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Rzqd Attlee „ Bevina zapowiada utrzymanie ,,półgło·
dowej•• diety na dalsze 8 miesięcy. 4 miliony Anglików
bez dachu nad głowq wobec nadchodzqcej zimy
„Biała

Księga"

Kongres Zjednoczeniowy PPR
odbędzie się w

dotyc hcza sowym

niewystarczającym

poziomie.

* **

LO~DY
PAP. Ciężka sytuac.j<t m ieszJ..a n,owa w vViel:kJej Brytanii poważnie .rJe·
p okoi tutejszą o.pi:n:ię publi<:"l'!l.ą , koła pail'iamen
1.iirne i zwJ ą1lrnwe.
a nowej jesiennej s-esji Izby Gmi·n, roz-

(J ~ 7 'Dającej

się

w

najbliższy

p()!l4eda:iałek,

rn·;ll6ter zdrowia i budowy do.mów Bevan spo.t
k !i l ę prawdopodol:mie 7 silną kirytyką szernkteh kół poselskich, albowiem podczas ferii
parlamentarnych większa część posłów, od·
w i edzając swe okręgi wyiboir<:z€ na obszarze
c a łego kraju, mogla pr:zeko:nać się naocznie

Reforma

płac

WARSZAWA PAP. - W 44 numerze D7Ji·en·
mka Ustaw R. P. ukazał 5:i ę dekrnt o uposazen iu nauczycieli szkół pa11stwowych i pod·
stawowych.
Dekoret ustanawia 7 grup uposażenia: '.basadmc-ze od 6.000 zł. w 7 gr. do 11.000 rd. w I-ej
~rupi€. Do iipo.sażen.ia .zasadniczego dochodzą

Dodatki loikalne w Warsrz.aiw:ie wyno,StZą od
350 do 650 -zł. , n.a Ziemi.a.eh O cfa:yskanych i n.a
obszarach nadmorsikich o d 750 do 1.400 zł.
D'odatkf funkcyjne wahają 5ię w gra.nicach
od 1.000 do 6.000 "llł. Sł.uibowe zaś od 1.200 do
5.000 zł. miesięcz.ruie.
Nau.c:z.yciele będą ,p.r:z-€s"Zeregowani do i!Wwvch grup uposażeniowych, według nastę.pu·
jących zas-a.d:
Grupa 4 i 5 otrzyma grupę 1, grupa 6 - 2-gą
g.rupa 7 - 3-<:ią, gru.p?- 8 - 4-tą, grupa 9. 5-tą . grupa 10 6-tą 1 grupa 11 7-mą .

Rada
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grudnia rb.

Wojska kolonialne na razkaz Queuilłe'a strzelają do strajkujących górników

szło do poważnych zajść, w wyniiku których
J5 s•.rajkujących i 20 żandarmów od:n:iosło ra·
ny. Bez.pośrndnią pnyczyną zajść było atesz·
fowanie 8 d-ziała.czy zw:iązków zawodowych,
którzy w.stali uwięzieni w Bethun€. Miej.scowi
górnicy ora:z. strajkujący .robolmicy, prz)'by.!Ji
z Noeux, Bruay. Auchel, Vadin i Na.ringairbe,
utwouyli pochód, który udał się pod pr€fe:kturę, domagając się zwolnienia air esztowanych.
Delegacja manifestantów zostaJa p.rzyjęta
1p raez podpref-ek.ta, który zgodrz.ił się na tymcza
sowe zwollllieni-e aresztowanych. 1I1a1tomiast od·
mówił wst•r.zyma111fo. dochodzenia sądorw·ego, za
Specjalne wynagrodzenie będ1.1ie przysługi· słaruiając się brakiem kompeteru::ji .
,
wać za nauczanie i prowadzenie zajęć wycho
Wobec tego ma:nifes·tanci skierowali się ku
warwczych w godzinach :nadliczbowych o.raz za budynkowi JSądowemu, zabierając -z sobą pod·
c.zyinności <loda!tkowe, jak :n.p. sprawowa.n.ie o· prefekta. Gdy pochód .'.Z!bHżył się do sądu, za·
piekl wychowawczej nad klasą, OiPiekowanie sta·ł nagle zaatakowany pl"!Z€z żan.dammów, któ·
się pracown.ią, b.ibl:ioteką itd.
ny użyl:i gazów łzawiących i koJb kairabinów
---------~-----------;........;;...,..;;._ _ _ _....;;...;,,_ _ _ _ _ __ __

(PAP). - W 19-tyim dniu st·ra.jku
górn:Jców sytua<;j.a uległa pooowiiem.u zaostrze
ni.u. W zia.jściach, będących następstwem akcji
policyjnej. 200 osób odniosło rany.
W poszczególnych zagłębiach węglowych sy
tuacja przedstawia się :następująco:
NORD I PAS DE CALAIS. Na północy, gdzie
dotychczas strajk odbywa.I .się w spokoju, do-

przy rozpędzaniu tłumów. Podczas starcia SZ E ·
r€g żandarmów zostało ob€zwładnionych i roz·
brojo.nych.
·
Do zagłębia napływają w da;li;zym ciągu po·
.s-ilki policja i wojsJ!:a. Do Lille ip.nzybyfo 6 ty·
sięcy żołThi€rzy z franou.s:l dej strefy okupacyj·
nej w Niem~ech.
ZAGŁĘBIE CARMAUK Miasto spra'Wli·a W!fa·
żenie mi-ejsco.wości w staJnie · oblężeni.a. Zebran.ia publ:ic.me są rziaobro•niOlłle. Ko·l ejane przy1Stąpili do strajku so.tidairnościowe·go. Górnicy
depa-rtaimemitu Taorn posta.nowti.li me podejmo ·
wać ro.zmów z prefe;ktem, iktóry, ko,r.zys•tając 2
faktu, że delegacja strajikujących za.stała przyjęta w prefektur.ze, polec.U policji obsadzenie
ce.ntral:i elektrycznej.
GARD. Górnic''. wspoma,gwi przez ludność,

nauczycielskich
Ponad

po'ł

mi·i,·arda

zł

1

odbili kopalnie BessegeJS, Molie•re-Su.r-Seze 1
Richa•rd, mzbrajając 30 poliojruntów i oficera..
Polkja:nd, uciekając, poirrudlii samochód i sta·

na Wspo' lny Dom .

cję radiową.

Należy ij)Odkireślić, że oddzi.ał wojska,

okuRichard, nie stawiał strajkuwpłacono
paź dziernik a
jącym żadnego oporu, pozwalając na zajęcie
WARSZAWA (PAP). - W d•n.iu 22 b.m. od- że w ok.resiie. rpoprzedzającym zjednec,zelłl:ie poJ szybu. Robotnicy budo·w lani przystąpi/i do
była się w Komitecie Centra•l nym PPR, krajo- skiej klaisy rnbotniczej, a'.kcja wpłat i zb.iórki strajku solidarnościowego.
W Artes zastrajkowaJi metalowcy.
wa odp.rawa pełnomocników zbiórki na Wspól pieniędzy powi111na być bardziej intensywna i
lllY Do.m Zjed!nocwnej PaJrtiri klasy irobotniczej skoordynowana.
PARYŻ PAP. Według wiadomości, które
człolllków
obu partyj robotniczych PPR ~
Stalłl zbió.rld na Fli.ndusz Bud-owy Central•n e· nadeszły do Paryża w godzinach wieczorny ch,
P.PS, na ·której pełnol!IlOClłlicy poszczególnych go Domu Zjednoczonej Parbii Klasy Robot.DJi· w zagłębiu Firminy (departament Loary) dow~j.ew.ództw uoży:Q sprawo.zdania z pr.zebiegu c.zej WY'!liósł w dniu 20 pa.ździer:nika rb. _ szło do zaciętej walki między s trajkując:vmi
zbiorki.
613.206.737
zł. Na sumę tę złożyły słę g~rn~kami a _poli~ją. i wojskiem. W chwili, gdy

do dnia 2Q

I

pujący kopalnię

rb .

Konferencję 7-0.gaił pełnomocnik KC PPR do wpłarty czlon.ków obu pa.rti4 - kwitowane c.e· gormcy "'.ypierah policjantów z szybu CombSltwierd-zając, g;ietkami. Zb,ió.rk.a prz.ep.rowad:zona 1-go maja fort,_ ~OJska
kolonialne otworzyły ogień na
w całym kraj:u (po<na<l 33 mil. "Ził), wpłaty dlll·. straJkuJą.cych.

spraw zbiórki tow. S-z.a.faań.ski,

p o odczytaniu p rojektu

PARYŻ .PA.P. -. ~śró~ niesłychanego za.in-

odroczona

11m ałej

szóstki"

Mi€jsca przeZJlaczone dla delegatów państw
1eresowarua ~ napięcia, m_espotykanego na do- czło.n.ków Rady, dla publiczności i dZliennikaitychc-zas:owycli. posiedzema;h O!'fZ. r?'ZPoczę- . r:z.y były całkowicie wypełnione na długo
to w p1 ą~ek o go?-z-. 16-eJ pos1ed~eme ~&d.Y j pnz€d posiedzeniem. W a·tmosferze najwyższe
Bez.p1eczen_slwa, _po5Wlęarn.e „s~raw;e Berlina ·~go na.pi ęcia i uwagi generaLny sek:ret&rz ONZ
Przed P?sied-zemem P.rzew·-odmczący rady - I Trygv€ Lie odczytał tekst projektu rewiucji,
Brai:iiugha przeprowadził konfo~encię z deleg~- opracowany przez I) „mni-ejs.zych" pań&tw,
tam:. trz~? mocarstw z~ch<;>dmch, a następn•e wchodzących w skład Rady Bez;pieczeństwa .
z wiceministrem Wyszynsk1m.
(Tekst rezolucj i po.dajemy na str. 2-ej nas,zego pi.sma).
BERLIN (PAP) . - Podczas powrotu delega·
cjli związku ofiar faszy.zmu z ko.ngr·e su -z EiG.e:nach do Frankfurtu, ame.rykańska policja gra·
:nk z.na na poleceni~ władz wojskowych zatrzy
mała niektórych czło•nków delegacji i skonfi·
&kowala znalezioną przy nich „-zakazaną li tei!'atu r ę", do k tórej zaliC2J0no m. in. d ?.ieła Tur·

PPS

PARYŻ

Bezpieczeństwa

WBizonii- jak za Hitlera

•

"'·

Ostre walki o kopalnie francuski

funkcyjne~ służbowe

dodatki
loka.Jne.za pracę w godzinach nadlicz·
o.r az
wynagrod2en1a
bowych i -za czy.n.naści dodatkowe.

