Pośredniej interwencji filady - zastępcę szefa sztabu gewojskowej. Teg.o rodriaJu akt inter- neralnego generała Ne Sen-czena,
wenc-ji stanowi ja.wną, groźbę dla po g!ównodowodzący Chińskiej Armil
generał Czu Teh
kojo i należy natychmiast podjąć Wyzwoleńczej
kroki dla poloflenia. kresu temu sta- powitał przygotowane do defilady
nowi rzemy. Mooairstw.o agresywne oddziały wojskowe. Następnie oduslluje wciągnąć Na.rody Zjednoczo czytany został rozkaz głó·wnodowo
ne .,, kcnflikt t: powodu Tlllłwanu. dzącego Armii Ludowej wydany z
My, Chińczycy z wYSPY Taiwanu okazji I rocznicy Chińskiej Repu- &itwierd'Ul w konklUtZji petycja - blilti Ludowej.
„Na.ród jest wam wdzięozny za
praćUJemy dla szezęścta. fednoliitych,
nierozdzielnych Chin. WY'S·tępujemy wyzwolenie - czytamy m. in. w
rza jednocrzenJiem, a nd.e roobiciem rozkazie. - Wyzwólcie naszych bra
Chin. Wmelk.a prc>p02ycja wysunię- ci cierpiących na Taiwanie i w Tyta w imieniu Chińczyków z Taiwa,- becie. Jesteśmy gotowi do walki
nu, która doprowadrm do oddz.iele- o pokój"!
W defiladzie wojskowej wzięli
nia nas od Chin nie będeie wyrażaŁa prawdriiwych dążeń ludności Tai udział lotnicy i marynarze . floty
wanu. Wszystkdm tym, którzy goto- wojennej, piechota i artyleria.
Przez plac przechodzi dyw1zja
wi są udrl.:leldć nam pomocy jedynie
piv.eprowadzenia pleb:lscytucmłgów, składająca się z czoblów
drogą

groźbę

świartowego.

ukłaitach międzynarod'Owych.

rozpoczęły się

s:

j!!~n:iac~~ady-„karoemu według

mogła.by doprowadzić

Płerwsz:v dwlemiW l'IOk \Pła.nu
1951 rozpoSześcioletniego 1950 oz~ się.
Niech źyJe Wasza pl'ąS'Mość: Pol-

bi~e

ścianie

pracując

.n'czyków, wysiedlonych z wyspy, do Zgromadzenia O•ólnego ONZ
P.etycla Chl
l'na
J'ozefa
R dJ M"n" ro"w ZSRR - f
· przeWOd ·

r~~~~o~:!~~~??:J:~
Pek·1n1·e
w
festac1·a
i
man.
k Ld
Ch k R
kl

pro amowania

ińs

produkcji amerykańskiej, zdol.>ytych u rozgromionej armii kuomindy·wi.zje
tangowskiej,
kawaleryjsltie i dywizje zmotoryt.owanej piechoty. W defiladzie pl'kilka
udział
wzięło
wietrZ11ej
eskadr lotnictwa bombowego i my-

przejeżdżają

śliwsltiego.

Po defiladzie wojskowej odbyła
się potężna demonstracja ludności.
pracującej Pekinu, w której wzięło
udział 500.000 osób. Na czele pachodu kroczyły kolumny młodzieży,

ków praicy - to potężna dźwił(Jrla
naszego roo;w0<ja, to gwarancja. powod7,enia. naszych planów gospodari i
iei
~yeh, t.o jedyna droga, wlooąca. k1a
które niosły transparenty z wYra- SQ Mbotni1J1Lą do dobrobytu.
zami wdzięczności dla Centralnego
J. F. Ch.
Ludowego, Chh'i!,kiej P;\rtii
Komunistycznej, Armil LudowoWyzwoleńczej i wodza narodu chiń Dzień walki z nędzą
skiego Mao Tse-tunga.

epu

bł

u c:>Wei

Rządu
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woiną we Francii

GENEWA (PAP) - Z Pacyża docentralne dzienniki
Wszystkie
chińskie opublikowały na pierw- noszą, że w ramach „Dnia walki z
szych stron!l.Ch depeszę Powitalną, nędza i wojną" - 30 września odStalina: przesłaną Mao Tse-tungowi były się w całej Francji potężne
z okazji I rocznicy proklamowania manifestacje, zorganizowane przez
I związek kobiet fr3ncm.kich.
Chińskiej Republiki Ludo'"'•cj.

Zobocolazanio łódzkiego świata prncv
I
„,--------------,

zmierzających do wywołarua no
wej wojny".
na rzecz od
Podobne zobowiązania napłynęły i
~udowującej się Warszawy, deklaru
il
LI"
JąC na ten cel 250 junako-dni ro bo- nadal napływają E wielu innych Z·lloo
• • •f •
n f
kładów }U"acy.
czych.
'-----W rezolucji uchwalone3· przez
unacy hufca „Służby Polsce"
Ś
1·
przy Państwowej Szkole Tech
ffi.
niczno • Przemysłowej w Łodzi na junaków czytamy 'm. in.:
„Wierzymy głęboko, że nasz
zbiórce w dniu 29 września w odpo
ZPDz. im. Ofiar 10 Września
wkład do dzieła budowy Polski
wiedzi na apel zało~i huty „Pokój"
poważne zobowiązania podjęła
Socjalistycznej przyśpieszy wypodjęli dla uczczenia 33 rocznicy
konanie wielkiego Planu S·let- młodzież ZMP-owska. Zorganizowała
Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej
ona 27 produkcyjnych zespołów mło
następujące zobowiązania: powię.cniego! który stan~\Vi odpowi~~ź dzieżowych, które już od 1 paździer
szyć w miesiącu październiku o 100 \
na niecne knowania amerykan- nika rozpoczęły między soblł długo„S7'ta.nda1·u
procent prenumeratę
skich podże1aeą wojennych. falowe współzawodnictwo.
Mfodych", zorganizować w hllfcu ze
(Dalszy c1ą~ ze str.•l-eJ)

Hufiec S przy pSJ

J

spół dobrych strzelców, wykonać do-I
datkową pracę społeczną

ZPOl.
W

Of·13( 1OW(lfl ma.

Mr l71

1' 'r&

nn ·ar.s-asr'rm~·... , Str.

!'

Zacieśniając więzy z masami, przezwyciQZając brlki-ubojowimy nasze·organizacJepartyjne

Zdyskusji·na li Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej wŁodzi
Andrze j

JędrzeiczaH.

E wa Sol tqsiak
produkcyjnej
--------------------------w

iiOiPOCZ'QifślUy od uaktywnienia Musimy udar emnić
qrup partq;nqch I agi tat oró w
Członek

spółdzielni

Studziankach, pow. rawsko-maz..

I

W referacie sprawbzdawczym I se- , naliśmy dzięki temu plan lipcowy w
luetarza KW, tow. Stasiaka, padło 103,5 proc., w sierpniu - w 105 proc.,
wiele krytycznych i słusznych uwag a. wrześniu - w 106 proc.
pod adr~sem organizacji partyjnej na
Towarzys11:e na poszczególnych dzia
szych zakładów.
łach· pracy dziś już sami kontrolują
Istotnie n asza organizacja partyjna wykbnanie planów odcinkowych. Ten
n ie potrafiła wykorzystać entuzjazmu nowy styl naszej pracy - masowy
fabryki
załogi i p rzez długi czas wlokła się udział aktywistów w życiu
w ogonie ·wydarzeń , Dla przykładu u możliwił nam podj«;cie z obowiązań
niech posłuży następujący fakt, Za- na cześó 33 Ro.cznicy W ielkiej Socjałoga podejmując
zobowiązania
na listycznej Rewolucji Paźd ziernikowej
L Maja 1949 r. podniosła plan aż o na sumę 128 milionów 'Zł.
30 proc. lecz egzekutywa organizacji
partyjnej mało wnikając w zagadnienia produkcyjne i nie analizując wyników przodujących robotników i bry Przewodniczący klubu racjonalizatorów FSJ Nr. 1 w Tomaszowie
gad, nie vmiała zorganizować upowszechnienia ich doświadczeń ani ,po
p ularyzowania nowych metod pracy.
R6W!lież administracja nie nadąża
la za entuzjazmem pracy załogi.
można
Szwankowało zaopatrzenie. Robotnicy
Klasa
robotnicza
wykazała już nie
na naradaeb wytwórczych 111ówili o
niedociągnięciach, leez ani organiza - raz, że potrafi łamać nawet najtrudc ja partyjna. ani rada zakładowa, ani niejsze przeszkody, że niezach wianie
dyrekcja nie czynlly dostatecznych kroczy do socjalizmu. Jednak chcąc
wysiłków w kie runku realizacji postu- wypełnić owe wszystkie don:iosłe zadania, stoj~ce przed nami, musimy
latów załogi.
uświadomić je masom, musimy za.poPo wyborach w kwietniu br. nowy znać z nimi rzesze ludzi pracy.
komitet rozpoczął swą działalność
Wielkie znłozenia. P la nu 6-letniego
prżede wszystklim
od usprawnienia
pracy organizacyjnej. Istniały np. do powinny być doskonale znane ! .żde
tąd grupy partyjne i agitatorów, lecz mu r obotnikowi. Bowiem tylko wów.
t ylko na papierze, W rzeczywislości czas można będzie świadomie walnie przejawiały one żadnej działal i!zyć o wykonanie planów, usmmjąc
ności,
Zaczęliśmy
od reorganizacji w porę wszelkie przeszkody.
grup. Z każdym towarzyszem przePrzekonaliśmy się o tym, odkąd w
prowadziliśmy indywidualne ;rozmo- naszym klubie 1·acjonalizarorskim roz
pocz(,lliśmy pracę pl anową. Zapozna'!WY·
W rezultacie powstało 13 grup jąc się doldadnie z planami na i.'ok
partyjnych i 6 grup a~itatorów. następny, staramy się ju ż z góry
Komitet fabry czny podj:,,l specjal- przy opracowywa niu nowych pomy n~ ucbwa.łę o pra cach grup. Towa- słów racjonalizatorskich u suwać „wą
rzysze otrzymali k onkretne zada- skie ga.rdla'", ktltre m ogłyby w przynia parłyjne, egzekutywa zaś kon- szłości hamować naszą produkcję.
trolowała ich wykonanie,
N asz klub posiada już dokładnie
plan działania na ?."O)c
~o to nam dało1 Sygnały na5zych opracowany
\owarzy szy 1 kontrola wykonania po- 1951. Staramy się coraz bardziej
zwoliła likwidować braki, szczegól- uspra wn.ić system remontów szybkonie w wydziale zaopatrzenia. Wyko- ściowych. Mamy już obecnie dwa ze-

Analizujemy rówmez nasze braki.
stan liczebny naszej organizacji 1est ·niedostateczny, a przecież są u nas cenne kadry: wartościo
wi przodownicy i nowatorzy produkcji, jest wiele ofiarnej i zdolnej mło

wszelhle chwql.q wroq a hlasoweqo

Przyznaję, że

&ta.wie naszej organizacji partyjnej,

I

potraf«Ilśmy dać skuteczną odprawę
wrogowi klasowemu i spółdziel11ia
nasza, choć stosunkowo powoli, rMowijala się sta Ie.

dzieży.