połowie

'

Liczba domów w trakcie budowy :ros-lala zre
dukowa.na o 40 iy.sięcy. Równocześnie zw i ęk·
szyło się budownictwo
luksusowe. W ostat·
nich c'.btere-ch miesiąca,ch wła.dze udzi€lily ze·
zwole:nia n.a budowę prywa·tnych !ukJSusowych
apartamentów, klubów i ho·teli na su.mę około
2 i pół mBLona funtów szterlingów w jednej
tylko dzii€lnky -londyńskiej Westmins•ter. Nie·
które orady miejski€ ap.rabują plany budowy
domów mieszikalnych po drożsrz-ej cenie, prze·
znac-zolilych <lla klaJS ś-redn<ich, Jepi€j sytuowa·
nyich.
Autorzy li.stu za·rzucają naJStępruie ministrowi faworyzowa.nie kapitału prywMnego na u.ie
korzyść taniego mi€jskie.go budownictwa m i ~
sz.kanfowego dla świata pracy. Przedsięb i orcy
prywatni podwoili .swe -zyski. W ielki€ prywat
n€ monopole budowlane nacrzucają w dalszvm
ciągu swe warunki. Plan budow y tmich mie·
szkań jest wyraźnie
.sabotowany i miej.skie
wlad-ze lokalne muszą czekać miesi ącami na do
stawę materiałów budowlanych.

tu ostatnio o ostrym braku domów mieszkalnych o cięż-, kowanym na łamach „Daily Worker" grupa
zapowia.da, że kiej sytuacji Judnoś"Ci.
londyńskich radców miejskich i przedstawicie·
wszelkiego rod.za:ju ograniczenia spożyci.a dla
W liście o•twairtym do milłl. Bev-aina, o.publi- li lllWiązków -zawodowych robotników budowla
ludności brytyjskiej będą trwały co najmn:ej
do cz-erwca roku przyszłego. „Biała Księga"
stwierdza, że pomoc amerykańska w ramach
iPlanu MarshaJla IIlli-€ wy.stMczy byina.jroniej
na po•lepszeruie sytuac.ji ludności i że dolairy
amerykański.e umoi.liw~ą zaledwie u.trvy.manie
<lzisi€js.z.ej pólgłodo•wej diety.
Dzisiejszy 1poziom ko1116umpcjJ ludności bryty jskiej jest - jak iPOdik:.reśla ,,Biała Księga"
- n.iż,szy, aniżeli przed kry.z}'!Sero finansowym
Komisja Współdziałania PPR i PPS na posiedzeniu w dniu 22 paź
roku ubiegłego. W ciągu najbliższych 8 miedziernika ustaliła na podstawie upoważnienia kierownictw cenh-alnych
6 i ęcv obecne :ni.skie racje żywno.ściow.e nie w
obu Partii, że Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS odbędzie się w pierw~
6ta.ną zwięk.szone. Konsumpcja tyt()llliu i pa·
szej połowie grudnia br.
p lerosów zosta:n,i€ "Zlredukowana.. Utr.z.yman€
-zo5'taną ograniczenia przyd:lli?:łów bern:yiny dla
Postanowiono też zwołać na •lzień 3-go listopada wspólne posiedze·
6amochodów prywatnych ii motocyikli. Przynie
KC
PPR i CKW PPS celem ustalenia daty
porządku dziennego
dzi al ubrań na rynek wewnętrzny zmniejszy
Kongresu Zjednoczeniowego.
s i ę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Program
budowy tanich mieszkań będzie utrzymany na
rząd

•• : · .

nych zapytuje milłl. Bevana co się dzieje z je·
go obietnicą wyborczą dostarczenia krajowi 4
mi/Ianów nowych domów. Au.to!fzy lis•tu zwra·
cają uwa,gę na los tysięcy rodzin londyńłiki rh,
których zdrowie i życie zagrożone jest w po·
ważnym stopniu wskutek iatplnych warunków
mieszkaniowych.

Ogłoswna

LONDYN PAP. -

pr.z~.z

'

Po z.apoznaniu zebranych z projektem „szew sprawie ro.z'W'iązania zagadnienda ber-

ściu"'

.l:ińsk:iego,
zabrał wgłoskrótkim
przewod:niczący
- Bramuglia, koreśląc
przemówieniu
po·
budki i

dążen i a ,

stytucji oraz członków PPR. p.rzebywa.jącyich . ,Teden górnik został zabity, a 15 odnio~ło c i i;: ż
na placówkach zagrainicznych.
kie rany. Ogółem podczas starcia w Firminy po
Po.s-zczególne województwa W!Pład.ły (stan nad 100 osób zostało rannych.
na drzień 20 bm .): woj. 6ląsJ!:o-dąbrowskie W Monceau les Mines w zagłębiu północn y m
90.422.066 zł. woj . W!roclawslcie - 58.503.991 zł, wszystkie ataki policji zostały odparte. Strajku
wo.j. ;poznańskie - 43.256.372 tl, woj. s:zcze· ją.cy wzięli do niewoli 140 żanrlarmów, w -m
oińs.k.i€ 36.830.590 zł, woj. bydgo6.k:rie ·- jednego pułkownika i jednego kapitana :i!anda r·
31.069.317 zł, woj. knvkowskie - 28.800.624 zł, rp.erii.
woj. gdańskie - 2! .542.715 zł, woj. łódzkie W departamencie Gard siły policyjne zo s tały
18.927.299 zł, woj. warszaw kie-ł5.647.190 zł, w~·cofane i wszystkie. kopalnie znajdują. się w
woj . kieleckie - 13.092.077 zł , woj . lubels1de rękach strajkujl!cycn.
- 12.1.46.205 zł, woj . ol.s.ztyńsk.ie - 1 l.3fi2.~13
W. godzinach popołudniowych zebrała si ę w
zł, WOJ: rzeszowskie - 10.831.285 zł, WOJ. bia· 1Paryzu, pod przewodnictwem prezyden. ta repu·
łostockie - 6.?26 ..454 zł.
bli~i, Aur~ola, rada ministrów, która ma po·
W Wa.rsz.awae zebrdl!lO - 61.792.836 zł, w wz1ąc wazne decyzje w związku z sytuacją.
Łoda;i - 21.756 .242 zł.
strajkową..

t

I

Rozkaz zaprzestan·1a walk w Pa·1estyn·1e

jakimi ki€rowali się delegaci
sześci-u państw w przygotowywmiu projekiu
wydał rzą d
rerolucji.
. PARYŻ (~A~). ~ Mediator ONZ w ~nfl.ikNdlS>tępnie zo.stały złożone kolejn-o krótkie cie palestynsk.1m cLr Ra·lph Bunche ogłosił kodeklaracje orzez delegatów Chin, Syrii, Belg;i, muni1k at, stwierdzający, że otrzymał depeszę
i Kanady. Po wyczerpan i·u listy mówców prze od obserwato.rów ONZ w Tel-Avivie .i w Ka·
gieniewa. znanego pi.ISana Martina AndErse - wodniczący B r~mugHa oświadczył, że pon;e- lirze, donoszące , iż rząd państwa Izrael, jak i
;na Nexo€ ornz znajdujący się w posiadaniu waż dele_g aci. 5 mocarstw ~ie mieli .cz.ais~ na rząd · egipski zastosowały się do wezwania Ra·
„
b. ·
. .
·
h
. . za,pozname się z warunkami 1 szczegołam1 pro
.
.
.
d e 1ega,ow
z mr 11stow pozegna1nyc ' pisa 1 jektu r€zolucji , posiedzeni e Rady Bezpieczeń- dy Bezp1eczenstw? i wydały swym wo7skom
111ych p.rzez niemieckich antyfas-zystów prz~d stwa.. zostaje od·roczone na nonierlzia.iek. no po ro~kaz zaprzest.a nia ognia na obszarze Negev.
\::h .strn<"Aniem nrze.z hi.tlerowców
łurln
I1 PARYŻ ( •
.m„
J>,..,P). - Aaen-cia Firance Prn.s"'A do

Izraela i rzqd egipski

n01Si z T.el~Av.ivu, że o god2Jiinie 2 po południu
~asu II11eJS>COwego, tj. w 2 go<lzilny po termi·
rue ustalonym pmez mediato.ra ONZ _ Bun·
che - na w.szys.tldch odci.n.k.a.ch frO'lltu na ob·
szarne Negev panował całkowity s.poikój.
~'.'1lki w pu.stymn.· N€.gev ro.z:poczęły się tyd-z1€n t
d
.
'.
em~, ""'. mu 15 pazdz.iemniika, gdy od·
~ałyd ~·g~ps.k:ie zaatakowały konwój żydows .1'.z ązaiąry z Jero1Zoi1imy do jednego ri: osi
clb zv.rl"'w"ln rll . :rviłro-"'"v<".h na obsz'1!1I1Ze 'Neqey,
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Apatia wyborców amerykańskich trwoży Trumana ~!:!i~t :;ó:lkr?i
PARYZ (PAP). - Opracowany pr.z.e'Z sześć
Amerykanie dość majq nierozsądnej polityki obecnych władców USA.
państw, członków Rady Be~einnie1szych
'
S zanse W O 11ace a lOSnq
czenstwa, projekt re:z.oluc j.i w sp raw1e Berlma
. .
.
.
Tru \ brzmi następująco:

NOV.:Y J?RK ~AP. -

I

Pru.sa ame·rykanska p~dkreśla, ze wys 1!~1
. . . wa
Jego s2ans 1 oboz DeRada Bez,p.l eczenst . .
bliku.ńsk1ej ci e<S.zy się popularnością w spale- wey'a pewny jest 1>wego zwycięstwa. MocT.ą
rozwazywszy uwazme f!;'Zer~g w·y:pa~ów.
stroną -propag andy przedwyborczej WaJlace'a
czeń.;tw'e amerykańsk~ m.
pokojowych . Dlatego które. doprowadziły do obecnej ;powazneJ fiy•
Według przewi dywań, Dewey otr2 y ma nie- jest wyisuwan ie haseł
C•O więcej n'. ż 22 milhny gło5ÓW, które zdobył też Wallace cieszv · się poparciem rnchu twiaz- tuacp w Be'fl1.me,
świadoma · pełnej odp.owiedzi<:ln~ści z11; uilrzy
podczas \,rybo rów w 1934 r. k iedy to na R<'o- kowego robotników amerykańskich oraz mtem<i.ni.e mi ędzynarodowego pokoJU n bezp1ec:zen·
ligencji postępowej.
sevella glosowalo 25,6 m[l :onów osób.

W am~rykańskich ko ciężv Dewey, ale 'llie znany to jednak, iż kan

ła<_:h dz1erun~a.rskuch podk.reśla się, że mimo bid dyda.t n.a prezydenta z ramiPnia partii r?>pu- mnna nie -polepszyły

ekii;go !ermmu wyborów, które. mają się <?dbyc 2 listopada, odczuwa się wsród szerokich

m,as wyborc~ych brak zainteresowania wynikiem wyborow prezydenckich w Sianach Zjednoc.zonych .. Apatia . .ta. wyni.ka z Jnześwi·adczerua, nz. nie ma roznicy między kandydatem
re~hl~~~ i ~m~raly~~m J~~ie
ka.ndyda,t ura Wallace'a b.ud2i nad~eJe i en.tu-

----------------------------------~-----•twa

Polak

w1·n1·arsk·1

a~gdan
z.jazm tych Ameryikanów, którzy pragną Zllllia:n
V
w poli>tyce wewnętrznej i zagra:nicznej Sta,nów
, •
• dl"
I S
T b
d
M. d
I k•
Zjednoczonych.
praw te IWOSCI
ię ~ynaro owego ry una U
Dzii.eruruiiki ameryikiańSikie, :• k ,JNerw Yoir·k CZ on iem
PARYZ (PAP). - W piątek o godz. I0.53 roz ich ma.ndatów na 3 lata. Spośród 10-du innych
Times", który podkreśla apatię wśród wybo·rców amerykański.eh, dochodzą do wniosku, poczęło się kolejne posiedzenie plenarne Zgro sędz.iów, wybranych w tym samym czasie,
Generalnego ONZ. Na porządku 5-Cu ma man,dat 9-cioletni i 5-aiu - s.z.eścioże przynajmniej polowa uprawnionych do gło- madzeI1iia
sowania nie weźmie udzi-0/u w wyborach. Cza- dz.ien.nyun figuruje sprawa wyboru 5-ciu czlon- letm.
W -pierwszym głosowaniu zostali wybrani:
sopismo „United States News and World Re- ków Międzynarodowego Trybunału Spraw ieport" przepowiada, że na 93 miliony osób ma- dliwości. Wybór ten dokonywany jest jedno- Hsu-Mo (Chiny), Badawi Pasz.a (Egipt) i Read
jących prawo do głosowania, weźmie udział w cześnie w Radzie Bezpieczeństwi i za wybra- (Kanada). Otrzymak oni 48, 38 i 37 głosów
nych ostatecz.me uważa si ę kandydatów, któ- (wie.kszość absolutna wynosi 30 głosów) o.raz
wyborach tylko 47 milionów.
rzy u2y-ska.ją absolutną więks.wść ta.k na Zgro w Radzie J3.e:zJpieczeństwa - IO, 9 i 6 głosów
P M.'!la ame•r yk a ńs k a ;podk·res. 1a, że Truman madzeni.u,
jak i w Radz.ie. W wybor7e bierze (więk.62-0ść abeolutna 6 głosów).
* "' *
jest z'1lildep-0ikojony brakiem zainte•resowainia również udział Szwajcaria, jakkolwiek nie jest
PARYZ (PAP) . _ Sędzia Bogdan Winiarski
e,połeczeństwa a.merykańskiego dla wyboirów człorukiem ONZ.
Sędziiowie M:ędzynarodowego Trybunału (Polska) otrzymał 33 głoey w Zgromadzeniu i
ipre.zy<lenta USA. Mimo, że kierown.icy p.artii
po6tępowej liczą się z tym, iż partia pastę-po- Sprawiedliwości. · na których miejsce mają 6 głosów w Radzie Bezp'.eczeństwa i "z.ostal wy
wa otrzyma Zilla=nie mniej głosów, niż repu- wejść obecnie nowi kandydaci, pochod'Zą z na- brany na ok.ree 3-letni. Ponieważ żaden z poblika.nie i <lemo.k.raci, to jednak zwo· łenDJicy stępujących krajów: Egipt, Chiny, Kanada, zo-stałych kan<lydatów nie otrZ?'l!Ila! wymagaWallace'a wyka1Zują wlielką en.e.rgię i entu- Polska i Jugosławia. Zostali oni wybrani 6 lu- nej większości głoeów, pos.it!'d'Zenie zoetało odroczone. Wybory p.iąlego sęd7Jiego Trybunału
z}a.zm W ik.<a:mpa.nii przedwyborc:rej, gdyż wie- teqo 1946 r.
Zgroma<lzenie Generalne ustaliło ważność odbędą się w termirn~e późn.:ejs.zym.
~ oni, iż :pracują dla d>0ł>ra poJwj•u i demolc.r4cjd. P.rasa amerykańska stwierdza z.godnie,
źe zebrania przedwybo'!'cze, na których wyWłochy
Wallace; ściągały =acz.nie większą
s.tę,pował
ilość słuchaczy, niż zebrania Trumana. Na 9gól -painuje .przekonanie, Ż'? 'w wyborach zwy-

PUNK.T a) Natychmiastowe odw?łainie pT'Zez
WS1Lystkie strony Ws'Zy6tkich ~grMticzeń komu'mkacYJlnych .. trans\X'·rlowy.ch. [ .handlowxch Po
między Berlmem. l 7;-achodmm1 strefam: Nie·
m1ec oraz OiJran:czen t~a:isportowych 1 ~an:
dlowych do 1 z ra~z..i~ckH!j s~re.fy okup~cyin~J
w Nle:mczech, uwazając z.a ta:Jc1e ograin11.CZe~1a
te, ktore mocarstwa ok~pacyine 'Arprowadz;ły
po d•nu 31 marca 1948 r.
PUNKT b) Natychmiastowe &P'otkanie c:z-terech gubernalo.rów wojskowych, mających na
celu unifikację waluty w Berlinie w opa•r<::lu
guber·
0 ,radziecką markę okupacyjną. Cz.te.rej
nat:or.zy wojskowi uistalą warunk.i dla wprowa·
dzenia, obi·e gu i dalszego użycia ra.dzieckiej
maJlki okupacyjnej jako jedynej waluty dla
ca.Jego Berlina oraz przygo~ują wycofanie
mairk,i :zachodniej B. Ws.z ystko to ma naistą.p ; ć
zgodruie z warunkami us.talonymi we wepól·
nych instrukcjach, p.rzeka'Zanych czterem gu·
bernato·rom wojskowym w Berlinie. a uzgodnionych p-rzez cztery rządy w Moskwie i wydanych w d!lliu 30 sierp.n.ia 1948 r.
Zadanie t<i ma być wykonane -pod kontrolą
komi5ji finansowej C7.>terech mocars·tw, której
Oll'gail1:z.acja, pełnomocnictwa i odpowie<lzial·
ność zostały o>k,reślone w wyi:ej ws.pomnia·
nych ńnstrukcjach.
PUNKT c) Dzień 20 listopada 1948 'f, jeEt datą wµrowadzenia przewidzianych w oSltatniej
części pu•niktu b) zarz.ądzeń.
3) VI/ przeciągu na6tępnych 10 dni po wykonaniu zarządzeń p.rzev.rid.z:iaJJych w pu;nkcie b)
wzgl~.dni.e w dniu, uzgodnionym pomiędzy czt!!!
rema rząda,mi, należy wznowić rokowa!llia Ra·
dy Ministrów· Spraw Zagranicznych w sprawie
v.-szyst.k'ich istotnych zagadnie!} dotyczących
Nif'miec jako całości.
Pro 'Pkt l!'ezolucii zo~tał podpisany przez de·
legatów Argentyny, Belgii, Chin, Kanady, Ko·

i pozbawia pracy robotników włoskich

Clay wraca do Niemiec

W związku z donn.wami mar
artykuły przemyR~hallowsk:m: Rmerykań•kie
hyr produkowano wi> Wiołowe, któr~ m1gą

WASZYNGTON PAP. - Generał Clay, któs,~ 0 ch, zalewa " ą r~·nek a ich właściciele demonbarwił o6tatnio w 'Va.szymgoonie, by konfe·
tujf! maszyr.y.
rować z. TrnmatCcem na temat t. xw. ,,mo-stu poRohotnicy włMry wy•tęp•ij:: w obronie przPWlletrz:nego" udał się w drogę powrotną do myslu Włorh. w~zystkie fabryki w Parmie i
Emilii zawiP•iły w czwartek praci;_> na. mak -pro
Ni-emiec.

ry
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Ustalanie tekstu rezolucji meksykańskiej
na komisji Polityczne; ONZ
PARYŻ (PAP), -

W crwarte.k wt-ecrorem obradoiwała podkomisja wyhoniona p,r.z.ez Komisję Polityicz.ną ONZ dla o.px.a<'Owaini.a ostatecznego tekstu rezolucji w myśl wnios;ku meksyPodk.omisj.a wybrała jednomyślnie
kańskiego.
1<wym jprzewo<lniczącym delegata Mek.syku. a
przedstawiciela Cze<:hosłc
6porawozdawcą wacjć..
PirzeWQ<l!llic.ząi::y

omówienie
zaproponował
poprawek, wniesionych przez delegację Francjl d ZSRR. Na wnio~ek del1!9ata ZSRR Bogomolowa omawia!llo najp;erw poprawkę do
czwartego punktu ko!Il..lcluzji mek6Y'kańskie j,
;pne<lstawioną prze.z ZSRR. Podkomisja· po.stano'Wlła jednomvślnie przyjąć czwarty punkt w
redakcji zapropon·o wanej prze7 delegację rad'Ziecką. Następnie podkomi;;ia przeszła do omawlania po.p.rawek francu kich dotyczących
pierwiszych trzech punktów drugiej części pro}ektu mebykańskiiego. Delegat Francji podkn'eślił, że poprawki te maią charakter czysto
redakcyjny i •nie zmieniają istoty -projektu.
Delega•t meksykański zgadzał się z tym s'.ano~
'Wli&lciem i oświadczył, ie przyjmuje p-0prawk1

Jerzy

Korwi!'.ł

f.ra;ncusJcie. Niikt spośród ~fonków podkomisj~
nie oponował.
Ze względu na to, że do w-stępnej części pro
jektu meksykańskiego. nie z9loszono żadnych
poprawek , podkcmisja po>ta.nowiła uznać -popra'\"iony w t~n spo5ób tekst rezolucji mek-sykańskiej za przyjęty i prz~ka'Zać go komisji
politvcznej.

d~łaj~z~dniezuL ~K~y·

po.!1;lżej.