Siewy jesienne

obecnie. walczyć o to, by
najlepszych z nich wprowadzić w sze
reg! Partii, by podnieść ich poziom
ideologkzny, uczynić ich bojownikami naszP.j słusznej sprawy,
Będziemy

zespołowo.

przeprowadziliśmy

Kończymy

nia. ich, występując przy tym ja.ko
ich rzekomy dobroczyńca. Ta forma.
walki nie tylko utrudnia pracę naszej spółdzielni, a.le wpływa ujem•
n ie na przebieg ta.ki<Jh doniosłych
akcji, ja.Ie kontraktacja, a 71Właszcza
skup zboża.
Trzeba stwierdzać, że Komitet Gmin
ny w Ozerniemca.ch nie wykazuje
dostatecznej czujnościi wobee tych
nowych ehwYtów wroga klasowego.
Nie dostrzega, ezy też nie P<>1rafi
dostrzec wrogiej ~;dalalnośd. Nie mobilizuje do walld chłopów mało i śre·
dniorolnych.
Ten stan musli ulec mnlanie. Stojące przed nami zad.an.la na oddrtku
wsi nakładają na całą organizBJCję
partyjną naszej gm.ialy
obowiązek
W7llllOzenia pra<'y politycznej wśród
chłopów rr1ało I średniorolnych, w
celu ucdpornienła. ich i ~-Obill'ZO
WM!ła do walkii ź wrogiem klasowym.

remonty bu~
dynków gOSpudairczych. W ob<Jrze
zespołowej mamy j uż 15 dorodnych
krów. Przeprowadzona z inicjatywy
or ga.11izacji partyjnej reorganizacja
zarządu sprawiła, że spółdzieln ia na
s:mt pracuje coraz 1epiej.
To właśnie spowodowało nową fa
lę' zaciekłych ataków wroga klasowego na naszą spółdzielnię. Lecz
sto-sowane obecnie przezeń form3'
wa,lki, stały się jeszcze bardziej p()d
stępne. Wróg klasowy już nie posłu
nie się groźbami wobec członków
planować
spółdzielni oraz chłopów mało i śre
d niorolnych, gMpodarującyc'h jeszspoly młodzieżowe, które uzysku.Ją
cze in cly'W-łdualnie.
doskonałe wyniki, wciągnęliśmy do
Natomiast za.brał się d o rO'll}>ijatej pracy również kobiety.
Spółdzielni·a produkcyjna
w StuTrzeba, aby nasza organizacja par dziankach, pow. ra.wsko-mazowleetyjna oraz rada zakładowa także za kdego p<nvsla.ła w atmosferLe ostrej Eu ąeniusz "'""'a~ek
poznały robotników z zadaniami Pła- wa.lki kla.s0:weJ.
Musieliśmy nieuPrzewodniczący
nu 6-letniego. Należy wykorzystać stannie <tdłlierać ataki wroga, który
spółdzielni produkwszelkie środki oddziaływania: pro- po początkowo stosowanej propacyjnej w Grochowie, pow. Kutno.
pagandę wzrokową, pogadanld1 nara gandzie oszczerstw i kłamstw, przedy, zaznajomić znłogę szezegółowo z szedł następnie do prób zastraszazałożeniami Planu 6-letniego,
aby nia. bezpośrednimi groźba.ml poszcze
każdy l'obotnik przy swej maszynle gólnych członków SPółdzielni. Trzemógł już z góry obmyślać sposob·i ba powiedzieć, że w walce teJ K o·
Gdy ubiegłego roku 01·ganizowa!i- cze pod wpływem wrogieJ propaga11
podniesienia wydajności swej pra~y, tni'tet Gmdnny niedostaJtecznie się na śmy naszą spółdzielnię produkcyjnf!., dy bogaczy wiejskich. Ale w niedłu
aby mógł iiwiado-mie pl anować swój mi interesował i t\ie okazał nam na - z nieufnością i w postawie wyczekiwa gim czasie świetne wyn:iki zeudzlal w re1tl izacji nasze1Io Planil Ieżytej pomocy.
n:ia patrzyli na to niektórzy chłopi spolowej peacy przekonały ich, że
6- l eti~i ego. '
1 Mimo to, dzięki tdecydowa.nej 1>0- mało i śrndniorolni, pozostający jesz różne wrogie we1·sje były wierutnym
fałszem. Już ta jednoroczna goa.podarka zespołowa przyniosła nads.po.
I.
dziewanie dobre 1·ezultaty,
Kier, Wydz, Rolnego KP PZPR w Kutnie ,
Obfite zbiory, o wiele większe, ni.Z
w są.sied11ich gospodarstwach indywidualnych, ziaroo wysokogatunkowe.
Wystarczy powiedzieć, że zaopatrzyliamy w żyto siewne wszystkie nowo
:t-0rganizowane spółdzielrnie produkcyj
ne w naszym powiecie. Częste są wy
padki, że gospodarują.cy jeszcze indy
Komitet powiatowy w Kutnie po- I w Nowej Wsi, zorganiwwana WYłą- wdoWY dlat~go chcą spółdzielni, aze- widualnle nasi sąsiedzi, chłopi mało
pełnił wiele błędów w pracy nad r o- cznie t>rzez miejscowy aktyw.
by nie musiały same pracować. za. i średniorolni, przychodzą. do nas z
Henrgk "ublckl
zwojem ruchu spółdzielczości proNie docenialiśmy również roli ko- przeczeniem tego jest fakt, że do tej prośbą o wymienienie im żyta do sie.
dukcyjnej I;ta wsi. Najważniejszym biet wiejskich w pracy dla przebu- pory żadna kobietti. tej spółdzielni w6w, ciE!,!?za się wraz z nami z naI t!ek-retarz Komitetu Miejskiego w Pabianicach
,_
,r 1~c
z nich było to, że nie analizowaliśmy budowy wsi. KP nie uwzględniał te- nie opuściła ani jednego dnia pracy. s~'ycn osiąg.;1ęć i niewątpliwie do spół
dokładnie terenu.
Przystępując do go tak ważnego czynnika. A co wyWzbogacony dotychczawwymi do- dzielni naszej przybędą. w kr6tkim
organizowania zebrań założyciel- kazuje rzeczywistość? Kobiety na śwladczeniami KP w Kutnie rady- czasie nowi członkowie.
skich w określonej wsi, nie byliśmy tym odcinku wiele mogą zdziałać, kalnie zmienił styl pracy w walce
Uprawiliśmy ziemię przy pomocy
stał się fr6dłem błędów
Pabianicach dostatecznie .zorientowani czy chło- Weźmy choćby spółdzielnię produk- o przebudowę wsi.
ma.szyn ta.niej i lepiej. Zbi.o ry uzy.
pi mało i średniorolni tej gromady cyjną w Krześnie. Jest to j('!dna z leNic bez miejscowych organizacji
Jeżeli na dZisi.ej sroj konferencji
Towarzysze z PZPB długi czas nie zostali należycie uświadomieni, czy piej rozwijających się spółdzielni, - ot-o nasza zasada. Ale trreba je ~kaliśmy bogate. Dochód osiągnęli
t ak wiele mówiło się ó wa dliwej doceniali pracy grup partyjnych i są należycie przekonani o wyższo§ci stworzona właśnie przede wszystkim uprzednio ubojowić i uodpornłć na śmy duży. Według prowizorycznego
obliczenia wartość dniówki obrachun.
pra~y organizacji partfjnej przy agitatorów, nie opiekowali się k o• gospodarki zespolowej nad indywJ- przez kobiety. Wśród organizatorek ataki wroga ·klasowego poprzez pod.- kowej wyniesie
u nas około 1.000 zł.
PZPB, to winę za ów niepomyślny
dualną. Dlatego też nie zawsze zakła były dwie wdowy. Wróg klasowy usi niesienie poziomu politycznego ich
stan ponosi bezsprzecznie' K omitet łem ZMP, nie czuwali nad przebie- duliśmy si;,ółdzielnię produkcyjną na łował to wykorzystać, twierdząc, że czlonków.
Te wszystkie sukcesy zawdzięcza
- Miejski. Trzeba przyznać szczerze, giem szkolenia ideologicznego. Te odpowiednio przygotowanym grunspółdzielnia. wydatnej pomocy ze stro
że KM mało uwagi poświęc;ał orga wszystkie poważne błędy sprawiły, c'e
ny podstawowej organizacji partyj·
nizacji partyjnej tego największego
.
t .
·~ ł
·Wyniki taldeJ· pracy nie kazały Harlan Now_ak
nej. Trzeba stwierdzić, że organiza...
na naszym terenie zakładu, nie kon że orgamzaeja p ar yJna rozwi,,a a
cja partyjna jest niejako duszą spół
I sekretarz KP w Łasku
trolowal jej pracy, nie mobilizo- się słabo, że poza jej szeregami po długo na siebie czekać. Spółdzielnie,
dzielni. Troszczy się ona nie tylko o
wał do usuwania niedociągnięć.
zostawało wielu najbardzie] wartoś odzogranizowane w takich warunkach,
rozwój gospodal'czy spółdzielni, lecz
Organizac1·a party1·na przy PZPB
początku' "'ie!
pracowały źle. Trzeba
także o podniesienie poziomu politycz
YY
upoiła się początkowymi
sukcesami ciowych członków załogi fabrycznej. było wło'y
z c " e wys1'łlm1 ab Y pranego jej członków. Na tym odcinku
produkcyjnymi i nagrodami, • które Organizacja partyjna nie pracowała cę w spółdzielni postawić na właścinle szczędzimy ·wyi:tiłków. Członkom
zakłady zdobywały we współzawo- ,wśród mas.
wym pozicmie.
ża hego o cin a pracy party jnej
cierpliwie wyjaśnia się wszystkie nie
dnict wie. Spocząwszy na laurach,
.
Drugim powaznym błędem było
W 0k
. d , h
, .
organizacja partyjna wpadła w biu
Obecnie
po
przeanalizowaniu niedocenianie roli aktywu terenbwe
..
resie. "."'oc m~es1~cy _powo- nie zasięgu naszych wpł~wów na zrozumiałe jeszcże dla nich zagadnfo.
rokrat yczny styl pracy, nie wiążąc przez Komitet Miejski działalnoś- go przy organizowaniu spółdzielni. łahsm~ do zycia 6 społd,z1elm ?r~-1 najszersze masy pracującego chłoi:i nia. Praca ta przyniosła jnż owoce.
się z masami robotniczymi, nie pra ci organizacji podstawowe.1 przy Pierwsze spółdzielnie zakładaliśmy dukc:l'.Jnych.. ~es~ to niewątphwie stwa. A przecież na 259 gromad ma Obecnie wszyscy członkowie n. 3·"1ej
cująo operatywnie, nie reagując na PZPB, w oparciu o wytyczne II Kon przy pomocy aktywu powiatowego, powazne osiągnięcie. Ale wskutek my zaledwie 56 01·ganizacji gro- spółdzielni potrafin skutecznie demaskować kłamliwą propagandfil wroga
.
b k.
t
Lec2l doświadczenie wykazało, z'e koncentracji naszych wvsilków w madzkich. ,
.
razące ra 1• wys ępujące z bie- ferencji Wojewódzkiej dążyć będzie
t,ym kierunku _zanied. baliśmy wiele
w
lipcu f sierpniu br. za.imowaliś klasowego, ale najlepszym argumc11.
giem czasu na poszczególnych od
najlepszymi spółdzielniami są te,
h
·'
działach.
my do całkówitej zmiany stylu pra które powołał do życia aktyw miej- mnyc. o~omme _wf'.~nych sp~aw.
my się wyłącznie zagadnieniem spół tern jest oczywiście wspaniały i·ozwój
Przede wszystkim _ nie prowa- cy łej najliczniejszej na naszym te scowy. Ja.ko wymowny przykład mo
~, m. me połozyhsmy nalezytego dzielczości produkcyjnej.
To było zespołowego gospodarstwa.
d zono tutaj kontr·o11- wykony"'an1·a renie organizacu.
nac1s~u _na roz~ud_owę organizacji naszym błędem, świadczącym o bez
zagadnieniem w zespoło
~an~~~~~ey~
Od~~ _______µ_ _ _ _ __ _ _ _ _ż_e_p_o_s_1_~_ż_y_ć_s_p_ó_M_z_i_e_~_i_a_p_~_u_k_cy_J_·n_a_~P_m_~~J_n_e~J_w-~p~o_w_~_c_~~·~n~a~r~o=z:u:e:r=re~~o~~ifywi~w~w~~ wejWażnym
gospodarce jest ws.półzawodnic
IX, X i XIII od wielu miesięcy nie
bo przecież mieliśmy opracowany two pracy. Nie jest ono u nas jeszcze
realizowały swych planów, a orgaPaUJel 1:..ąszhows1'1
plan miesięczny, który przewidywał ujęte w sposób zorganillowan.y, nie
nizacja partyjna Irle potrafiła wska
działalność na różnych
-Odcinkach ma jeszcze regulaminu, a.le istnieją
zać na przycz,yny tych niedomagań. Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMP w Łow.iczu
,
życia partyjnego.
wszelkie ku temu wai'unki. '.\riel;1
czł<111ków pracuje ofiarnie i wydajnie
p1•ześcigając się w wydajności pracy.
p.
Należało
by owych przodujących
patrzenia pracy tych trzech oddzia
Poważnym niedociągnięciem jest członków sp6łdzielni otoczyć specjalłów i stwierdziło, że kierowntcze
także btak kolektywności w pracy ną opieką, Przyczyni się to do szero.
stanowiska zajmowali tam wrogoNasze organillacje ,partyjne dotych wypełniał swych rzadań, nie patra- przed niczym, aby tylko nie stracić naszego KP, który udziela się komi kiego rozwoju współzawod'llictwa
wie klasowi, świadomie dzia?aJący czas pracowały l'l.byt słabo wśród fil uczynić z organ:izacji młodzieżo- tej p-0siadanej, w stros,zliwy sposób telom gminnym i egzekutywom or- pracy.
na szkodę zakładu. Zmiany perso- młodzieży. Skutek tego jest taki, że wej najbliższego pomocnika Partii, wyeyskiwanej siły robocnej. Spoty- ganizacji podstawowych. Nie daJąc
Lecz są. również i braki w pracy
nalne, uaktywnienie i zaostrzeme organizacja ZMP w Łowiczu liczy nie zasilał szeregów 01·ganizacji pa,r kamy .w terenie chłopców <Jbdar- towarzyszom zadań i Poleceń partyj
czujności organizacji partyjnej szyb w swym gronie niewtlelu członków tyjnej swymi najlepszymi ludźmi.
tych, głodnych, nie umiejących ani nych, powodujemy, że jedni towa- naszej spółdzielni, Do tej pory nie
ko doprowadziły do usprawnienia Partii - brak jej silnego partyjnego
Uchwały Rady Naczelnej ZMP crzytać ,ani pisać, chłopców, drżą- rzysze są przeciążeni pracą i nie mo potrafiliśmy usamodzielnić grup')I
t
Z
d
p
,
t
ZMP.
,
, .
d ro- cych z Jęku przed "'"'"'mt'
.,panam1·". wiązkom,
gą podołaćpodczas
nałożonym
obo- wych. Nie zawsze normowaliśmy po.
Produk CJ·1•
• rzonu •. arzą
oWJ.a owy
me wsk azal y nam nowe, w łascrwe
~"J
gdy na
inninich
pozostaszczególne roboty tak, że przy niektó
gi, na jakie winna wkroczyć nasza Niedawno do trójki ZMP-owców ją bezczynni.
rych -pracach dniówki obrachunkowe
organizacja. Na podstawie tych u- zgłosH się jeden z takich chłopców
Wszystko to stało się powodem są obliczane na niezbyt ściele okre3lo
C:zeslaw ll'oltala
chwał oraz na gruncie własnych do błagając, aby go tiabrać od kułaka. jednokierunkowości naszej pracy w nych podstawach. Ale braki te wkrót
św.1adczeń prrzekonaliśmy się, że na Nasza organie:acja postan-0wliła od- ubiegłym okresie, i uniemożliwiło ce usuniemy przy pomocy należyte
Major Wojsk Polskich
lez·y ~"zukać stale nowych form pra- szukać wszystkich takich na naS/lym nam objęcie całokształtu naszych
go doboru i doksz
kadr oraz
cy.
terenie, skierować ich do szkół i wy zadań, Wniosek jest jasny: musimy :i:astosowania normtałcania
przy wszystkich
N<YWą fotmą p1·acy Zarządu Po- chować na bojowych ZMP-owców, 2mienić styl pracy partyjnej,
pracach.
wiatoweg-0 ZMP w Łowiczu stało którzy dopomogą nam w zmagaslę zorgani,zowanie specjalnych tró- niach z wrogiem klasowym na wsi.
jek, składających się z najbardziej
w tej pracy i walce dojrzewają i
bojowych i uświadomionych ZMP- wyrastają nowe
kadry
działaczy
Wspaniałe osiągnięcia pr odukcyj- łowców or az synow ie mało
śre- awców. Trójki te ściśle powiączane ZMP-owskich. Nie trzeba ich dalen e przodowników pracy w fabr y - dniorolnych chłopów.
e terenem pozyskają dla organirz.acji ko s2ukać. Oto we wsi Wa.liszek
kach i na roli dodają naszemu wojSpośród 10 pierwszych miejsc w ZMP-ow.sklej
młodzież biedniacką, syn
małorolnego chłopa,
16-letni
sku za.palu do wydatniejszych wy- ostrym strzela.niu, 8 miejsc zajęli pa1'0:bków, wyzyskiwanych praez bo ZMP-owioc, prowadzi · naprawdę gosiłków dla obrony pokoju.
żolnierze członkowie
Partii, a 2 gaczy wiejskich, sieroty, nieraz gnę- dną podziwu walkę z tamtejs~ rebione przaz bogatych krewnych. akcją i kułactwem. &uka nowych
Naczelnym zadaniem, które przed poz-0stałe członkowie ZMF.
Na.tchnieniem naszym jest przodu Mtod'l.'ież tę lderujemy do szkół ,na :form po.zyskan1a młode.leży wdejn ami postawił Marszałek Rokossow
s ki, jest ulepgzenie i podniesienie jąca. n au ka marl<sizmu - leninizmu. kursy, czasilając tym na;jbardziej kia skiej dla 111aszej sprawy.
historię
rew<1lucyjnych scwo wartościlowym elementem n ana wyższy poziom szkolenia poli- Po;inając
zma.gań proletariatu polskielro i mi~ szą organizację.
Ta.kich, ja.Ie on, jest wielu. Takich,
t ycznego i wojskowego w obronie dzynarodowegc
kształcąc n aszych
Pr.zed organirz.acją Z'MP na terenie jak on, wysuwać będziemy na sta.·
zdobyczy klasy robotniczej.
żołnierzy na wzorach wspaniałych wsi stają doniosłe izadania. Tutaj nowiska p.rzewodnlczą.cych zarzą
.Zadan ie to z honorem wyvełniają polskich Z<lłnierzy r ewólucjonist ów każdego dnia toczy się izacięta wal- dów gminnych, przewGdn'czą.cych
1ynowJe robOtników 1 chłopów.
Dzierżyńskiego, Swierczewskicgo, Ro ka klas-0wa, Nasi ZMP-< wcy muszą kół zMJ>-owskicb.
Sił~ i m otorem naszych osiągnięć kossowsk.iego, wyku wamy
ideologi : dosłownie wydzierać wyzyskiwau>1~y opiece i pomocy
ze strony
jest Partia oraz ZMP. Tu hartują czni mocn e k adry bojown ików dla. j ną młodzież z rąk kułaków, którzy Partili będziemy wypełniać na naaię najlepsze kadry, synowie górni walki o zwyciestwo ookoju i socJa· w
przew:-otny sposób ukrywają szym terenie swe odpi>wiedzialne 1Ła
kó"'. 1 hułników, :wl?ltniarzy i meia li.Zmu.
_,; 'wy(:h ,,pćlX'(.J)ków' 1 i nie coifa)a Siię dałllia.
-·~!'f~& 1p6łdaleln1 produkeyJneJ w Wilko,\';!ieacb .w ila KonfereneJ4l!.J'
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Usamodzielnić