Marshallowska tandeta zalewa .

RZYM P.\P. -

o~z

Narodów Zjednoczonych,
celem zapobieżenia pogc.rszeniu się sytuacji
w Berlin.ie, szczególnie pop.rze'Z przygotowanie
drogi do rozwiązania tego zagadnienia
apeluje do czterech nądów, na których cią:_
ży o<tpowiedzialność za sytuaicję•w Niemczech
i w Berlinie, jako moca:r•twach okupacyjnych:
1) o nJedopUJszc.zenie do jakichkolwiek wypadków, które by spowodowały pogor zen;e
się obecnej sytuacji w Berlinie,
równoczesne P"<ljęcie, mianowicie w
0
21 notyfikowania
tej 'l'ezolucj.i czterem zai·n dniu
te.resowanym '!"Lądom, kro!ków, potrzebnych do
wy·k ·onania punktów a) i b), które następuj'ą

testu przeriwko projflktowanym rednkrjom robotników. W fa1ir:vce Pignone koło Florencji
przf'myslowr:v nsilowali wzel'rowadzić przy pomocy policji lokaut nie dopuRzczając robotników
.do }Hacy. Jtobotniry pozo•tali je<'lnak na swych
po•tPrnnkach, a 15 tp. robotników tego okręgu
ogłosiło n'!- znak Roh<larności półdniowy strajk.
Walka górników w C'arLonii na Snrdynii
przeciw demontow:rniu wnrs1.tatów prnc.v, trwa
w dalszym cią~u. Przf'riwko ilemonta.żowi V<"alr. zą również robotniry w Terni.
Poseł kom nnistycrny Darni przemawiając w~
czwartek w Izbie Posłów podczas debaty nad
budżetem minister•tw:i Przr-mvsłu. wskazał na
po" ażne konsekwencje, jakie wynikają. z u'nieruchamiania przem.vsłn włoskiei::-o. Wykazał on
na podstawie statyst~r'\d, że straty przemysłu
przrdsięwłoskiego, wywołane likwidow1rniem
hior~tw, WT!lOSZ>l. od .l!lill r. 400 milion61"' dofarów. ,„Te;t to kwotR znncznie "Wyż~za od sumy
obieranej nnrn w ram11rh 'f)omory me„~hallowskiej" - o~wiadczyl po•f'ł Dam i.

•
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na posiedzeniu rady ekonomicznej Bizonii

Znon

Hlonda

kardynała
BERLIN (PAP). - Na plenarnym pos•i edze- chwytem propagandowym okupacyjnych władz
ó
niu eko.nom:cznej rady Bizonii, zdarzył sią tra- zachodnich i w związ:ku 'l. tym przytoczył cyWARSZAWA (PAP). - Vf drJu 22 paŻdz!ergikomicmy epizod, świadczący o tym, że an- tat, który ;przyipisał znanemu podżegaczowi wo
lyradziecka propaganda prowadzona obecnie jennemu socjal-demokracie Ernestowi Reitero- nika br. zmarł w szpitalu Elżbietanek w War·
w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, wi. Cytat ten zawierający wściekłą propagan- szawle kardynał August Hlond.
Po operacji W)"l'oslka robaczkowego, którą
niczym nie różni się od propagandy hltlerow- dę antyradziecką, delegaci socjal-demokratyczni przywitali oklaskami, po których jednak za- przeszedł kardynał Hlond 13 ;października wyskiej.
Podczat> dyskusji w sprawie finansowania panowała grobowa cisza, kiedy Speirłing o- wiązało się powikłane 'Za,p.alenie płuc. Pomimo
tzw. „mostu -powietrznego", komunistyc=y de świadczył, że przemówienie to wygłois-ił nie nad.zwyczajnej opieki le.karskiej oraz tralf!Sfuzj1 krwi, na-stąpił zgoin w piątek, 22 paździerlegat rady ekonomicznej Fritz Spe.rling oświad socjal-demokrata Reiter, ale Józef Goebbels.
nika o godz. 10.30.
czył, że tzw. „problem b<"rlińskl'" je.<t jedynie
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Zabójstwo Walde'mara Glilcka
- .Ale wasz szpieg jest niewątpliwie na- I nia. Moja działalność wypływa z tej, a nie
rodowym bohaterem - kończył koneul i i1111eJ l"leczywistości, jest więc najzupeł.
.
.
mówił dalej ze wzrastającą werwą. - Gdzie niej natural~a. ,
'l'adeusz me nrogł się zorientowac, czy ma
się pan nie zwróci wszędzie panuje ta
bzdurna podwójna miara rzeczy. Każdy do czynieni.a ze zwyk~ym .międzynA.rodoczyn polityczny i wojskowy dla jedn~ch w~ aferzysyi, czy ~t?tme. D~re przr
jest spełnieniem obowiązku, a dla drugich swoim szczegolnym zaJęcm, Jakim trudnił
przestępstwem. Pochodzę z południo~ej s~ę dh.~gi~ 18;(.a, y.rypra~wał sob~e od;ęb~ą
Ameryki, na terenie której toczą się me: f1l?zof1ę zycia. W każdxm. bądz razie me
ustanne wojny domowe, bądź uparte walki m~~ł przyznać mu racJ1, Jego słowa bu·
między dwoma małymi, jak na tamtejsze d;,,1ły. w ~im ~ałto~y protest, były uszstosunki, krajami i nigdzie tak, jak tam czy~llw.e 1 zaw1erały WI:le cyniczny~h na~k,
właśnie, nie daje się zauważyć humory- ch~c. n.ie _były poz~aw1one. gł~bszeJ zna~ostycznego dualizmu wartości moralnych w mosc1 zycia. Czy cliatego, ze .1est ono mepolityce i wychowaniu narodowym. · Jeśli z!Jyt przyjemne„ ma już takim zostać na
Paragwaj n~padnie na Urugwaj, w oczach zawsze? Darre zaliczał się do ludzi, 0 jaParagwajezyków jest to czyn dobry, a jed- hic~. mówił ~?drzej, że są ';' stani.e .o.szunocześnie w oczach Urugwajczyka niesły- kac. i pogi;ę?ic całe społeczen~twfl:. J~sh techanie zbrodniczy. I odwrotnie. Myśli pan, go im własnie potrzeba do osiągmęc;rn sweże gdzieindziej wyrwali się już z tego sche- go celu. Mogli być bezlitośni.
- Wyznaje pan zasady, - parował słomatu? Nic podobnego. A jak długo taki
które w najwyżwłaśnie schemat w ocenie wartości maral- 1va konsula inżynier nych rządzić będzie naszymi uczuciami i sz:vm stopniu są niemoralne.
Twarz. Darrego nawet wtedy, gdy się
kierować naszymi czynami, nie ma mowy
o prawdziwym pokoju i przyjaźni między wzruszał choćby gniewem, zachowywała
narodami. Zabrać wrogowi kawał ziemi, wyraźnie kpiący wyraz. W tę nienawistną.
to zasługa wobec wła.snego narodu, gdy in- twarz pluł dalsze słowa Tadeusz. W miany zaś naród próbuje tego samego, to już rę jak mówił, konsul opanowywał się coniebywały gwałt historyczny. W życiu raz bardziej i stawał się odrazu mniej
nad wszystkim panuje jeszcze moralność przejrzysty.
- Mówi pan, że istnieje międzynarodowojny, to ona wywiera właśnie decydujący
wpływ na najpowaZ!Iieisze nl'IS7..e noczyna- wa potęga, dą.żąca do panowania nad świa-

tem. Ta potęga to po prostu zwykłe sprzy-1 rzecz.ywi~tości. Ws~e.lkie kierowanie się złu
się~enie na spokój i dobrobyt małych dzemam1 ~o samoboJczy zamach na własną
.
.
.
.
państw i małych ludzi. Nic więcej, a to egzyst~ncJę.
N~cia rozurmala, ze te wszyst~e uw~g1
wszystko jest niesłychanie wstrętne, niemoralne i zbrodnicze. Od pewnego czasu
ludzie stali się ofiarami polityków i własnych nawet przywódców. Wynalazki, których dostarcza pan swoim moeodawcom,
będą służyć, na jeszcze więksą..e spętanie i
zniewolenie człowieka.
Darre był już najzupełniej sobą: uśmiechał się ironicznie, jak przedtem i patrzył
w ten sposób na inżyniera, jak się patrzy
słuchając szczebiotu dziecka.
· - Pan przemawia językiem idealistów.
Biorą oni na serio słowa, których nikt
poza nimi nie ma zamiaru traktować tak
samo. Jest to idiotyzm. życie międzynarodowe opiera się na próbach podejścia
przeciwnika i nawet sojusznika, a nie na
próbach porozumienia. Porozumieniem i sojuszem nazywa się dotychczas prawie zawsze wymuszenie zgody na znacznie ·slabszym przeciwniku lub 'nawet współpartne,
rze, jeśli ten przeciwnik lub współpartner
nie może się dość skutecznie przed tą p-0dejrzaną przyjaźnią obronić. Te same zasady daje się zauważyć w ivcin prywat·
nym.
- To jest cynizm!
- Nie! - zaprzeczył energicznie konsul - Ja nie jestem cynikiem, to tylko
świat jest takim niesłychanym cyrkiem i
kto tylko bierze go powR7.tii mocno dpstaje po głowie.
- B~rdzo wątpię!
Nie zazdroszczę losu au~ pojed:y2iczemu człowiekowi, ani narodowi, który nie
zechce zrozumieć tej smutnej lekcji naszej
0 .