i ubojowić O

dol.owe orqonizoc;e partqjne
obok innych niedociągnięć również
i tu nie zwracano uwagi na dotrzymyWanie terminów zebrań.
W ZPB w Pa.biani<:ach organiza-

•

cje oddziałowe zbierają się raz na

dwa miesiące. Jeszcze gorzej jest w
zgierskiej Borucie. Z tego powodu
i frekwencja na zebraniach jest c;ła
ba.

N~ektórzy t<>war~s~c t'!"'ierdzą, że
lmb1ety nie ~ktywt~Ją si_ę '!"'. pracy
społecz~o-pohtycmeJ. J\fowllt na!'l
o tym 1?1stru~to.r~ z terenu! lecz za
den z nich m.e mogł wskaza<: na k~n
kretny przykład. My natomiast wie

Helena ..lanczah
Il sekretarz KM w Ozorkowie

bol~zewicki

styl praey

orgonizac ·i partyjnych w zakładach przemysłowych

W toku

zwiększenie wydajności

dyskusji na naszej konfe nych, gdy posłuchali, co mów~ą ro
renc.ii wiele i słusznie mówio- botnicy, wówczas dowiedzieli się i
my, że W Rawie Maz~wieckiej nie no o brakach w pracy partyjnej na sp<istrzegli wiele rzeczy, którycn
rozpracowano w ogóle uchwały Biu w~i, ate wiele tych braków wystę- przedtem nie znali i którym z tego
ra Organiza-0yjnego w sprawie pra- puje również w pracy naszych orga powodu drwniej n'.e m::igli p~·: ciwdziałać.
nizacji fabrycznych.
cy wśród kobiet.
.
. .
.
Pracę wielu na2„--ci, or~ani :7.3c;i
Stąd też wypływa konieczność
systematycznej kontroli wykony- partyjnych w przemyśle cechuje 0 , Dop1e~·o \':'lasc1we, poht~czne ~c
rzędniczy styl pracy i tendencja do J s~aw1eme pJ.zed załogą s~ra;vy wa1wania uchwał partyjnych.
Dla llustracji pod3Jlll fakt, że or- odrywania się komitetów zakłado- k~ o plan „oraz ua~tywmeme człon:
ga.n izacja pa.rtyjna w Zakładach w wych od załóg robotniczych. Tak by :ww Par.tt~ pozwoliły przezwyc1ęz~c
Moszczenicy w ogóle nie wiedziała, lo naprzykład w Żychlinie.I Zakła- I r udr;ośc1 1 pomogly w wykonaniu
że istnieje_ uchwała ~O KC 0 pracy dy tamtejsze nie wykonywnły pła- 7adan gospodarczych.
Tnne zjawisko występuje w „Bonów miesi~cznych, kulało zaopatrze
w przemysle bawełma1J1ym.
I dl_atego bę~zie słu~zne przestu- nic. Gd.v jednak komitet układowy rticie". Tam towarzysze upojeni suk
dmwac po?_owme po.wyzszą uchwalę wzmocnił swą pracę p<ilityczną z za cesami nie dostrzegają, że w fabry
i prowadzi? stalą 1. systematyczną łogą, gdy członkowie komitetu wy- ce wzrasta.ja Irn~zty własne. że r,1~.
1szli zza. biurek do hal produkcyj- uy w:vkonu,je się niewspółmiernie
kontrolę jeJ wykcma.n1a.
wysokiim nakłaclcm ś rodków.
W zakładach pa.b ianickich organizacja partyjna nie dopilnowała
wykonania planu inwestycyjnego.

,

pracy, nie
za.tru-

przeciwstawiła się zbędnemu

dnieniu dodatkowych 600 robołlll·
ków. Nie dostrzegając rezerw wewnętrznych, nie prowadząc walki o
ich ujawnienie ,o pełne wykorzysta
ni·e maszyn, o to, by dzień pracy
każdego Mbotnlka składa.I się z 480
minut poświęconych produkcji-organizacje partyjne naszego województwa w przemyśle bawełnianym
dopuściły do dodatkowego zatrudnie
nia 2.000 robotników oraz do nadmiernego wzrostu godzin nadliczboTakimi posunięciami nie
wych.
zmniejszymy kosztów własnych, a
wylwnanie planów za „wszelką cenę" lcosztem łamania dyscypliny fłnansowej jest niedopuszczalne.
I dlatego wydaje się konieczne
Tego rodzaju niepokojące fakzroniewłaściwego
ty, to wynik
pra
zumienia roli Partii w zakładzie zrewidowanie dotychczasowej
pracy. Nasi towarzysze często u- cy wielu organizacji partyjnych w
zastępować kierownictwo przemyśle. Nie chcemy biurokratycz
siłują
administracyjne, zapominając, że nego stylu i administracyjnych meich ·zadaniem jest nie tylko studiować cyfry J>lanu, lecz przede tod w naszej Partii, lecz prawdziwej
wszvstkim politycznie oddziały- pracy politycznej na salach produk
wać na załog~ i adrnirustradę. cyjnych, przy warsztatach i na pia.mobilizując wszystkie siły dla cach . fabrycznych. Chcemy widzieć
osią~ięcia jak najlepszych wyników produkcyjnych i gospodar naszych aktywistów partyjnych i
kierownictwa naszych komitetów
czych.
z drugiej jednak strony, parnię- zakładowych wśród żywych ludzi,
taf: .trzeb~, że o~gai:izacja partyj.na chcemy, aby znali ich bolączki, tros
or1ent?wac się w .ekonomice ki, radości i potrzeby, chcemy, by
mu~1
.
. il . r
zakładu. Zie Jest. gdy nasi towarz;vsze nie znają cyfr i nie analizują wie. ~ie 1• cz~. ~YJe zał~ga. i Jakie
ich. bywa bowiem wtedy. że podd::i- są JeJ trudnosci 1 nastroJe.
będziemy postępować. w
Je.żeli
ją się takim r;zy innyim wpływom
.
·
.
administracji i mogą ulec oportunistycznym tendencjom zmierzającym ten sposob, pra-0a partyJna. nabierze
do zaniżania planów lub na.ruszania żywszej treści. Towarzysze z komite
dyscypliny finansowej. Widzimy to tów za~adowych. docenią ".'ówczas
na przykładzie zakładów pabianic- znaczerue kontroli wykonama i pil
nie słuchając głosu mas unikną tak;ch.
Kierownictwo tej fabryki i komitet kich zjawisk, jak w Pabianicach, w
trudno Zgierzu, czy w Zelowie, gdzie moż
utrzymują, że
zakładowy
przy rzekomo przestarzałym i zuży liwości produkcyjne parku maszyno
tym parku maszynowym zakładu wego nie są wykorzystywane.
Nakazem dla naszych fabrycznych
A przecież cyfry
wykonać plany.
być
wskazują, że w I kwartale br. wy- organizacji partyjnych winno
dajność na jedną prządkę wynom- ożyWienie pracy politycznej z zało
tam 668 kg., w II natomiast gami, zwiększenie opera.t-ywności,
ła
~artale spadła do 636 kg. Ulegając bolszewicki styl pracy .Częściej daoportunistycznym tendenc.i om orira- wać towarzyszom konkretne polece
nizacja partyjna. nie zwróciła uwagi nia, a przede wszystkim kontrolona to, za. jak\ cenę w ZPB w Pa- wa6 wykonanie - oto nieodzowny
Or- warunek i rękojmia naszych sukcebłanroach wyk>0nuje się plany.
ganizacja partyjna miast walcz;vć o sów gospodarczych.

I

II .