I-

były przede wszystkim w mżyniera. Chociaż wolałaby ich nie słyszeć,
rada była jednak, że posiadały raczej· cha-

wymierzone

rakter dyskusji. Dyskusja nie była wprawdzie przyjemna, ale dawała nadzieję, że nie
przemieni się w gwałtowną sprzeczkę, a ta
z kolei rzeczy w konieczność interwencji
drabów, których czuła tuż za drzwiami jadalni. Stali cicho, ale od czasu do czasu bysię ubraniami 0
ło słychać jak ocierali
drzwi. Niewątpliwie, gdyby usłyszeli bardziej podniecone głosy, nie obeszłoby się
bez ich wtargnięcia do pokoju z bronią w
ręku. Nienawidziła tego rodzaju widoków i
do tej pory Darre bardzo starannie oszczę.
dzał jej tej nieprzyjemności.
- Czy uważasz naprawdę, że wszystkie
sprawy ludzkie powinny rządzić się zafia·
zapytała konsula
darni moralnymi? chcąc rozmowę przechylić na rzecz Tadeusza. Zaśmiał się najpierw w odpowiedzi a
'
potem stwierdził: .
- Między rozwojem techniki a moralno·
ścią istnieje jak dotychczas nieprzezwyciężona jeszcze sprzeczność, a panowanie n!l.d
światem daje wyłącznie postęp tec!imki,
umożliwiający gigantyczne pt„:>dukcjc prze.
myslowe. Państwa i środomska, lttóre tr,
rozumieją, rzucają się żarłoc:m:e na wszystkie wrualazki, aby uprzedzić w::zellq fal.to
tyczną i rzekomą konkurenc,;e.
- Nie tylko państwa, równie?: :it<'.nostki
jak mogę wnioskować ze swojego i;mutne~
;io doświadczenia.
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Ni!- wszystkich dzfel.nica_ch,w or~a.nb:acJ~~h i .~a.il udzielenia m~ ~any .za. 0pusuze
poW'lał-0wych odbywa.,ą si.ę obecJne zebra.Dla 1me się w pracy partyJneJ, za. nieprzychod~e
ege:>Jkutyw i kół partyjnych poświęcone re- nie na niektóre z posiedzeń partyjnych, za
C1lizacji uchwały ~omitetu Centralnego Pol- niesystematyczne C'Lytanie prasy partyjnej.
skiej Partii Robotniczej o oczyszczaniu szere T@warzysz sekretarz wypominał swemu ojcu
gów partyjnych i; elementów obcych kl~o- że ori, kt-Ory wychował g 0 w duchu rewoluwo i przypadkowych. Kola partyjne usuwa- cyjneg 0 marksizmu, w duchu przywią7..ami.a
ją ~O'La. ramy org3:11'izao~. pa~yjnyoh ~ 'do Pa:rtii_ i'_ ~~an!a sprawie :mbotniczej, ~ó
ludz1 obcych naszeJ PartM, którzy w sposob ry dawmeJ swiecl!ł mu przykładem, obecrue
przypadkowy przedostali. się do nas.zych pełniąc stanowisko majstra, nie ujawnia dofieregów. Można byłoby już wyiliczyć całą Ii' sł~eczlllej ak.tywności' • Trzeba też było być
ta.nię nazwisk takich ludz.i ja.k dyrektor na przy samokrytyce ojca ,który przynekł swe
czelny Zjednoczenia. Przemysłu Miejs.W.wego bllędy, nał)rawić, i który przY7JDa.ł, że należy
Próżański, przed wojną dmi'erż.awca. kilku mu się nagana, aby zrozumieć, jak wiele
łdn, który nie tylko ni.e wykonywał na po- 'lmienilo się i zmieni'a w życiu naszych orwierronej sobi'e . placówce. zadań postawi~ ganizaeji parytjnych_. .
.
.
nych pr_~~ Partię, a.Ii; p~o~wał wpr?Wadzlc
B.o co jes~ szcz:egollllle waznego -. orga.nido Part11 byłych kap1talistów, aby im uła- za.cJe party3ne me tylko oczyszcza.Ją swe
twia.ć ich mach1nacje; jak dyr~ktor admini- szeregi! z elementów obcych i przypadkostracyj•no-bandlowy Zjednoczenia Przemysłu wych w toku obecnej ka.mpam.il, ale usuwaKapeluszn.iczeg-0, były fabrykant, jak żółto- ją . szereg niedomóg, jakie ista.niały w ich i
grodzki J_ózef, przed wojną aktywny endek życi,µ i' p~acy cod~ieD1I1eł. Ni~ ucu:szczan~e
i szereg llWlYCh.
na zebra.Dla parlyJne, n1eregu1arm.e pł.aceme
. Zebrani~ kół wykazują, że ezl~nkowie .~a~- składek: nieczyt.a_nie prasy p~yjnej, brak
tii! uczą się po nowemu - o wiele czUJI1leJ, dyscyp!łny partyJDej wytykany Je'>t poszczeo wiele ostrzej oceniać pracę organizacji par gólnym towairzyszom i ci, nie w słowach już
tyjnych i poszczególnych członków Pa:rtiii . . a:le w czynach starają się szczerze swoje
Cały szereg braków, które jescze przed kil- błędy naprawić. Wychod7Ji to rzecz P'rosta
ka m_Iesi'ąca.mi u~!todziły uwadze towarzyszy na _zdro~ie organizacji J?artyjnej. . Mo_żemy
parłyJnych dms są doiwtrzegane i towarzy- stWierd-id'c wzrost pcczucia. odpowtedz:ialm1sz~ z :;er~ecmią tr:oską o ~ój Pa.rtL} st.a- ści.. wszyS'tkich towal'2:~szy z.a . powierzoną
ł"łlJą się ie usunąc, starają 5'lę dO'pomoc to- sobie pracę. Jest to niewątpliwie
poważny
warzyszom. którzy błądzą pozbyć się swych dorobek.
błędów Bolszewicki: oręż krytyki i samokry
Byleby jednak błędem nie widzieć pewnych
tyki wchod.7ii d-0 arsenału codziennej prak· isto~nych braków w prowadzonej obecnie
tyCZlllej działalności naszych organizacji pa.r- a.kcji oczyszczania :>'Leregów partyjnych Od
tyjnych jako najwa.inieisrze narzędzie uspra. elementów obcych. Przede wszystkim na
wnl!eni.a i doskonalenia pracy.
' szeregu dzielnic partyjnych towarzysze ni~To nie są słowa. Wystarczy być na zebra- prawi'dłowo rozplanowali swoje prace i nie
niach· szeregu kół fabrycznych, aby przeko- sięgnęli w akcji -0<:2yszcza'D'ia przede wszystoać się o tym, ja.k wz:rOScła a.ktyW:Dość szere kim do tych organizacji party,i,nych, które
gowych członków Partii, z jaką pa,sją bronią są szczególnie zaśmiecone elementam1' obcy~ni' czystości szeregów partyjnych, ja.k wal- mi i przypadkowymi, a wi~ do kół przy
C'Lą z uchybienia.mi_ posrrezególnyoh towarzy- insty!uciach gcspcdarczych róinego retlzaju,
s-zy. party;rnych, z. J<!!l~ powa.gą ust:<>sunko- do kol terenowych i tym .l><!dobne. Fa.kt ten
WUJą się do swoich własnych Mi:<tow.
osłabia w pewnym stopn'u rozmach akcji
Wzrusza.jąea była i;cena, kiedy na zebra- OcZYSWZania. zwłaszcza w najwa.żniejszyip,
niu ,jednego ~ kół partyjnych w Pańs-twow-yeh początkowym jej stadium. Pozwala to w pew
Zi'łkła.daoh Przemysłu Bawełnianego nr 2 nej mierze cbe;vm elementom w naszej Par(dawniej Poznański), sekretarz koła. wystą- tii zyskać na czasie i wykorzystać ten zysk
pi'ł z kO:tYk'." pracy. s~ego ojca, członka tej na m~ie. dla. lepszego, zamaskowania. s~ę i
że Grgantzac;Ji parly,J11eJ. starego Kapepowca ukrycia Slę w ten spos-0b p.rzed uderzeniem.

~V niektórych ~gniwa.c~ or~i~Ji paT'tyj
neJ towarzysze me prze;,awiaJą Jeszcze . d?statecznej czujności klasowej i przejaW'l'aJą
liberalny stosunek do elementów obcych k.la
sowo. Dla przykładu pn:ytoczymy dziś fa.kt,
że aktyw Dzielnicy Sródmiejski'e j Prawej
n.ie potrafił jakoś dostrzec, że d-O'tyehczasowy C'Lłonek_ Koonit~tu Dzielnicoweg~, R1n_eir
baum, pow1ąza.ny Jest z elemenroam1 !ta.pita~
lis•tyczno-spekula.cyjnymi i 1 nie wyeiągm~li
właściwych wniosków z tego faktu . Bywają
też wypadki zbyt p-Ochopnych deeyz.j i, jak
to było na. przyklad w PZPJG nr 8, genie
usunięto z Parli~ czitem-astu towa!"l,yszy robo
cia.rzy za to tylko, że nie przyszli parę razy
na zebran~a.. Jest. to .ocz:)-w?ście. pozycja, nie1
słuszna., .n1 esprawiedllwa, nie-i:go1~na z ~ehw~
łą n:om.11tetu Centralnego i musiała tez byc
niezwłocznie zmieniona.
Wydaje się też, że nie wszyscy towarzysze
dcstrzegli1, że wrogie nilltil klasowo reakcyjne
elc,m_enty p~óbują wykorzystać akcję ~yszczarna Part1; w tym celu. aby obrzuClc oszczerstwami pesz~zególnych najoF1a~n~ejsz:r.cih
t-0warzyszy partyJDych, aby podwazyc w ten
spo-sób ich autorytet wśród bexpartyjinych,
aby poderwać tu i ówdz.i'e autorytet orgdln·izacji partyjnej. Ta.kie cszcrzercze wys1t.ąpien!a miały _już gdzie niegdz.i~ mi'ejsce i też
me wszędzie zostały w sposob zdecydowany
odparte..
.
Wyda.Je slę nam, ze trzeba. aby towarz:vsze zast-anowili' się nad wspomnianymi wyżej ni.edcstatkami i brakami w clotyehczasowej kampanii oczyszeza.nia szeregów naszej
Partii' od elementów i>bc:vch klasowo i przypadk<>wych i niezwłocznie postarali się usunąć te braki.
Trzeba, aby każdy wniosek o usunti~'e
z Partii był bezstron.nie rozpaitrzony na egze
kutywie, a potem na kole partyjnym,
następnie zaś został rozważony i ('lstatecznie za~wierdzony przez wyższe instancje par
t~jne.
(Komitet Mie.j~ki. Kom. WojeiwódzIn). DECYZJE PODETMOWAC NALEŻY
TYLKO W WYPADKU UDOWODNIENIA
WINY.
Pamilę!ać ta.\:że należy, że Oe?.Yszczania
szeregów partyjnych, u7Alraw1ania ich n·i e
można ograniczać wyłacznie d'O wyklucza.ni.a
-. w pewnych , wypadkach nall'iy stosować
inne kary sta.utowe.
E. Uzdański

ieś bułgarska przy pracy
(Od naszego specjalnego
Gdy tylko auto nasze zatrzymało się na skra
ju wsi Kruszewo - wszystko się nam odrazu
pomieszało.
Przybyl:.śmy tu, by zaznajomić
s.ię z dniem dziesiejsz.ym i dniem jutrzejszym
wsi Kruszewo - wsi bułgarskiej. a zza szkła
tablicy, wiszącej' na ścianach wielkiego Do.
mu Spółdzielczego, spojrzał na nas dzień
wczorajszy tej wsi i dzień wczora.jszy Bułgarii.
Dzień wczorajszy Bułgarii to znaczy jej
walka, jej walkii z reżimem faszystowskim,
z okupantem hitlerowskim, jej walka o ~Iną
Bu'garię.

„Ten kto gmre w walce o wolność ten nie
umiera." -- któż w Bułgarii nie zna tego patetycznego, a jakże prostego zarazem dwuwiersz.a poety ludowego Bułgarii Christo Botiewa? I te właśnie !Iłowa zamieszczone na
tablicy przemawiają do nas 23-ma parami
oczu, 23 prostymi, młodymi i starymi, chłop
sk:mi twarzami. Czytamy podpisy pod portretami zamieszczonymi na tablicy: „Cwiatko
Stojków dowódca oddziału partyzanckiego
padł 13.7. 1943 I\ w okolicy Kruszewa, Piotr
Naczew sekretarz Związku Młodzieży Robotniczej ~ Kruszew'.e. umarł od rany 17.7
1943 r. itd. Partyzana, „jantacy" tj . tacy,
którzy pomagali partyzantom i ukrywali· ich
w razie potrzeby, ochotnicy na· froncie walki
z Niemcami. Patrzą na nas mądre chłopskie
oczy z pomarszczoną od starości twarzą Ilji
Biełczewa i młodziutkie 17 i 19-tnie uśmiech
nięte pełne jeszcze ciekawości życia twarze

RMS~owców

(członków Związku Młodzieży

Robotniczej) Iwana Włajewa, i Stefana Stanewa.
Kto ginie w walce o wolność„. „Dziś, wasze
marzenia stają się żywym dziełem narodu" głosi pod ujętymi w gy,;iazdę pięcioramienną
fotografiami bohaterów napis, zredagowany
przez tych, którzy pozostalL ,,My, kruszewia.
nie, przyrzekamy, że oddamy wszystkie nasze siły realizadi wa.szych marzeń - budowie socjalizmu".
Tak 530 rodz'.n wsi Kruszewo wspomina w
czwartą rocznicę śmierci swych 23 rodaków,
którzy „nie umarli", bo „zginęli w wąlce o
wolność " .
Mieszkańcy Bul<T·-ki<' «o Stalin·
gradu" - bo tak właśnie chcą wieś swoją
nazwać kruszewrlanie bacznymi. <>czyma
patrzą na swój dzień wczorajszy i na swój
dzień jutrzejszy: dzień spełnienia marzeń wsi
bułgarskiej.

*

*

* Domu SpółdzielczeNa murze tego . samego
go w '. dnieje napisane dużymi czerwonymi literami hasło: „Przez TKZS do socjalizmu„
TKZS czyta się: Trudowo Kooperalivno
~emlede;lsko Stopa2?stwo, a znaczy po pro-

wysłannika)

parafian

Co prawda ksiądz jest osobą pelnoletnią,
do.1. .l
- 'ad.om
ogół swych czynno. .1 z.a ą, swt
ą ~
.
. '
_
s?'I', .Jednak f!dY, si<:wetny publ~cy.~ta k~to
lick1, p. Ma1dansk,.,,,, dam.aga s-1ę, by miwo
to księdza wychowywać i poitczać, p01viemy oczywiście: nie.chtam, zgo<La; nie mamy' nic przeciwko tern.1t . Tylko jedno mu...~im
zgłosić za.sirzeżenie. p
Majdański
Y
"
·2 ·
K · d fi
01
(„Słowo -'. vszec}~? J!r 88 - " 81 .ę -2'. '
wychOWUJe pwrafia') żąda, by paraftan?e
urabiaU osobę, jak to się mówi, duchowną.
A to wcale, proszę pwna Majdańskiego, nie
jest takie proste.
•
Ot w tych dniach wyczytali.śmy np. burdz 0 , · ka
.
'za·
h'.stori
w
. cie.
wą t P~~ JąC<! . 1 · _.ę
1
,)J:1enmku Ludm_{~~ · W1~ t'. o księd.zu,
ktory znal,a,U doJscie do dztsieJszego czlowieka i cie.szyl się u niego wsparciem m.oralnym i „wychow'wwczym". Jest to - czemu. by go nie wymienić z nazwiska f _ m.lo
d1 wikart Leopold Mosak. Ud,o;/, si · on bar-

Y

~.

.

.

_{l

.

dzo _parafii w .is;os°'.me Lackim. ~ie zdz_ieral
za sluby, chrZC'lffty i pogrzeby, nie podżegał
zupelnie z wnbony, zamiast koronkowych
robótek politycznych ją:Z się zdrowej, poźy
tecznej pracy kulturalno-społecznej nad
wiejską rnlodzieźa organizując koła: dra·
·
_, PCK S
·.1.
matyczru:, sportowe, .
·. ''. am prowadz"."
- cytu2emy za -;Dziennikiem. Lu.dowym '
- wycho-wanie fizycz,ne w zespole, sa111.
grywa;/, z ch.lopoami w piłkę. Pomaga}, w
urządzaniu przedstawień.. Pieniądze za bilet obliczał zawsze komis · ie z dele ataY. mlodz' .
p
li 'J!fn i' cWie fe za
mi
~Y: ozmi ~ u,
'
„mam,oną' nie przepada.
No, i cóż z tego, że ks. Mosak jak
chce p. Majdański
byl „wspierany i
wzrn<u:ni.any" przez rolą parafię? Cóż z tego że b?il dobrze wychowanym" i wlaści. .'
( "·
~ _. dz
z . 1 -~-, .
wie pos ęp?(7ącym csię em?
a to A"""sn~
zostal ~wołai~y z. K~O'}»a przez ... . Kun~
Biskupią. Kuria Biskupia bardzo nie lubi
takich księży jak wikary Mosak. Przede
wszystkim za nieprzestrzeganie taksy koś
cielnej. Następnie, być może, również za
właściwy (zdaniem parafian), a niewlaści
WIJ (dostojnym zdaniem Ktłrii) stosunek do
młodzieży. Bo tak się jakoś dziwnie składa,
że jak to przypomniał we wczora.iszym
„Glosie" B. D. na marginesie ró~nych
„Brzydkich spraw" - za,równo Bracia Albertyni, jak ks. Klenowski z Gliwic czy
ks. 1-Velcel, którzy z chlopcami „bawili si.ę"
w zupełnie coś innego, niż pflkę - ze stanowisk swoich przez zwierzchność kośoielną bynajmniej nie byli ruszeni.
MORAŁ: niechże więc publicyści katoliccy w rodzaju p. Majdańskiego, pisząo 0