Zrozulllien ie

zc1dań

l

I

A Jak przedstawi>a się praca orgaai7Jacyjna. w faibryikoach? Jaik komitety mkładQwe kierują pracami
PDP pa.riy.Jnyeh? Faikty mówią. że
we wspólzawodnfobwie członkowie
P.ariii biorą jest1.cze niecałkowity i
~towo a;a niski udział, Jest to
~ta.t braku 7-ebrań grup partyjnych i małej ieh aktywności.
A pl'!lledeż me jest dla nikogo tajelDDicą, że w wielu oddziałach prze
m;'Pl!lłu baweł!niaaeaio nie wYkonuje
.ię

plallru.

mimy
dobre oddziały,
racjonaili7131torów, przo~ów i majstrów, Czy dołożo
Qo jednak wysiłków, by ich wciąg
nąć do Palrtiii? Ozy d~taitecmie pra

Mamy

~ych

cowano,

ażeby zmobimować w.ięcej

współzaiwodlntictwa? A
przecież jed'no z podstawo-

majstrów do

to Jest
wyoh

zadań gnJJ>

partyjnych,

Dl.at.ego trzeba, a.by komiitety za-

kładmve

niż dotąd,

iinte.reJ>M'tyjnych,
a'by ainailiizo'W'My zagadnlie.nm, produkcyjne w celu uspraiwnienia. produkeji i wyk-011anhl ba.z ako.rd'Owych.
sowaly

bardziej,

się pracą, grup

Eustachą

Seniow

KierplWl'liik Wy~. Oświaty pmy
Pre.z. Waj. Rady Naa:odowej w Łodizi

Przezwyciężając trudności i braki
wykonamy plan 6-letni w dziedzinie oświaty
Plan 6·letni stawia przed nami po- I go, z radzieckiej literatury pedagowa*ne zadania na odcinku oświaty. giczno-naukowej.
Nasze organizacje partyjne mało
W tej dziedzinie szkolnictwo naszęgo
wojewócWtwa ma niewątpliwie pewne interesowały się zagadnieniem 1·emon
osiągrnięcia. Zwiększyliśmy ilość szkół tów szkół (np. w żelechlinku), nie
- 7 . latek z 434 w r. 1949-;~950 do organizowały dość energicznie walki
588 w r . 1950-1951, oddahsmy do z analfabetyzmem, nie zwracały do·
uiyblm 42 nowe obiekty szkolne, pod statecznej uwagi na c;spałą dz.iałal
nieśliśmy poziom szkolnictwa. Konfe. ność wielu komitetów rodzicielski~i1
rencje . sierpni.owe nauczycieli wy~;:a- i opiekuńczych.
Trzeba stwierdzić, że tam, gdzie
zały, ze wśrod. naszeg~ nauczyciel~twa. doko~~ł się powazn~ 1>rzełom! Komitet Powiatowy ~np. w Skiernieze w1~k~zosc wychO'Wawc~w na•s-i:eJ wicach) zwraca baczną uwagę na
młodz1ezy, zwłaszcz~ szkol podst.'ł. sprawy oświaty, tam podnosi się. 1>0wo,y-ych, b.ezwzględme stanęła po na. ziom szkolnictwa, przezwycięża ,;ię
. łatwiej trudności, przybiera na -sile
_
szeJ strome. .
Ale mamy ,J~s.zcze ~o po~onam~ walka o klasowa treść szkoły.
szereg trudnosc1 i brakow, ktore naJ
Wszystkie te braki i niedoeiągnięostrzej może wys~pują na terenie
powiatów łowickiego, sieradzkiego i cia wymagają od nas zwiększenia wy
przedstawia :się siłków w celu ich przezwyciężenia j
źle
wieluńskiego.
sprawa szkolenia ideologicznego n'il- zlikwidowania. Jest to niezbędny w:i
uczycieli i niedostatecznie korzysta runek pomyślnego wykonan1a odpo.
się u nas na tym odcinku z przodUJ'l- wiedzialnych i doniosłych zadań Pła ·
cych wzorów szkoln'ictwa radzieckie- nu Sześcioletnie:o.

„.

. .

Rozwó j ·g ospOdar c z··v ·
·Niemieckiej Rep11bliki Demokratycznej
Dnia "I paźcbiernika upływa.
pierwsza rocrmfoa proklamowania
Niemieckiej Repub1i:ki Demokratyc.znej, której powstanie stało
się punktem zwrotnym w historii. Europy. Postępowy odłam na
rodu niemieckiego wi.ta tę znamienną datę poważnymi sukcesami w dziedzinie budownictwa
demokraityC!'Mlych,
jednolitych,
pokój miłujących Ndemiec.
Doniosłe zna.ozenie w reaJiq;acji tego zada.nie ma siały ro.z wój gospodarcey Niemieckiej Re
publiki DemokratyMmej, rozwoJ
świadczący o zdolności do życia
młodej republi~i. o wm-ośeie jej
•
sił żywotnych.
Masy pracuj ące N:iemieckiej
Republi!ki Demokratycrznej wykonały do dnia 1 lipca rb. dwuletni plan goopollm-czy na lata
1949- 1950, wypmedza1jąc w ten
sposób o 6 miesięcy us.t alony ter
min ookońcrzen.ia planu. Najwięk
szymi sukcesami może się poprrz.emysł energetyCil.ny,
szcrzycić
górniczy, hutn,'imy, włók!ienni
C!l.Y, prrzemyst budowy maszyn i
&pożywczy. W roku bieżącym wy
da.jność pracy rz.większyła się, w
porównaniu . !Z. rokiem uibiegłym
o 11 proc.; obszair cz.asiewów
wrz:rós·ł o 114 tys. ha; rzmacrznie
rzwlęksizyło się !pO'głowfo bydła.

W opar.ciu o pomyś1Jne wyniki
wykonantia pla!Ilu dwuletniego
pięcioletni
opracowany
został
plan odbudowy i ro.zwoju gospodarki :NJm. Plan ten, opracowflny przez Ndemiecką Socjalli;tycrzną l?iartię Jedn.o§ci i ,ziaaprobowa
ny praez rząd republiki, pmewiduje dwukrotne zwiększeJllie pro
dukojl w porównaniu z p<>.zdomem r. 1936. Globa.Iny dochód
przemysłu wynaeść ma w r. 1955
43.8 mm;rrda marek (w r. 1950·23 miliardy marek).
Ri:>zwój gospodarcizy Niemieckiej ReyubHK!i Demokratyczne.i
jest rezulta>tem demokrn>tyzacji
<:ycia politycznego i gospodarcze
go republiki. Takie radykalne
jak
przemiany demokratyaz;ne,
1>rzekazanle w ręce narodu przed
~iębiorstw, banków i towa.rzystw
ubezpieczeniowych, stanowiących

da.wniej własność . monopo1:istów,
zbrodniamy wojennyich i czynnych nazistów, demokratyczna
reforma rolna, likwidująca maobs'l!arnicze - zapewniły
jątkii
szybką

odbudowę

gospodarczą

kraju i stałe podnoszenie się sto
py życiowej mas pracujących
NRD. Wartość produkcji unarodowionych pmeds·iębiorstw się
ga w r. 1950 70 proc. wartośc i
globalnej produkcji kl'aju.
Na terytorjach NRD we wszyst
kich prrzed~iębiorstwac:h i fabrykach rorz.winęło się wspól'l!alWodnictwo o podniesienie wskainików produkcyjnych. Zannicjowany prrzez górnika Adolfa Hennecka tzw. ruch aktywistów ogarnął wSLy;sitkie gałęzie gospodarki. Masy pracujące republiki
korzystają w wleJ.kiiej mierze rz
radczieckich p.rrz:odośw.ia'Cl~eń
downlików produkcji. Za przykładem stachanowca Aleksandra
Czutkicha; w wtlelu gat~ach
stwonzono brygady
przemysłu ·
najwyższej jakości. W samej tylko Saksonii pracownicy przedsiębiorstw unarodowionych ;?:gło 
sili w plerwsrzej połowie 1950 roku 1.231 cennych wniosków racjonalizaiorskieh; zrea.l!izowanie
tych wniosków poe;woli obniżyć
koszty własne produkcji o 856
tys. marek ro~nie.
Decydujące rzna.czenie dla od·
budowy i roowoju gospodarki
niemieckiej na ;podstawach demokratycznych ma stała pomoc.
okazY\v.ana Niemieckiej Republice DemokratycrL11ej pN& Zwtlą
zek Radziecki i kraje demokra
cji łudowej . Wielką rolę odegrała w tym względe:ie uchWiał.a rzą
du radzieckięgo o zredukowan;u
reparacj i. W depeszy rz. dni.a
15 maja' rb. do premiera Grotewohla Generalissimus Stalin
p'sał:
„Ktierując się
nia Wys'iłków

chęcią.

ułatwi e

narodu niemieckiego w dziele odbudo.wy i rozwoju gospodarki narodowej Nie·
mlec oraz biorąc pod uwagę prz~
ja.me stosun~i. ja•k ie ustaliły się
między Zwią.zkiem Rad7Jieckim a
Niemiecką Republiką. Deniokra ·
ty~ną, rząd radziecki pCJ uzgod-

Żadne wrogie i prowokacyjne
nieniu sprawy z r.ządem Rzeczywy.stąpieni~a iimperia.Uiistów amepostanowił
pospolitej Polskied
rykiańsko-angdelskich i ich agenzmniejszyć pozostającą do spłaty
tuTy z Bonn n!ie są w stanie pnze
odszkodowań o 50 ;proc„
kwotę
szkodrzić w pomyśLnyrn. rozw<>ju
tj. do sumy 3 miliardów 171 Dligospodarcrzym Ndemieckiej Repu
lionów dolarów".
bliki Demokr.atyc=ej. Na knoha.ndlowe, . zawarte
Umowy
wojennych
podżegacrz.y
wania
przez Ni~miecką Republikę Deniemieck!ie masy pracujące odpo
mokratyczną ze Związkiem Raczaostr.?.eniem ozujności
w·.iadają
dzieckim i kraija.mi . demokracji
i soiślejsrz.y;m ,zeS:polende.m swych
ludowej, są oparte na zasadach
szeregów. Dywer.syjny pJ.an boń
rówi!loup.rawnienfa
oałkowltego
skich marionetek Wia.11- Streetu
i uwzględ'!lliają w całej pełni inoraiz wywiadu angielsko-amecy-teresy i potrizeby pokojowej gokańskiego, rz.m:ierv.ający do st?r;;podarki niemieckiej.
pedowaniia rea.l;iizacji plalllu p:i~
Zawarta w ro.ku bieżącym ucioletniego drogą s:>Jkodn'ictw;;i, sa
mowa. handlowa radziecko-niebotażu i aoktów teITorysty=ych,
miecka praewiduje zwdększenie
obumenie
głębokie
wywołał
się Q1brotu towarowego w r. 1950
wśród ludności Niemiec Demoo 35 p roc„ w porównaniu rz rókratyC'lnych. Piętnując te i;brodkiem 1949. Umowa handlowa
Polski rz. Niemiecką Republiką
nicee zam'ier.ren:i.a, naród nie·
miec!ki .zespala swoje ~eregi wo
Demokratyczną prizewJduje z.więk
kół :rzadu, N1errii€0kie.i Socj.aliszenie obrotu towarowego o
. stycznej PaTtii. Jedności i rzwli~k
przeszło 60 proc. Niemiecka Republika iDemokiratycrzna pozostasza swe sukcesy produikcyjne.
je w ścisłych stosunkach handlo
Poważne osiąg·nięaia gos.,podarwych !l. Ozechosłowacją, Węgra
cze Niemiec Wschodnti'Ch n.abiem i i i nny.mi krajami demokracji
jeswze w.iękSizej wymowy
rają
ludowej. Na rrzeoz Związlku Raz ~adkiem gospo
rzestawieniLu
w
d.zieckiego i krajów demokracj i
darciym bońskiego „państwa" ko
ludowej prrzyipada 89,1 proc. calonrl.aJnego. Tak więc od końcl'l
łego handlu .zagranim:nego NRD.
czerwca do połowy sierpn!ia ceObroty w handlu za.graruicznym
ny produktów żywnościowych w
NRD wzrosły w 1950 roku 13,5Niemozech Zachodnich WUlt'OSłY
krotnie w porównaruiu z r. 1947.
o 30 proc.; rz każdym dniem wraa
CeC'hę charakterystyczną ekspor
sta bezrobocie, ogarn!iające już
tu N:iemieckiej Republlki De.mo- dzisiaj
3 miliony ludrzi. Imperiakratycrmej stanowi fakt, iż prrzeliści arnerykańsko-a'llgielscy kaważająca część eksportu prrzypapokojowy pmeleczą i dławlą
da na produkcję gotową.
mysł Triizonii (który mógłby staStałemu polepsrzaniu się sytuanowić dla nich konkurencję), po
cji gospoda•rcu.ej kraju, v.'!Mostopierając jednocześnie rozwój rzawi produkcji przemysłowej i rolchodmo-nieri.~ck>irego :pmemyshl
niczej oraz .zw:iększainiu się wywojennego.
tow.airz.yszy
ipr.acy
daj ności
wzrost stopy życiowej ludlnośc;i.
Rozwój gospodarrkń. narodowe j
Dnia 4 wraeśnia - ·po raz trrzecd Niemieckiej Repub'lilki Dem1Jkraw roku bieżącym - rrząd Nietycznej budei u wszystkich pomieclde.i Republiki Demokraty~
kój miłujących narotlów ucz.unej do-konał wydatnej obniżki
cie głębokiego eadowolema, jacen w handlu państwowym, Ceko poważny wkład narodu nieny chleba spadły o 55 proc., mię
mieckiego do spra!Wy międzyna
sa - .o 25 proc„ masła - o 15
rodowego frontu pokoju. KaZdy
proc„ towarów praemysłowych
suk()CS Niemieckie.i Republiki De
o 10-40 proc. Z dniem 1 wrzemokra.tycznej to ci.os zadany zaprzeprowadził no Ną
rząd
śnia
mierzenkm podżegaczy wojenpodwytkę płac robotników i unych
rzedni!ków.
A. Siewlerow
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:l:K.r-ó-nika Tomaszowa Czą
WA2NIEJSZE TELEFONY:
4 ,;... Dworxac Kolejowy
'7 - Milicja Obywatelska
51 - Straż Pożarna
105 - Straż Pożarna (dzwonić
tylko w wYPa.dku pożaru)
333 - PQgotowie PCK

Dals

źdzlernikOUJf.I

naobilizuje UJszqsthich

zobowiązania

·robotników Wilanowa

Brygadziści: Piotr Skrzypczak,
którymi robotnicy i pracow- Wacław Sobór, Stanisław Przy·
nicy Fabryki Sztucznego Jedwa- bysz, Bolesław Morawski i Franbiu uczczą zbliżający się dzień 33 ciszek Zygmunt oddz. transporto
ADRES REDAKCJI:
Rocznicy
Wielkiej Rewolucji Paź wego zobowiązali się w dniach od
Plac Kościuszki 23. tel. 290
:Redakcja przyjmuje Interesantów dziernikowej i II Światowy Kon- 1 do 8 października wyładowywać
gres Pokoju. Poniżej podajemy wagony wspólnie ze swymi bryod godz. 16
dalsze zobowiązania, którymi po- gadami.
jedynczy
robotnicy i zespoły przy·
Pracownicy grupy konsetwacji
ADRES ADrvpNISTRACJI:
czynią się do uświetnienia Paź torów bocznicy fabrycznej zoboRozdzielnia Dzienników „Ruch" dziernikowego Czynu.
wiązali się w terminie do dnia 10
Plac Kościuszki 16, tel. 250
Pracownicy gaxażu zobowiązali października wymienić 240 m. b.
się przyśpieszyć remont samocho· szyn typu liejszcgo na cięższy na
du osobowego „Chevrolet'' oraz głównym torze przy kotłowni. Roprzyśpieszy{: remont samochodu bota ta miała być wykonana do
Zarząd Oddziału Ligi Przyjaciół ciężarowego, oddając go do użyt dnia 30 października. Przyśpie
żołnierza w Tomaszowie Maz. za- ku na dziesięć dni przed termi· szenie jej przyniesie ponad 75 tywiadatnia, że od dnia 2 październi nem. Realizacja tych obu zobo- sięcy złotych oszczędności.
ka do 23 października br. sekreta- wiązań przyniesie zakładowi po·
ZMP-owiec Alojzy Szmidel z gariat Ligi czynny jest od godz. 16 nad 60 tysięcy złotych oszczędno· rażu zobowiązał się uprzątnąć ga
do 17 z wyjątkiem niedziel i świąt. ści.
1:aż ze zbędnych przedmiotów.
~
Zespół teatra.lny
świetlicy fabrycznej przyrzekł w październi·
ku wpłacić dodatkowo 15.000 zło·
tych na Społeczny Fundusz Odbu·
Przed kilku dniami rozpoczęło się gospodarczych. Jedynie szkolenie i dowy Stolicy do wpłaconej już
uroczyste otwarcie kursu szkolenia ciągłe pogłębianie wiadomości - sumy 37.559 zł. Sumę powyższą zeideologicznego drugiego stopnia dla gwarantuje. właściwą pracę organi- spół uzyska z przedstawień. Jed·
członków organizacji partyjnej przy zacyjną, polltyczną i zawodową w nocześnie zespól zobowiązał się
naszych zakładach. Na kurs zakwa zakładzie pracy.
wystawić trzyaktową sztukę Rych
lifikowaJ,J.i zostali najbardziej aktyw
Towarzysze, biorący udział w manowa i Ryssa pt. „Okno W le·
ni towarzysze.
szkoleniu, zapewnili,
że dołożą się"·
· ł wszelkich starań aby prz"swoić
so
Pracownicv• farbiarni zobowią·
W uroczystości tej wzię1i ud zia
1
przedstawiciele k ierownictwa zakła bie nai·większy zapas 1:wiedzy, co im zali. się ufarsować dodatkowo
du, oraz przedstawiciel Komisji ułatwi wykonanie zadań PJanu 1000 kg sznurów do1 przewiązywa
Szkoleniowej przy KM PZPR _ 6-letniego i 1prowadzenie skute- ni9 jedwabiu.
tow. Hornich.
cznej walki o pokój.
PracO"\vnicy wydziału socjalnego
Do zebranych kursantów przemó
Równocześnie - w zakładzie na łączni~ z pracownikami placów~~k
wili: tow. Skórko ..- kierownik za- szym prowadzone jest szkolenie se akcji socjalnej zobowiązują się p~
kładu i tow. Horpich. Mówcy zwró minaryjne. z zakresu .zagadnień Pla: godzinach urzędowania zalado~ac
dli uwagę na konieczność posiada-I nu 6-letmeg~ dla agitatorów par~y)I ~a~on zł~m~. Po~o?ne zobov.:1ą
nia przez aktyw zakładowy dosta- nych, na ktore uczęszcza 20 osob. zame podJęlI rowmez pracown.cy
tecznego zasobu wiadomości tak z
Władysław Bury
zbytu.
.
.
zakresu zagadnień politycznych, jak
korespondent ż Fabryki Pasów
Załoga tomofanu zobowiązała się
Podawaliśmy już część zobowią·

zań,

Komunikat LPŻ

9D_ {3:

Rozpoczęliśmy

szkolenie

r

r

------------------------- ---------------·-----'

„

podwyższyć dotychczas osiąganą
jakość produkcji o 1 procent. .

Cała załoga przędzalni jedwabiu
zobowiązuje się obsłużyć wszyst-

kie masz.~rny szybkiego przędzenia i wydać własną gazetkę ścienną. Poza tym Piotr
Woźniak, Józef Cajdler, Henryk
Siarkiewicz i członek ZMP - Stanisław Gawor _ zobowiązują się

obsługiwać trzy strony maszyny
przędzalniczej.

Robotnicy oddziału budowlane·
go i stolarni zobowiązali się wy
konać przed terminem następują
ce roboty:
- wykonać drogę kostkową mię
dzy skręcalnią, a ługownią do dnia
30 listopada, zamiast do 15 grudnia.
Dv robót tych wcbodzą: wykop,
ułożenie krawężników, zagruzowa
nie, pods) panie ziemi, ułożenie
kostki, wyremontowanie studzienek kanalizacyjnych i nakrycie ich
płytami betonowymi. Przez przy·
śpieszenie terminu wykonania ro·

dajności i jakości jedwabiu oraz
zobowiązali się powiększyć nor·
mę ładowania szpul do kadzi.

Pracownicy oddziału alkalicelu·
ja•
dalnię i pomalować dwa dźwigi .do
podawania celulozy do pary.
Pracownicy oddziału wiskoza
wybielą jedno z pomieszczeń, klat~
kę schodową oraz zmniejszą mar„
notrawstwo surowca.
Załoga włókien ciętych zobo-wiązała się swój _roczny pian pro·
dukcyjny zakOńczyć do dnia 9 gru
dnia a do końca rolm dać„ dodat·
kow~ produkcję w ilości i,go ton
ponad przewidziany plan. Poza
tym - zobowiązano się załadO'v..-ać.
c:odatkowo jeden wagon włókna i
oczyścić z nalotu sadzy świetliki
pionowe nad głównym przejściem
łoza zobowiąza~i się wybielić

oddziału.

Miejska . konlereneia 'T PPR
'

.

W tych dniach w sali konferen
cyjnej KM PZPR odbyła się
kwartalna konferencja Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej
z udziałem przedstawiciela Oddziału Wojewódzkiego TPPR tow. Szulaka i przedstawiciela
Zarządu Miejskiego TPPR
ob.
Twardowskiego.
Po za.gajeniu konferencji przez
·wiceprezesa oddziaiu - tow. Prokopa i po\.vołaniu prezydium, w
skład
którego węszli ob. -0b.:

a·ie utrudniajmy i laik trudnych warunków pracy
LEKARz' y

bót zaoszczędzonych zostanie
ponad 180 tysięcy złotych;
- wykonać dach nad przejściem mi~dzy halą łukową a manipulacią
~ na krepie do dnia 12 paź
dziernika, zamiast przewidywanego terminu 17 października. Osz·
czędność na tej robocie zamyka
się kwotą ponad 10.000 zł.
Pracownicy desulfuracji jedwabiu zobowiązali się odciągać 30
litrów siarczku węgla na dobę, co
do końca roku da 110.000 zł osz·
czędności oraz wciągnąć do współ
zawodnictwa pododdziały: dcsuJfurację pasmową i desulfurację
odpadkową oraz robotników obsłu
gujących pompy i suszarki szpul,
. co zwiększy udział biorących we
rwspólzawodnictwie z 39,2 proc. na
83,3 proc.
Robotnicy desulfuracji szpulowej zobowiązali się między in~y
mi dołożyć wszelkich starań, azeby kolce na jeżach nie były łama
ne i krzywione. co w znacznym
stopniu pozwoli na zwiększenie wy

I PIE.LĘGNIAREK

Szulak, Twa~dowski, KazimieroJaśkow i Skraiński - re„
ferat poświęcony roli TPPR w
Planie 6-letnim - wygłosił tow.
Kazimierowski.
Mówca szeroko zobrazował zawsłti,

dania Planu oraz pomoc Związku
Radzieckiego, pomoc która gwarantowała nasze dotychczasowe
osiągnięcia i która na obecnym
etapie będzie miała również de-

cydujące znaczenie.

.,Związek Radziecki - stwierdził mówca - przyniósł nam nie
tylko wyzwolenie, ale dał nam i

daje dalej pomoc".
Mówca szeroko scharakteryzował umowę handlową zawartą
między Polską, a ZSRR w styczniu 1948 r., a następnie stwierdził:

nia nam upokarzających warunków, dyskryminowania naszego
handlu zagranicznego.
Plan Steścioletni stawia przed
nami kolosalne zadania do speł
nienia. Ale możemy mieć pewność że przez ten etap przejdzie
my ~wycięsko, gdyż opieramy się
wszechstronną pomoc Związku
0
Radzieckiego i 0 doświadczenia
kl
WKP(b), przodującej partii asy ·
robotniczej".
kolei zabrał głos tow. Szulak,
który po omówieniu zadań, które
przed Towarzystwem staj~ _w w?l
ce 0 Plan i w walce o pokoJ, omowił zadania organizacyjne _na naj
bliższy okr~s, który będzie okresem przygotowań dó Miesiąca
Pogłębienia Przyjaźni Polsko Radzieckiej.
w dyskusji • głos zabrali ob.
ob.: Mr'ówczyński (TFSJ); Szcze
pańska (ZUS), Gawarzyński (M~z.
ZPW), Łykowski . (Wydz. Fm.
MRN); Krawczyk (PĘS), Petelska, (Zw. Za)V.) i ·Aak1,1bczyk