oczekiwali od ówczesnej spółdzielczości radykalnego rozwi ązania sprawy wiejskiej w Bułgarii? - Nie, bynajmniej. - Nasza ówcze.
sna. walka .o spóldzielczo.ść ~yła czymś w ro\ dz.aiu wak1 kasy robotrnczeJ o reformy spoI łPc.zne - informują s_łat;ńscy TKZS-owcy. Jak
I kazdy wygrany strajk ekonomiczny powodoi wał pewną, acz niewieką poprawę bytu kla- „wychowaniu" księży - poru.szają zwlasz~ sy robotniczej . tak każda zdobyta przez nas cza sprawę pewnych hierarchicznie wyso~ pozycja w walce o spółdzielczość poprawiała kich czynników, które ma.ią bądź co bądź
I nasz byt: po pierwszym roku wspólne.i pra. :vpływ na. '.Ychże ktlięży„: demoraUza.cję. To
1 cy m"ieli"s'my J·u· ·
.
bardz1e1 potrzebne niz apele do pOia'
z wzros t naszyc h p 1onow
o . 1est
.
. ,
.
I 20-30 procent Al · 1 b ł
.
. . .
1Ila.n. Sprawa morale duchow1enstwa byna1'
. . .
· e ni~ o Y o naJwaznieJSze. ·mniej nie od parafian zależy.
1 Wazme1sze
było Io, ze walka o utrzymanie
E. Tam.
: Spółd~elni miała cechy akcji politycznej Ce: chy walki o obalenie władzy kapitalistów obszarników. posiada cechy walki o obalenie
dykta~U"Y fa rz:-;. 'owsl{ie.i.
C~y . ni7 ma . w t!m przesady? - pytamy
stu - Spółdzielcze gospodarstwo rolne. TKZS ' sami .s:ebie. Nie, ~le ma. Przekonywuje nas
w Kruszewie jesi młody, istnieje dopiero o tym historia choćby owego TKZS-u (spół.
W dziesiątym eta.pie ·i ndywidualnegD W5p6ł
od sierpnia l!l45 r . Ale w odległej 0 sto kil- ~zielni rolniczej) w Slatinie. Na początku, zawodmictwa p.racy w PZPB nr. 17 odznaczokadziesiąt kilometrów wsi Słatina TKZS pow- tJ. w roku 19:11 przy~tąpiło do niej 150 gospo- no nagrodami 30 osób.
W zaklddach tych większość robotniików za
stał w roku 1941.
. darzy mało I średniorolnych. Ale w tymże
tmdniona jes,t w. tkalni. Nic wi-ę<: dziw:ie-go,
w roku 1941? _ żadaliśmy
obJ.aŚnień
my
I
roku
1941
został
zesłany
do
obozu
koncentra.
.
,
I
.
B
że lwia część nagród przypada na tkaczki.
nie znający , lub zbyt powierzchownie znający c.yine~o.. oczo. Ilje":'·· gospodarz ze wsi. SłaW oddziale pierwszym w wyniku anal1zv
1
nową h: stori'ę Bułgarii - przybysze z z.aprzy. 1 '.ma m1cJalor i tworca TKZS-u, obecnie pracy poszczególnych pracownic przyznano 3
jaźnionej Polski . Nie wiedzieliśmy bowiem, Jego honorowy przewodniczący, pos.eł do par. komplety nagród. Pierwsze nagrody otrzymały
że spółdZ::elczość rolnicza ma w Bułgarii tra- lamentu i dyr_ektor Centrali Związków Spół. Józefa Rózga, Ma.ria Dudek i Józefa Bartni ak.
dycje że stanowila rzeczyw'.ście jak to na- dzielczych. Zesłany - za co? - Za to wła Drugie mie.js.ca zdobyły: Wiktoria Lebkin, Sta
pisa.n"~ jest w owym nekrologu ;ocznicm'lym, śnie„ że był in'.cjatorem i twórcą TKZS-u. niisława Fortuna i \-Vikto·ria Rzepkowska, a trze
przedmiot marzeń chłopa bułgarskiego. I nie Za to, że ówczesna rewolucyjna i świadoma cie: Stefania Fog;iel, Jani•n a Włochyń.ska 1 Helena Król.
tylko marzeń, lecz przedmiot walki.
swoich , ?elów spółdzielcżość rolr_iicza godziła
W oddziale drugim tkalni przyizinano rówOświecony chłop bułgarski dawno już był w u~troJ wytwarzała zorga.mzowaną kia. nież trzy komplety nagród. Nagrody ::iierwświadom tego, że przy prymitywnych środ- sę biednego chłopstwa. I został zesłany po <S.Ze otrzymali: Antolli•Biliński. Aniela Banasz
kach gospodarki na swym niewielkim skraw- to, by bez jego autorytetu i talentu organi- k~ew'kz i Eugeniusz Malinowski, a drua.ie :
Bronisław Milcza.rek,
Stefania Kowdlmvk i
ku ziemi nie da rady Oświecony i dojrzały zacyjnego spółdzielnia rozpadła się.
Maria Drożdżews•ka. Pozostałe nagrody ·Jt~zy 
politycznie chłop bułgarski widział jeszcze w
Spółdzielnia nie rozpadła się. Nie było ani
mały Maria Wi now icz . i Marla Marciniak T• ze
okresie dyktatury faszystowsk.iej, że WYŻYĆ jednego członka, który by wyraził chęć wy. cią nagrodę otrzymał Kazimierz Różvcki
na roli potrafi tylko przy racjonalnej g!)Spo. stąpienia .
Wśród prządek pierwsze
miejsca zdobyły :
darce. że trzeba kopać kanały by - w tym
- Czy to nie przypomina wam mocnej kla- Genowefa Smulik i Bronisława Wójt, a :idl<S.Ze
. kraju częstych posuch - sztucznie je nawad- sowej solidarności robotników, którzy posta- MarJa Łucwik, Helena Kwaśniewska, H elena
niać. że potrze.bne są trnktory. siewniki, żni j nawiają dalej strajkować po aresztowaniu ich Wxóbel i We.ronika Iwanek.
We wspóŁzawodnfotwie wrzecdoniarek zwywiarki, by unowocześnić technikę pracy rol-1 przywódcy? - pyta tow. Żelezko Żelezkow,
cięstwo odniosły: Bronisława Pie<:howicz, F1an
niczej. że trzeba, gdz'.e to tylko jest możliwe, dYTektor TKZS-u w Słatinie.
ciszka Ko.zbł oraz Włady5łaM·a Jagiełło.
przejść na gospodarkę intensywną.
A !ego
Ponieważ nie pomogło zesłanie Boczo IliW dziesi ątym etaipie współzawodnictwa w
wszystkiego chłop n :e potrafi 21t"Obić, gdy jest jewa - w roku 1943 z polecenia rządu ze. PZPB nr. 17 brah równ-ież udział majs tro w ie
sam. I dlatego chłopi bułgarscy zaczęli się słano do obozu jeszcze 41 członków TKZS-u. tkaccy. W tej kategorii pieTV1"5.Ze m:ejsc e zdozrzeszać i pracować wspólnie.
Ale TKZS wytrwał. Pozostali spółdz'.elcy pra był Józef Górs•k1, a dalsze Józef G•thj i Zy·
·
Nie wiedzieliśmy tego, że w Bułgarii spół- cowali tym intensywniej - by móc ·wyżywić gmunt Wąsowski.
Wysiłek przodownik.ów
pracy sprawił , że
dzielnie rolnicze powstały jeszcze w okresie siebie i rodziny swoich zesłanych towarzyszy. przęd.zalnie PZPB nr. 17 wypeliJliły w tym czadyktatury faszystowskiej, wbrew dyktaturze
Ąn i yfaszystowsk i e powstanie
9 wrze~ma s ie plan z niewielką nawet nadwyżką.
faszystowskiej i w walce z dyktaturą faszy. 1944 ,r„ obalenie dyktatury i powstanie rządu
Natomiast w tl<alni plan, podobnie jak '. w
stowską.
demokratycznego stworzyło nowe perspektywy poprzednich miesiącach, pozostał niewykona·
Co sądzili owi radykalni dzjałacze chłopscy, przed spółdzielnią w Słatinie i przed pozo- ny, nie bacząc na ofiarny trud najbd ~ dzlej
z inicjatyWY których powstawały prześlado- stałymi powstałymi w walce z faszyzmem pr70dującej części załogi.
Zbadan.iem przyczyn syistematycz.nego niewy
wane przez rząd i borykające s i ę z trudnoś- spółdzielniami rolniczymi. I przed całą wsią konywamia planu w tkalni winien się '!ająć
ciami TKZS-y? Cey byli na tyle naiwnL że bułgarską.
-.l. Perłowski
•,., .loo:ńcu CZPWł. :i Związki Zawodowe.
··::.:

i

i

Przodownicy PZPB Nr 17

I

Dlaczego tkalnia nie wykonuie planu?

I

~ '

Sfr.

Nr 29t

źródłem
bl~dów
e
Przezwycl~żeni
" • • genera nego
z przemow1en1a
tow Wendego
dyrektora cz
d i
•
k
d •
•
k •

Na ostatniej ogólnokrajowej narad'Zne aktyzgodnie z uwsk,a,z.ał drogę i mechwałami Plenum KC .. eq;wyciężania naszych chorób i blęlody pr.z

wu gospoda<rczego tow. M inc ·

.

dow, dotychczas popeJn1anych.
Drogą tą je-s1 kry tyka i samokrytvka, której,
pod-dajemy naszą dzi alalność na przestrzen,i
pPWnego o.kresu czasu.
WS<karz.ania te dotyczą wszystk,i ch członków
na&ej Partii, a więc i my, aktyw patty jny,
pracujący w p r zem y śle wlókien.nkzyro, a w
k ierownic two Centralnego Zaszczególności
rządu Przemyislu eWłóki enn.i<:zego, powinrni śmy
po<l tym kątem <ro.zpatrzyć swą dotychczasową
działalność, poddać ją krY'tyce i przeprowa<lzi ć
samokirytykę.

Mu-.iimy tu ujawnić na&7e błędy i niedociąg
nięcia, abyśmy w rnku 1949 IDlieli nakreślone
główne kierunki naszej pracy.

Inne nasze · błędy

Diagnoza to pierwszy
krok do wyleczenia

ra

moje?

Brak

kolegialności

N

z zasadniczych braków kierownictwa Centralnego Zarządu była niedostateczna kolegialność w pracy GeneraJnej Dyrek
r.jl, polegająca nn nieumiejętności łączen i a
jednoosobowego
pracy Jespolowej z zasadą
kierownictwa.
Błąd te.. polegał i~a niedosta,tecznie ostrym
roz.graniiczaniu drobnych spraw operatywnych,
gdzie wysta.rczy i gd21ie potrrebna jest ty.lko
jednoo6oborwa &zybka dec}'l7'ja, od spraw :zaEa<lniazych, gdz·ie decy.zja powinna za.padać po
przedyekutowanriu i po wsz·echstronnym z.orien
towaniu wsz~likich cllło·nków kierowniczego
Ze6PQ.łll.

W samY'IJI Centralnym Za.r7ąd7li.e inńedosta
teczna ko,Jegi.a.lność w pracy kierownictwa pod.ziałalnoki powodowała hrak koordynacj~
s:zazegó1nycll re.60rtów i posu:zególnych Wy-

przenikania
kapitalizmu

~iał6w.

M

zaMdniczym błędem było oderwa·
kierownictwa Centralnego Zarzą
du I jeg-0 aparatu od mas robotniczych. Wyra-

Drugim
nie

iędzy

naszych br ków

to w tY11I1, że nie było :001rgani,zowanego :kontaktu % załogami fab.ryCllllymi.

żało się

Ani Generalny Dyirektor, ani kierowmdetwo
Centra!Ln.ego Za.r:ządu Praooiy~ Wł6'k~ennicze
go, ani naczelnicy Wydziałów nie uczęszcz<tli
sy6tematyc.znie i regular:niie na narady wytwó.rcze na fab·rykach. nje brali udziału w posiedzeniach fabrycznych kół partvjnych, nie
kontaktowali się bezpośrednio z Radami Za-

O nowy stogunek

kła<lowymi.

do

Waadomo5ci :z. fabryk dochodziły do kierownictwa Centralnego Zarządu w fonnie jało
v.-vc.h papierków i mało mówiących etatvstyok,
i ewla ści ·' jP.~I jP~Z<"'ZP na„„ i; nsunek do
albo u-stnie przez Ultr hie.ra.rchii urzędniczej,
wspólzawo<ln.ctwa pracy, niedostatecznie
na którym osiadały wszystkie cod-z1ien'!1e bo- bowiem jeszcze uświadomiliśmy sobie fakt, że
la.czkrl i potr:zebv kla-sy robotnic.zej, jak np.: ws.półzawodnictwo pracy jest jednym z prze·
zły stan fabryik, prymitywnych u.rządzeń higiejawów tych sił rPwolucyjnych, które rlopiero
monych, brak opieki nad przodownikami, n.ie- w Pol-sce Ludowej zostały wyzwolone.
stworzenie im niezbędnych O·rganizacyjnych :
Jeszcze zbyt formalnie, zbyt wqsko, zbyt
technicznych wairu.nków pracy itp.
biurokratycznie rozpatrujemy wspólzawodnic-

pracy

N

Zarządu z Centralą
Tekstylną

niewłaśoiwy,
P OW'll!Łał
formalny i konserwatywny

biurokratvczny,
wzajemny sto
sunek pomiędzy Centrail<nym Za<rządem a Centralą Tekstylną. Kierownictwo Centralnego Za
rządu P'1'2emyisłti Włóklienniczego nje doceni·ało ii nie zawsz-e chciało zroz.umieć mię Centrali
Tekstylnej w u-spra.wnieniu aso·rtymentu i podniesieniu jakości naszej pro·du>kcj-i.
Z chwilą o,d dzielenia Centrali Titkstyln.e.j sto
S'Unek kierownictwa Centralnego Zarządu do
niej możll'!l określić ja,ko sto5'1.lnek formalny,
biU<rokraty-c.zny, konserwatywny.
bo

Zadanl·a Technologiczne

,

~~

Musimy szczególnie os•t ro zwalczać wpływy
obcej propagandy, która nierza.dko - w
s-z.czególności wśród bezpartyjnego, a czasem
nawet partyjneg<1 k·ierownkzeg<1 personelu
technicznego _ znajduje po.słuch i głosi, że
obniżenie ja1kości produkcji jest skulikiem
współzawodnictwa i ruchu wielowad"5z.tatowego.
. .
.
N_a.si . towa.rzysze 1echn.:cy powmrn to . zwalcz:ac. nie tylko słowem, ale knnk.retnymi czynami.
Na,leży więc przystąp.ić natychmiast do p.racy nad ustaleniem procesów technofog'cznych
· we wszy.stkich na-.;zych !a brykach tak, aby
.
prace te zakoń.{)zyć 1-go ma1a 1949 r.
Bo jeżeli opracowaliśmy dla na;;zych wyrobów „warunki techni czne", które odegrały i

I

błędów.