z

gę na niepotrzebne wzywanie lekarzy <;lo domów, na wizyty „cho~
„Dzięki ZSRR zyskujemy mocrych z urojenia", itd. itd. Niepotrzebne zajmowanie ićh czasu - to ną podstawę dla rozbudowy
przemysłu.
Stosunki
utrudniunie właści~ej opieki lekar~ naszego
ZSRR
pozwaskiej. Ale zda:rzają się i inne w.ypad handlowe
bronić
ki świadczace o nie.właściwym sto lajtl nam .· skutecznie
s~nt:u ube:r:~1eczdriego'" do "instytucji, śił-' pl·t~d""t>róbarni "irnperiałistówr (ZEQł,).„ Dyskusję pod.5u.rował
· .,
do' zagadnień lecznictwa. Przykła podporządkowania sobie naszej tow. Prokop.
(b)
dem tego może być list, którego gospodarki narodowej, dyktowa- ·
odpis przeglądamy, skierowąny do
rady zakładowej TFSJ. Czytamy
list:
„12 września zgłosił się do gabine
tu zabiegowego na opatrunek ob.
Stefan Kozerawski w stanie nietrzeźwym,
żądając zwolnienia na
* .
*
dłuższy okres czasu. Pięgniarka po
W sobotę w sali Powiatowego ciągnąć kierownictw? J.>DK, a
~ięc jak? Czy z· naszym lecint- Ieciła wymienionemu zwrqcić się do Domu Kultury odbył się
zapo- następnie - prel~kcJa , zosta!:;
ctwem jest źle - czy jest dobrze? lekarza, na co ob. Kozerawski zare WJ<.dany od dawna ~dc~yt na ~e- tak -WY:głoszonfl:, ze w~ększosc
Czy zarzuty i pretensje mają w~ęk:
W Piotrkowie rozegrany został bramki i pierwsza połowa koń- szą wagę, czy też słowa uznama 1 agował podarciem karty chorobo- mat; „Jak powstało zycie' na zie- znaJduJących się na s~h. .robowej i asygnaty zasiłkowej, urąga- mi" Odczyt ten i jemu podobne tników bardzo mało · z ;ueJ zromecz piłkarski Q „Puchar Poko- czy się wynikiem 3:2.
podziękowania?
_ jąc przy tym p.ielęgniarce. W dniu organizuje Towarzystwo Wie- zumiała.
ju" między reprezentacjami junio
Po zmianie boisk nasi juniorzy
Bezwzględnie na odcinku leczru~
Nie przytaczamy tu jµż ilorów Piotrkowa i Tomaszowa. przejmują całkowicie inicjatywę i ctwa i opieki lekarskiej na naszym 13 września ob. Stefan Kozerawski dzy Powszechnej, stawiające so
Spotkanie to wywołało duże za- nie schodzą z pola karnego gospo terenie nie jest jeszcze dobrze. Ale zgłosił się na Komisję Lekarską bie za cel popularyzowanie wie- ści terminów naukowych , pozo·
dzy wśród najszerszych mas lu- stawianych często bez wyjaśnie
interesowanie i na boisku „Unii" darzy. Na pięć minut przed koń równocześnie , trzeba stwierdzić, że znów w stanie nietrzeźwym".
List ten świadczy o ńiewłaści~ dzi pracy, szerzenie jej 'w spQ· nia. Ale tempo prelekcji było
zgromadziło ponad 2000 widzów. cem Piotrków wyrównuje na: 3:3, gdy potrzeba
pomocy lekarskiej wym stosunku niektórych jednostek sób przystępny i zrozumiały.
takie, ~e umysł nie mógł podą
Tomaszów był reprezentowany wykorzystując rzut karny. W od- nam lub naszym bliskim - rzadko
By spełnić to zadanie koniecz żać, za szybko wypowiadaną
przez drużynę „Związkowca" za powiedzi - młodzi reprezentanci kiedy potrafimy zdobyć się na o- do naszego lecznictwa, o niewłaściwym stosunku do personelu lekar~ ne jest, by prelegenci, udający myslą, prelegenta, Część. obesiloną Grzejczykiem z „Włóknia Tomaszowa przechodzą do hura- biektywny sąd.
skiego i pomocniczego. A listów ta się z prelekcją między robotni- cnych wys~la z .odczy.tu _1ile ?~
rza". Piotrków wystąpił ·w swym ganowego ataku i Gedka w zamie
żali się nam w liście jeden z czy~ kich jest więcej. Listów ~wiadczą- ków znali zagadnięnie i by re- nosząc
z mego zadneJ "korzysc1.
najsilniejszym składzie.
szaniu podbramkowym strzela telników, iż od pół roku czeka na cych, że nierzadko zamiast poma ferowali je w sposób jasny
i,
Zdajemy sobie sprawę z tego,
Poeżątek spotkania to niewiel- bramkę i ustala wyniki na 4:3 skierowanie do uzdrowiska i
nie gać, utrudniamy pracę lekarzoąi.
zrozumiały. Jeśli ten warun~ że czasem ruesposób uniknąć
ka przewaga piotrkowian oraz nie dla Tomaszowa.
może się doczekać. Winna jest te*
•
*
nie
zosta~ie zachowany - p1·e- terminu naukowego, ale chyb,a
liczne ataki gości. Stopniowo je
Miasto nasze reprezentowali: mu jego zdaniem Ubezpieczalnia.
Dlaczego o tym wszystkim pisze lekcja nie przyniesie spodzie- stać prelegenta TWP, aby mo·
dnak Tomaszów przejmuje inicja Stępniak- Iwanow, Grzejczyk - · I czy nasz czytelnik . ma słusz:
my?
wanego skutku.
wił bardziej prosto i jasno, by
tywę i zaczyna strzelać bramki. Szafrański Kubacki Kowara ność? Ma o tyle tylko, ze rzeczyw1
Pisz-emy
ipo
to,
aby
wszyscy
poję
Taki
wypadek
miał
właśnie
tl~maczył obce i naukowe terW tym czasie bramki dla barw Getka, Wi~lgosiński. 'Rózga, Mazu ście winien [Wyjechać na kuracj~.
w sobotę
na wyze3 mmy.
naszego miasta zd9bywają: Róz- rek, Grochowina. Rezerwowi: Ga- Ale nie bierze tego pod uwag~, ze li, iż zrozumieniem i właściwym oce rmeJsce
Po · odczycie wy,;.,riązała się
ga, Mazurek i Wielgosiński. Pio- liński, Szczepaniak, Łamajkow- oprócz niego ponad 170 ubezpiecz~ nieniem trudnych warunków, w ja wspomnianym odczycie. Przede
trkowianie - . zdobywają dwie ski.
(wz)
nych zakwaliEikowa?~ do san~to~yJ kich pracuje lekarz i pielęgniarka 1 wszystkim audytorium było źle dyskusja, na której z wyżej .ponego leczenia, a nueisc co m1es1ąc _, można u~atwić .ie~ niełatwą pra-1 dob1~ane ~wi,ęks~ość na sali sta danych wz~lęd6w została tylko
przydziela się dla naszego terenu cę. Ułatwia1ąc zas Ją. nam samym now1ły dz1ec1 "\Vleku od· lat 8 do garstka osob.
(pz)
tylko kilkanaście. Jak więc wybrnąć będzie łatwiej się leczyć. (S. J.) 13), z czego vmioski winno wyz
tego?...
,
W niedzielę „Związkowiec" po 2:0 na korzyść tomaszowian. Goś
Powiedzieliśmy. że na odcinku §ladeft:I naszgCll artq" Uf~UJdejmował swego najgroźniejszego cie po tej bramce cofają się do ty
na terenie Tomaszowa
·
I ~" 1·
rprzei;:i'Wnika „Concordię lu, starając się utrzymać wynik. lecznictwa
nie jest jeszcze dobrze. Dlaczego?
Unię" z Piotrkowa.
Jednak 89 minuta gry jest dla Ptzede wszystkim dlatego, że brak
I'
I'
• •
Początek meczu to obustronne piotrkowian pechowa, gdyż Wą
ataki, kończone mniej lub więcej trób~ki II po raz wtóry lokuje jest lekarzy. Zamiast kilkunastu celnymi strzałami. Z każdą minu ,p;lltę w siatce, ustalając wynik jest ich kilku i mimo najlepszych
chęci i woli
nie zawsze mogą
tą jednak uwidacznia się przewa na 3:0.
Z Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- gu do Radomia i udał się do magazyWprawdzie z Tomaszowa do Lubli
swym obowiązkom podołać.
ga „Związkowca", który też zdostwowych w Lublinie otrzymaliśmy nu bagążowego. Do chwili odejścia na jest dość daleko, wprawdzie zba„Związkowiec" zagrał doskonaSpójrzmy na zestawienia i staty- wyjaśnienie
następującej treści:
pociągu nikt z podróżnych nie wnosił danie każdej sprawy wymaga określo
bywa pierwszą bramkę, strzeloną le, zasługuje
na specjalne wyró- stykę:
„w związku z artykułem pt. „Co z reklamacji o nieposiadanie biletu. nej ilości czasu, ale wydaje się, że
przez Grunerta. Pierwsza połowa żnienie Wędrak I.
W sierpniu tych kilku lekarzy u- kasą", ogłoszonym w ,,Głosie" z dnia Nadmienia się, że w myśl przepisów
odpowiadanie ha interpelacje z marca
kończy się lekką przewagą gospo
dzieliło
12.043 porad lekarskich. 18. marca br. Dyrekcja Okręgowa po obowiązujących na PK'P - kasjer ma dopiero we wrześniu - · to jednak
A
oto
skład
„Związkowca":
Ko
darzy.
Dwanaście tysięcy porad, to blisko przeprowadzeniu
dochodzenia służ- prawo odmówić sprzedaży biletu na zbyt długi okres czasu. Wy jafoiePo zmianie pól „Związkowiec" mar, Hess - Parada, W ątróbski I dwa tysiące na jednego lekarza. bowego wyjaśnia :
· pięć minut przed odejściem pociągu. nie traci wtedy w poważnym stopniu
Wędrak
I,
Pietruszczak,
Śmiałek
opanowuje całkowicie sytuację i
Na stacji kolejowej w Tomaszowie Jak wynika z dochodzenia - au- swój sens. Sens traci także gdy reprzy
czym
w
zależności
od
specjalnie schodzi z pola karnego prze- ~ Grochowina, Wędrak II, Anio- ności ..- cyfra ta mogła być wyż Maz. kasjer biletowy pełni jedno- torka artykułu zgłosiła się do kasy akcja na ·interpelację nastąpi dc>piere
cześnie obowiązki kasjera bagażowe- biletowej w celu nabycia biletu na po sześciu miesiącach.
ciwnika. Sporadyczne ataki gości ła, Grunert, Wątróbski IL
sza lub niższa. Jeżeli wyższa ..- to go.
Personel kolejowy był normowa pociąg osobowy odchodzący do RaSędziował bez zarzutu ob. Olej
rozbijane są przez najlepszego za
Dlatego też uprzejmie prosimy o
w rezultacie otrzymamy około 100 nv przez komisję Ministerstwa Komu dolp.ia tuż przed jego odejściem,
szybsze odpowiadanie na wszelkie na
wodnika na boisku - Pietruszcza nik z Łodzi, a godnie mu sekun- porad dziennie. A przecież z uwagi nikacji,
która mając na uwadze akcję Jednocześnie Dyrekcja powiadamia, sze notatki skierowane pod adresem
ka. Atak „Związkowca" ni.a je- dowali ob. ob. Ulikowski i Skwa na szczupłość personelu - wszyscy oszczędnościową
przewidziała do w'y że sprawa ta zostanie uregulowana PKP. komunikuJac równocześnie, iż
den ze swych najlepszych dni i ra. Widzów ponad 3.000
mają jeszcze inne, dodatkowe zaję mienionych czynności tylko jednego po przeprowadzeniu normowania pe( w związku z przytoczonymi wyżej
raz po raz zatrudnia ofiarnie bro Po niedzielnym spotkanlu ,,Zwią cia.
pracównika.
sonelu służby handlówej i po zwięk- uwagami - nie zamieszczamy otrzyniącego
bramkarza „Concordii". zkowiec" prowadzi zdecydowanie
W dniu 13. marca kasjer biletowy szeniu ilości etatów. co jest przewi- manego w tych dniach wyjaśnienia
Pracę lekarza w poważnym stopMimo jednak jego interwencji w swej grupie, mając zdobytych niu może ułatwić i usprawnić sam sprzedawał bilety dla podróżnych i dziane na rok 1951".
(które nb. niczego nie wyjaśnia) na no
Przyjmując do wiadomości powyż tatk~ z dnia ••. 8 lutego br.
strzał, Wątróbskiego II znajduje osiem onnktów i stosunek bramek ubezpieczony. Pisaliśmy o tej spra- po przekonaniu się, że wszyscy już
bilety
nabyli,
zamknął kasę biletową sze wyjaśnienie, mamy do Dyrekcji
Przecież -czasy dyliżansów już dadrogę do bramki i wynik brzmi 12:0.
IWZ)
wie niejednokrotnie, zwracając uwa na pięć minut przed odejściem pocią w Lublinie jedną prośbą:

Chyba żadna instytucja nie spo- nienia z pracy.
tyka się z tak wieloma zarzutami,
Tym milsze są inne głosy. Leży
skierowanymi pod jej adresem, jak ,właśnie przed nami list ob. Zofii
dawna Ubezpieczalnia Społeczna. Szczepańskiej, zamieszkałej przy ul.
przemianowana dziś na Zakład Klonowej. Czytamy w nim:
Ubezpieczeń Społecznych i Zakład
„Nie mogę przyjść osobiście,
Lecznidwa~•Pmcownic~go , Skarg}. wlęc przesyłam te kilka słów przez
-.t ł ut~1~bia '•_,; f<!i"nafczęśtiej s~o· syna. Matkę ulokowałam w Szpitatykana reakcja- gdy· mowa o za- lu Wojewódzkim, za co dziękuję
gadnieniach lecznictwa i pomocy le wszystkim, tj.· dr. Łuczakowi, Pani
karskiej. A to - do lekarza trudno {list pisany jest do urzędniczki by
się dostać, a to - lekarz pobieżnie łej US - ob. Saternus) i panu Resz
bada, a to - „nie chca" dać skie- ke. , A
jeszcze
ludzie
na-·
rowania do szpitala, czy sanato- rzekają na Was. To samo zresztą
rium, a to - „nie chcą" dać zwol- było ze mną. bo i ja narzekałam.

luniorzy Tomaszowa

wygrywają

Przyrzekam jednak poprawę i bardzo przepraszam, jeśli pani usłysza
ła ode mnie jakieś przykre słowo ... „
Czy ten list to wyjątek?... Nie.
Podobne listy spotkać można czę
sto~ choć nie tak często jąk ~kargi.
Nie~t~!Y„, .s.k~rsi j~steśmy qo !d~r,o~
wania zarzutów - niż do w'Iasc1we1
oceny ofiarnej pracy. Dlatego
miły był nam krok jednego z robot
ników, który przyszedł z kolegą do
redakcji, prosząc, aby ;wyli'azić jego
i jego kolegi słowa uznania dla kie
rowniczki ambulatorium dentystycz
nego
jednej z lekarzy - denty~
stek.

•

z

Czy to· jest krzewienie·· ·wiedzy
wśród robotników? ·:~
I

·-w spotkaniu o „Puchar Pokoju"

,,Concordia'' przegrywa 3: o

Lepiej pozno„ n1z·. wca.Ie~ ..

..

wno

minęlyt

·

~r
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Poznaiemy sportowców

~oortu

March.wińs-ki

m·istr-zem .Polski

w wyścigu to'rowym na

50

273

ZSRR

kilometrów

Tytuł mistrza· Polski na 25 km dla posiadaczy kart wyścigowych

zdobył drugi łodzi a ni n Ulik z ŁKS Włókniarza

Co pisało proso łódzka w dn. 4 października 1930 r.
KATASTROFALNY SPADEK
EKSPORTU WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH

Omawiając w dfuższym artykule
polskiego
sytuację
katastrofalną
przemysłu

włókienniczego

„Głos

Poranny" pisze, że eksport krajowych towarów włókienniczych w
miesięcy
ostatnich ośmiu
ciągu
zmniejszył się o dalsze 16 milionów
złotych.

Zagranica prawie
polskie wyroby

wać

LATAJĄCA

przestała kupo
włókiennicze.

TRUMNA

NA LUBLINKU

W dniu wczorajszym na Lublinku
pod Łodzią spadł samolot ćwicze
bny wpu .,Henriot'', roztrzaskując
się

w

SMIERC NA RINGU
W miejscowości Dodar Rapids, w
stanie Yowa (USA) został aresztowa:o.y bokser Leo Kid, który zabił
podczas meczu swego partnera. Jak
pomysłowY bokser
olrnzało się
„schował" w rękawicy kawal podkowy. Ugodzony w czoło bokser
Nelson - zmarł mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej. Jest to
już czwarty wypadek zgonu na rin
gach amerykańskich w cia;:(u ostatnich trzech miesięcy.
BEZROBOCIE
W FASZYSTOWSKICH
WŁOSZECH
W faszystowskich \V!oozei:h hvło
w końcu lipca 342.000 bezrobotnych.
(Dziś dzięki „pomocy'" mnrsh~llo-•N.
skiej we Włoszech zarejestrowano
aż 3 miliony bez.robotnych - przyp.
red. „Głosu Robotniczego").

Na samo 11iemal zakoiiczer1ie sezonu kolarskiego, Łodzi przypadła w ud::ia nak 2e zbyt wielltll brawurą, przed głó
Imprezą tą były wnynu trybunami, jadlle w dużym tłoku
Le organizacja jes:c:e jednej powa:lnej imprezy kolarskiej.
z;awod11i/Jnv li- obejrzał si~ za eiebie i jak długi rozcil!g
dlt1godysw11sowe, torowe mistrzostwa Polski dla juniorów
nął się na torze. Z tą chwili! stało si~ ja
cem: jonowanyc/1.
Mistrzostwa miały się odbyt' w 11ie<lz.ieLę, jeclnak pogoda zmusiła orgwii- sne, że Bek już żadnej nie odegra roli
w wyścigu i że honoru Lodzi muszll bro
zatorów, to jest ŁOZKol„ przełożyć je 11a poniedziałek, 2 pa:id:iemika.

I

kawałki.

„CUDOWNA DZWONNICA"
W jednej z małych miejscowości
angielskich - Stoke Poges - powielkie tłumy
częły się gromadzić
okolicznych mieszkańców. zaintrygowane odgłosem dzwor1ów, które
nie poruszane ludzką ręką wydawa
ły dźwięki słyszane w wielkim pro
mieniu.
Jak się okazało - sprawcą „cudu" był miejscowy ksiądz· - radioamator, który umieścił na wteży koś
cielnej gigantofon, przez który nanagrany
dawał koncert dzwonów,
na płycie gramofonowE!!j.
SAMOBÓJSTWO NA DWORCU
Na placu przed Dworcem Fabrycznym popełniła samobójstwo kobieta
lat około 20, niewiadomego nazwts
ka. Odwieziono ją do zbiorn; miejskiej.

Pogoda tym razem do(lisala. Dc•zcz J
nie padał, ale październik to nie jest
już odpo" iedni micoil!c na tego rotlz:1ju
imprezy. Publiczność, której ,(ą•ć ~poro
nhralo się wczoraj na torze helcnowskim miała jednak na szczęście roz~:·l.e
wkę, w postaci licznych emocji w ohy
'1"u wy;!"igach.
DLIK 1 l\lls:rnzE~ P~LSKI
JUN.IOR0_".7 NA 2:, Kl\1.
. Na starcie wy;c;g,u na 25 km ~la posiadaC'~Y kart. "'1_~r1?owych (a wi~c '~
z~sadz1e dla. 3u111orow)_ s_tanęlo wc:ornJ
i 13 znwodn1kow. Na f1111szach, ktnr) eh
i ii)lo 3, nujwięcej punktów zdnhył i w·
rrzultal'ie wygrał wyścig młody. rnwodUlik w riasie
STRAJK W FABRYCE ZAJBERTA · 11ik ŁKS Włókniarz Na skutek stałego obrywania płac 1:1,28.2 min., zdobywając 12 p. przed
- robotnicy fabryki Bracia Zajbert . ~znlkl! (Włókniarz Wrocław) - 9 pkt.
rzucili 'w dniu wczorajszym pracę. 1 i Melonem (Kolejarz War:;zawa) ·- 5
Stra.ik ob.iął ponad 300 robotników. punktów.
\'i' skntek licmych defektów, w k•ó·
POLICJA ROZPROSZYŁA
r) eh przeważały gumy, wybCJg ukollczy
POCHÓD MURARZY
pracujących Io tylko 7 kolarzy. Wyścig ten 111c hyl je
Trzystu murarzy w firmie „Konstruktor" - urządzi- dnak pozbawiony również „krak,·' Ofiało w dniu wczorajszym nlelegai.ny rl! bolesnych polllrhowań padli: .\da·
kie miec (Budowlani Warsza,ra), Trnc1. (l)g
pochód ulicą Piotrkowską niwo Szczecin) i Perlii'1ski 1tK;; \\'l."1!<runku Inspekcji Pracy.
Przy zbiegu Piotrkowskiej i Prze niarz).
DRl.JG,1. KOSZULKĘ z llIALYM
jazd - maszerującym murarzom za
ORŁEM ZDOBYŁ MARCHWIŃSKI
grodziła drogę policja.
Gdy wezwanie do rozejścia się
Z chwilą, gdy na starcie wy;cigu gló
nie poskutkowało _ policja przystą
piła do rozpraszania demonstran- wne:;o na '50 km. z 5 finis~ami stanęła·
tów. Kilka osób zostało pobitych w liczna stawku 25 najlepszych torowców
zainteresowanie zawodami
w Polsce czasie starcia.
wzrosło znacznie, choć nie uleg11lo \\''!!
pliwości, że tytuł 111istrzuwsk1 !JOwinien
pozostać w Lodzi i że zdohędz:c go JJra
wdopodobnie Jerzy Bek. Tymczasem
jednak stało óię inaczej ...
PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSK1
Zaszczytny tytuł długodystansowego mi
(ul. Jaracza 2, tel. 217-49)
strza Polski na torze zdol>yl młody Mar
środa, dn. 4 paźwiernika. 1950 r. chwiilski ze Spójm, potwierdzając jeszo godz. 19.30 „Rodzina .Blank" dra- cze raz, że Łódź utrzymuje w Pohce na
matyzacja i reżyseria Jakuba Rotbau dal swą przodującą pozycję w kolarma. Zniżki zw. za.w. ważne.
stwie torowym i posiada w chwili obecTEATR „ARLEKIN'"
nej najlepszy narybek.
Do dnia 12 października 1950 r.,
teatr nieczynny z powodu wyjazdu do Jeleniej Góry i okolic na
ze sztukami pt.
gościin:ne występy
„Zł-ota. rybka" i „Wesoła maskarada".

I

w

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

TEATRY

PAfiiSTWOWY
TEATR IM. oTEFANA JARACZA
Dziś,

(ul. Jaracza 2'7)

o god.z. 19.15 „Wieczór trzeeh

S.zek!Sipira.
P AfiiSTWOWY
TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21,
tel. 150-36)
Cod?Jiennie o godz. 19.15 w.Dnowienie sztuiki L. Kruczkowski.ego „Niemcy". Rolę prof. Sonnenbrucba gra
artysta Teatru Nowego, Stanisław
ikróli" -

l'EATH L<OMBVH Mu~YCZNEJ

.,.LO'l'NIA„

Bryliński. Zniżki ważne.

Kasa czynna od 10-18 i od 16.

dnia 4 października br. o
god?:. 19.15, „C6rb. pani Angot".
PARSTWOWY TEATR Nd\vr
(ul. Daszyńskiego 34, teL 181-34) Osta.1lnie dni! Zniżki ważne.
O godz. 19.15 „Bohaterowie dnia
TEATR ZIMOWY „OSA"
(ul. Traugutta 1, tel 272-70)
powszedniego".
środa, dn. 4.X.50 r., o godz. 19.80,
TEATR ,,PINOKIO"
Teatr nieeeyinny - wyjazd zespołu „Sluby murarskie" czyli Wodewil War
I sza.wski Ge>zdawy i Stępnia.
na D. śląsk.
środa,

KJ[NA
ADRIA dla młodzieży .(Stalina 1) 'POLONIA (Piotrk<>wsk.a 6'1)
„Praga Roku 1848", dod. „Grzy„Ums Gavroche" dod. „Jedne z
(Dla
by", godz. 16, 18.30, 21.
wiell.l" godz. 16 18 20.
młodz. powyżej lat 12).
:BAŁTYK (Naru.t.o~ 20)
„O~zeł. Kaukazu'.'• II s~,, dod. PRZEDWIOSNIE fŻeromskieqo 76)
„Sen 0 miłości", dod. „Grajkowie
„W1!lki Budowmczy Matwie3 K<>za
na.szych pól i łąk", godz. 18, 20.
kow , g~ ~6, 18, 2~. .
(Dla młodz niedO<ZwolO'lly).
(Dla młodziezy powyze1 lat 1~).

BAJKA (Franciszkańska 81)

„Muzyka symfolldczna Mozarta" •

,

.

TĘCZA

(Piotrkowska 108)
Nieczynne.
„Orzeł
(Daszyńskiego 1).
WISŁA
Kaukazu" II seria, dod. „W pia.
Chorezmu",
starożytnego
skach
16.30, 18.30, 20.30.
(Dla młodz. powyżej lat 12).

~9j

ltt 12),

Wanin. Wanin jest kapitanem Armii
Radzieckiej. Posiada on wiele rekor
dów Związku Radzieckiego w biegach długich, wśród których rekord
na 30 kilometrów jest jednocześnie
rekordem świata.
Na tablicy rekordów ZSRR nazwi
&ko Wandna 1iigun1je od roku 1942.
A oto lista rekordów tego rzasłu
żonego dla sportu rodrz:ieckiego biegacza.
IO.OOO m - 30:35,2 (1942 r.).
20.000 m - 1:03;51,0 (1942 r.)
25.000 m - 1:20;43,8 (1949 r.).
30.000 m - 1:39;14,6 (1949 r.).
Bieg godzinny - 18 km 779 (1942).
Maraton (42 km 195 m)-2:31;55,0
(1948).

z mistrzostw kl. · A

zdoby.wa
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Chłopcy:

•• ZADANIA
TRESC

Nr 2

IP ro/~u 1949 wyprodukowaliśmy 21 milicirdów 300 milionów szwk papierosów, w roku 1950 wyprodukujemy ich 30 miliardów.
ł'rodukcja papierosów w Planie Sze.~cioletnim w::rośnie więc o 8.700
milionów sztuk. Jak długi byłby s:i;nur, utworzony :: tych papierosów, jeśli
przeciętna długość 1 papierosa wynosi 7 centymetrów.
Ile ra:y (w przybliżeniu) można by przeci11g11qć ten szmir między ziemiq i księżycem, jeżeli odległość ~ ziemi do 1księ:iyca wynosi 300.000 km?

Rozmowa

I miejsce Karbowski Paweł, lat
15, ce:as 49,6 sek.
II miejsce Sęk Miecrzysław, l·a t 18,
czas 48 sek.
III m iejsce Jarmundow:icrz Henryk, lat 18, =s 49 sek.
IV miejsce Matumak Jemy, lat 16,
crzas 49 ,2 sek.
V miejsce Milcrzarek Ryszard, lat
15, czas 49,8 sek.
VI miejsce Poszewcrz.yński Tadeusz, lat 16, crzas 51 seik.
VH miejsce Hereng IMiaciej, lat
16, crz.as 51,2 sek.
VIJI miejsce ł.JUcrz.ak Zdrz:isła,w, lat
16, ctz.as 51,4 sek.
IX miejsce Ziółkowskd Feliks, lat
15, ce;as 52 sek.
X miejsce StefankiewiC'Z J-anusrz,
lat 17, crzas 52,4 sek.
Wyścigi miały charakter normalnych rzawodów. Ogółem xozegrano
11 biegów dla chłopców rz. przedbiegami w grupach po 7 osób, z pół
finałami i finałami.
Dla dziewcząt z powodu małej
ilości startujących odibył się tylko

jeden bieg.
Pierwszym 10 zawodnikom z grupy
chłopców i 3 dziewczętom zostaną
wydane przez Zarząd ŁOZKol. dyplomy pamiątkowe.
Wszyscy pozostali otrrz.ymają w
Okręgowej Radllie ZS ?,Włókndarn"
izaśw1adC1Zenia o rz:dobycm norm na
SPO.
W ciągu 10 dni będziemy zamieszczać rysunki wraz z zadania·
Sześcioletniego.
mi, dotyczącymi niektórych zam ierzeń Planu
Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi
na pytania, postawione w zadaniach.
Odpowiedzi te należy wypisywać na kolejno zamieszczanych kuponach konkursowych, które trzeba przesłać w terminie do dnia 20 października rb. do redakcji „Głosu" - Lódź,
Piotrkowska 86.
Wśród uczestników konkur~m, którzy trafnie odpowiedzą
na wszystkie pytania, rozlosowane zostaną cenne nagrody,
wśród których znajdzie się aparat fotograficzny, teczka skórzana i wiele wartościowych książek.

KUPON

KONKUR~OWY

Nr 2

Imię

i nazwisko

Zawód i miejsce pracy

WOLNOśC

(Napiórkowskiego 16)
„Dziewczyna ze Słowacji", dod.
„Sesja światowej Federacji Kobiet
w Moskwie".
(Dla dzieci powyżej lat 10)
(Zgierska 26)
ł',ACHĘTA
„Lichwiarz Gobseck", dod. „Wyścig Pokoju" godz. Hl, 20.
Film dozy<olony . dla młoclz. powy·

jednych z najbardrciej zaslu-

żonych mistr.zów sp-0rtu ZSRR
należy popularny długodystansowiec

Iw kolarstwie

WŁóKNIARZ

(Próchnika 16)
- „Orzeł Kaukazu" I seria, dod. „ W
kraju socjalimm", god2. 16, 18.30,
20,30 ..
(Dla młodzieży powyżej lat 12).

Do

Kolejarz łódzki ro2egrał w niediz.ielę pierwszy mecz o mistrzostwo
klasy A okręgu łódzkiego ze Stalą
I z Żychlin.a. Wynik remisowy 1:1
(1:1) nie świad~y o tym, aby kolemłodzież odznakęSPO jMTle prrzygotowalii. Sli.ę starannie do
tych zawodów. .Drużyna łódzka graW nied2lielę odbyły się w Łod\li ko- sie 500 m dla młodzieży obojga ła w niedllielę już bez Koczewskielarskie wyścigi uliczne, które były płci od lat 15 do lB, odbyły się na
już grai w Kolajar.zu stoizdobywaniem norm odcinku ulicy Gdańskiej, od ul. Za- go, który
równocześnie
pnz.eciwij{o Związkowcowi
łecznym
Żwkld.
do
menhofa
na młodzieżową odznakę „Sprawny
startowało ogó-lem M chłopc?w i '.Kraków).
da Pracy i Obrony".
Wyścigi te rozegrane na dystan- 4-ro dziewcząt.
Oprócz niego brakowało jeszca:e in
Wszyscy, któmy wyścigi ukoń
czyli, uzyskali normy na odznakę nych zawodników tak, iż Kolejarz
SPO. A oto wyil'i.ld:
łódzku zmuszony był izmobilizować
swego trenera Korporowiaza, ktÓTy
Dziewczęta:
I m iejsce Pilarska Teresa, lat 18, rzdobył jedyną bramkę. Wyrównują
C?.aS 1 min. 00,4 sek.
cą bramkę dla Stali rzdobył jeden
II miejsce Płusa Danuta, lat 15,
s1rnz;ydlowych.
ze
czas 1 min. 02,6 sek.
ITI miejsce Olesińska Janina, lat
17, crzas 1 min. 02,8 sek.
lJśmiechnź; się

•

„śpiewa.k nieznany", dod. „W kra- REKORD (Rzgowska 2)
„Jan ~hacz.~ Dube", dod. „W la..
ju socjalizmu" Nr. 5-50, godz. 18,
sach pomocy , godz. 18, 20. (Dla
20. (Dla młodz. powyżej lat 14).
młodz. powyżej lait 14).
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
(Kilińskiego 178)
„Program Aktualności Kraj. i Za.- ROBOTNIK
Pan Prokouk i S-ka" (program
gran. Nr. 37" (Kronika Nr. 40-50,
~kła.dany z kolorowych kreskówek
młodzieży buł.
„Pierwszy czyn
czeskich), godz. 18, 20.
gars.kiej", „W północnej Korei",
{Dla dziec·1 powyżej lat 1).
godz. 15, _16, 17, 18, 19, 20, 21.
Kino Die
HEL (Legion6"' 2}
ROMA (Rzgowska 84)
C?JY'll.lle z powodu remontu.
„Dwie Brygady'', dod. „KQrea",
MUZA (Pa.brain.icka 178).
. .
. .
godz. 18, 20.
„S-S Orzeł 7iaginął", dod. „PJ.-i;eFilm dozwolony dla dz1ec1 powyzeJ
gląd sportowy Nr 3-50", godz. 18,
lat 7.
20. (Dla młodz. powyżej lat 12).
:::i'l'Y LOWY (Kilińskiego 123)
„Niebo c"Ly pdekło", dod. „Mazul'ki
(Dla
godz. 18, 20.
Chopina",
młodz. niedozwolony).
śWIT (Bałucki Rynek 2).
„Zaklęta narzeczona", dod. „Zorza
Polarna", godz. 18, 20. (Dla dzieci
Program na środę 4 paźdz. 1950 r.
powyżej lat 7).
11.50 „Głos mafą kobiety". 11.5'1
(Sienkiewicza 40, w lokalu
TATRY
Sygnał i Hejnał. 12.04 Dziennik. 13.30
zimowym). „Maaret", dod. „Bu.
14.30 Audycja
Koncert dla szkól,
godz.
rudowęglowce",
dujemy
szkolna dla klas V-VII. 14.50 Kon·
16.30, 18.30, 20.30. (Dla młodz. pocert Orkiestry Rozgłośni Szczeciń
wyżej lat 14).
skiej. 15.30 Aud. dla ś;vietlic dziecię

cych. 15.50 Koncert solistów. 16.20
(Ł) Recital śpiewaczy W. Ermowa.
16.40 (Ł) „Czy wiecie?" 16.45 (Ł)
Aktualności łódzkie. 16.55 (Ł) Komu
nikaty. 11.QO Dziennik popołudniowy.
17.15 (Ł) Koncert rozrywkowy. Wyk.:
- Chór i Orkiestra Łóclzk. ltozgł. PR.
p. d. H . Debicha. R. Wasilewski bas, K. Bacewicz - akompan. 17.45
Audycja dla świetlic młodzieżowych.
„Skrzydlaty mlikrofon".
18.00 (Ł)
18.15 (Ł) Muzyka rozrywkowa. 18.45
(Ł) Audycja dla kobiet. 19.00 P.roza.
19.15 Koncert Krakowskiej Orkiestry i chóru PR. 20.00 Dziennik wie
czarny. 20. 30 (Ł) „Spiewamy polskie pieśni masowe" - aud. w oprac.
mgr. M. Drobnera. 20.45 „~aj Nikola" - słuchowisko. 21.30 Muzyka i.
aktualności. 22.00 „Dobre miasto" 5 odc. powieści G. Gq.lii. 22.20 Koncert. Transmisja z Pragi. 23.00 0stat'
me wiadomQŚci. 23.15 II aud. z cy~lG:

mć inni. Mistrz Polski wprawdzie wróPIERWSZY I DRUGI FIMSZ
cił na tor, ale wskutek upadku utracił 2
\IYGRAL BEK
okrążenia, co przekreśliło wszelkie jego
Wyścig główny miał przebieg o wiele
szanse na zwycięstwo; pojechał on dalej
ciekawszy od wr>cigu dla 1rnsiadaczy
tylko po to, aby pomagać swemu młode
kart wy~cigowych. Już zaraz po starcie
mu koleclze klubowemu Boruczowi. Ale
stawka 25 kolarzy, których różnokoloro i tym razęm pech go nie oszczędził.
we koszulki tworzyły barwnlł moznikę Wkrótce Bek dla odmiany przebija gu11a szarej w>tędze toru, rozciągnęła się
111e i traci znów jedno okrążenie.
11a przest1·zcni około 200 metrów. Dc,,;ć
Wr,:r>if1
sil11e tempo dyktuje przeważnie
HONORU LODZI BRONIĄ
ski z warszawskiego Kolejru:za, ale i ło
MARCHWIJ\SK.I I BORUCZ
dzianie me bardzo mają ochotę ogl<1tlać
./ trzecim finiszu Bek nie odegrał
jego tylne koło.
już żadnej roli. Wygrał go Marchwiński
Po kilku okrążeniach notujemy .1uz przed Gabrychem, Boruczem i Legkiewi
pierwszy defekt. Jeden z poważnych pre czcm II, przejeżdżafoc następne 10 km
tendentów do tytułu mistrza, łodzianin 11· cza>ie 15 :49,2 min.
SaJyga przehija gumę i wskutek zn1iany
OSTATNIE KILOMETRY
roweru traci okrążenie. Niedługo po tym
Po trzecim finiszu kilka razy próhowycofuje sio z wyś!'igu z tego samego po
wodu Króhtk z Gwanlii warszawskiej. wał ucieczki Wrzesiński, ale próby, te
Pierwszy fini;z przynosi zwycięstwo J3<o- zost::iwaly $Zyhko likw'1dowane. Ostatnill
kowi przed Gabrychem (obroi1cą tytułu). zlilnddował na samej niemal taśmie w V
Boruczem i Marchwińskim. Pierwsze lO finiszu Bek, wyciin;a.iąc na drugie ni.ie.i
km zawodnicy przebyli w czasie 14:-H,2 'ce Bornc7.a przed Liśkiewiczem 1 Wrze
min. co daje JJrzecirtn:,i szybkość . około sii1skim. Ostatni finisz zakoilczyl się rów
nież zw~:cięstwem Beka przed Kudertem
·IO. km na godzinę
Drugi finisz zakończył się równici; zwy (Gwardia Warszawa), l\'Iarchwińsk1m i
Marchwit'.t~lrnn, Boruczem, ale wyścig wygrał w rezulta
cięstwem Beka p~~ed
Boruezem i Malinowskim. Drugie 10 ci Marchwiński (Spójnia Lódź), zdobykn~ przejechano w czasie juz nieco .hb- wając na finiszach 10 pkt. przed Boruczem (LKS Wtókniarz) - również 10 p.,
szym 15 :17,8 miu.
Gabrychem (LKS Włókniarz - 6p., Ku
NIEBEZPIECZNA KRAKSA
Na SB okrą:i;eniu stało się to, czego rlertem (Gwardia \Vanzawa) - 3 p. i Le
7.wolennicy Beka najbardziej się ob:nvia / ~l,1ewiczem (Gwardia Warszawa) - 3 P.
Czas zwycięzcy 1 :20,04 godz.
li . NajsiybEzy nasz kolarz jeżdżl!CY jed

Dokładny

adres

Rozwiązanie ·················-·-··-················~----..--~--··-·-····: ...

- Hallo, czy to Wall-Street? Tu
mówi Truman! T - jak „tuman", R
- jak „rozbójnik", U - jak „ukraść",
jak
jak „morderca", A M „atom", N - jak „napad"!

O „Puchar Miast"

ar. o a
OrcaA t.6dzk1ego Komitetu 1 WoJe;
w6dzkłego Komitetu PolskleJ zJ„
dnoczoneJ Partll BobetDlczeJ

walczy w niedzielę
ł.ódź z Gdańskiem

Bedac11Je1

W ntied'.liielę, o godz;. 15, odbędzie
ŁKS Włókniarza
się na stadionie
mecrz pilkairski o
międ'Z:ymiastowy
„Puchar Miast" :ćwierćfinał) po-:
między Łodrz.ią i Gdańskiem.
Barw nas.zego miasta będą bronić
w bramce
piłkarze:
następujący
Szczurzyński (ŁKS Włólm.ia.rz), Komar (Związkowiec Toonaszów), w I
obronie: Włod:a.rczyik, Pdetrzak (ŁKS .
Włókniairz), Kopaniewskl (Wiidzew), 1
w pomocy: Sołtyszewskii, Sła'by (Widzew), Urban (LKS Włóknia.rz), Stu 1'
sio (Włó-lmiaTz Paibiacnice), w ataku:
Pa.tltolo, Ba-ran, Ho.g endorf (ŁKS ;
Włókniarz), Różycki (~Vi'dzew), PU- łl
Szymborski
ka (Unia Piotrków),
Janeczek (ŁKS I
(ŁKS Włókniarz),

I
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