Zaniedbania w akcji soc;alnei
kie-rownictwa Centralne:
go Za.rządu Przemysłu Włókienniczego i
moim własnym jest za:rniedbanie akcji ;;ocjalnej. Dotychczasową naszą pracę na odcinku
eocjalnyim należy oikreślić jako pracę bezpla11.ową, prac!') bez jasnego widzenia jej perspek-

H

I

I

Przy u-.iuwaniu tych. antagoni7Jlllów nie powinien wchodzić w grę „prestiż" obu organi:z.acji, gdyż ostatecznym kryterium powinno
być UiSprawnienie p.codukcji i usprawnienie ob
sługi konsumenta - s.-zerokkh ·rzes:z. pracujących. A tymcza,sem w tej dz.iedrinie kierownie.two CZP\lvł. popełniło n;ie jeden błąd. Jak.ość. naszych wyrobów w ostatnim O·kre.sie
wykazuje tendencje w kierunku poga<r'.izan•i a

astępnym błędem

u nas zjawis.ko to jest taktem.
Swiadczy to o głębokich przemianach, które
dokonały się w świadomości klasy robotniczej
i które są wynikiem w.,pólzawodnictwa pracy.

I

Współpraca z Centra·lą Tekstylną nie po~ła
po liniii rzeczowej. Z drugiej strony sto-sunek
w Centrali Tekstylnej do prwmyisłu włók;en
nkzega, a więc i do Centratnego Zarządu, opairty był 111a pewnych runta·gonizmach, n.iewladwiema pań
między
ściwych w sto.sumkach
stwowy.mi o.rgaillizacjami.

na konto naszych

lwp1talistycznrm robotnik sam rlomaffał ~ię
zwiększenia ilo śc i nbslug i 1<·anvch maszyn? A

W naszym przemyśle p1an · t~orocmy wg. cen z roku 1937 - :za 8 mies i ęcv wyko·
nały wszvstld e branże, a p em •<l włókienni·
czy jako całość wykonał go w 110 procentach.
Na5za produkcja tkanin bawełnianvch w
miesiącu sierpniu 1948 r. w~rosła w porówl!!a •
nin z >Sierpniem 1947 r. o 32 proc„ tkani"! weł·
nianych o 33 proc„ tka.nin l~anych o 35 proc.,
tkanin jedwabnych o 54 proc.

Robotnik rewolucjonizuje więc stosunki w
produkcji 4 czy nie wstyd nam tu wszy-stkim,
Jest to tempo nieznane dla krajów kapita· · na.szemu per>Sone Iowi· t ee b nicz:
Iwo pracy. .
. w ezczego. 1nosci
.
. .
listycznych. Mogą nam pow i edzieć, ze rozpoRozpatruiemy . p.rzewazme - i na lym moze nemu, że wleczemy się w ogonie tego postę częliśmy na-.;z rachunek od n' kich liczb p ro·
tylko z punktu I pu technicznego którego inicjatorem jest kla- dukcyjnych po.wojennych.
polega na&z glowny błąd widzenia pro.du~cyjnego, ty.lko z pu~ktu wi-, sa robotnicza? '
Ale tak nie jest, bo już w roku 1948 produ·
.
.
.
dzen1a wydaJnosc1 pracy, a zapommamy o
Czy me wstyd nam, ze dotychczas me V.'Y- kujemy na głowę ludności: &anin bawełnia•
tym, że socjali-.;tycz.ne współzawodnictwo pracy polega na nowym usto-su'Thkowan.iu się do szliśmy na spotkanie rewolucyjnrn:i tenden- nych 0 69 proc„ tkanin wełnianvch o 48 proc„
samej prncy, polega na wyzwoleniu inicjaty-, C]om z ~ołu z kon.k~retnym1 J;>lanam1 techmcz- tkanin ln;anvch 0 188 proc„ a tkanin iedwab·
wy ma•s, polega na ich czynnym ud~ia,Je w or- nym1, ktore by przysp;eszyły 1 ro'ZSZerzyły ba- nvch o 105 proc. więcej, niż w roku 1937.
k
ganizacji samej produkcji, w organizacji ży- zą działania ty<"h sił rewolucyjn)"Ch? Czy nie
da za, dowego, i że zwiększona wydajność czas skońC'lyć z rutyną i konserwatyzmem . Ale nie tylko na. głow.ę ludno§ci produ. 11jes•t tyl o wynikiem tej nowej postawy. \V;;pół technicznym, ja,kd panuje w naszych fabry- 1emy. więcej, ale 1d~ l.1czb~ch . absolutnvkh
c,1a nues1.ęczna w ro u
przeciętna na.sza pro
zawodnictwo socjalistyczne jest wy.nik~em wy- kach?
1948 przewvzszala przec1ęlllq m1es1ęcznq pro·
·
·
·
·
·
k 1937
Musimy natychmiast w ciągu 6-ciu do 8-miu d k ·
zwolema eił rewolucyimych proletanatu 1 po·
u CJę z ro u
sorl'ali
· · d ?mą f orm.ą b udowy
b yc· sW'Ia
·
.
. .
.
- . ' - tygodni stworzyć w ramach malej racjonalizacji
.
wmno
i;i:nu'. P?Wmno by.c czynni·k.1em'. ktory. rewnlu- plan modernizacji parku maszynowego na rok 1 . ~ nam pomogło do os•ągmęcia takich W'{"
ciom~uie stosunki w pro.dukC)i, 1 k!ory. osta- 1949, przewidujący zaopatrzenie krosien w a- n ·kow?
Współzawodnictwo pracy wyłoniło w n"'
porały Jamelkowe. wprowadzenie szpulek wętecz.me zrewoluc1omzuie 1 samą prociukC)ę.
Często robotn.:cy czekają na to, żeby nasza żykowalych, remont i uruchomienie urządzeń szym przemyśle przeszło 11.000 przodown.kó'~tempo znacznie
pneumoflli, I d-zięki temu os;ągnęl_;śmy
zaprowadzenie
obsługa techniczna stwo•rzyła warunkd, umożli~ klimatycznych,
pneumatycznego, szybsze, aniżeli przysłowiowe już tempo am&transportu
wprowadzenie
wiają{:e im ob.sh.igę większej ilości maszyn.
Niech nasi technicy, dyrektorzy produkcji wprowadzenie agregatów na wyko~czalniach rykańskie.
A nie jest to przecież kres naszych os/qgo
dobrze zas~a'll.owią :>ię nad tym zjawisk i e~. itp: W planie tym . powinno być takze J:>rzewinięć. Liczby orientacyjne planu 6-cio /etnieg~
Czy kto k1edykalw1ck słyszał, aby w ustroju dziane przoo-tawien.1e ma-szyn.

Błędy we współpracv Centr al·

pisać

•

N

się

Walka 0 nowe desenie, 0 nowe, modne a.rty.kuły, walka o maPkę fab.ryc.Zillą j96t przez
nas prowadzona :z.byt ospa.le i ma'ło energicznie, a w f?1hrykach ta walka o wprowadzenie
na rynek IJ:liOWOści prawie zupełruie zama<rła.
Wskutek błędnego stosunku kierownictwa
Centra·lnego Zarząd'll Przemysłu Włókienniczego · do Ce.rutrali Tek-sty.ln.ej najba.rdziej uc:erpiał przem)'6! konfekcyjny, co też musimy za-

zwyciężyć.

iTunymi i na tym tle powstają u nas I dacjami, z nieprze.strzegan:em obowiązujących
do :z>rastania s.'ę pos:z.czegól- przepisów prowadzi u nas Główny Inspektorat Znajomość
te:ndencj~
nych ogniw naszego aparatu z wrog:em kia- CZPWł. Na ogół należy ocenić pracę In-spekźródłem siły
S-Owy·m. Są na to narażone pr.zede wszystkim t0oratu jako dodah?ią. Po.pełn_iał je~ak_ rówie chciałbym jed!nak, ażebyśmy chociażby
te odcinki, które bezpośrednio stykają się z mez błędy_, do ktorych nalezy zaliczyc zbyt
na jedną chwi lę, po.mimo tych wsz)'6tktch
tną i'ak np Cen- formalny 1 biurokratyczny sposób przeprowa· t
„
tak
dzania kontroli, co rzecz prosta, nii e ułatwia błędów, zapomnieli o tym, ż.e mamy przecież
' ·
'
zwaną lill!CJa ywą p.rywa
trala Zaopatrzema .Matena!owego „CZPWł„ od- wa.Lki z biurokratyz.mem w fabrykach, oraz nie wielkie osiągnięcia. Osiągnięcia tak wielkie,
amek budowlainy l „Texbi.J.impo.rt . Tu warto do·sta·tec=e skoor<lynowa.nie działalności kon- że nrie zaw,s ze nawet z.dawaliśmy sobde z tego
dof'l,l.idć, że nie złikwidowaliśmy jeszcze suw- trolinej z pracami j.ninych Wydziałów CZPWł. s.p.rawę, co z koJei moż-e nawet &lać cię źró·
Stąd chaotyczność, hraik metody i ' 'Lbytnia dłem innego błędu: niedocenia·nia n66zych wła
dliwego i hańbiącego nae tzw. lewego przero·
bu w przemyśle dziewiarsldm, a w szczegól- biurokracja przy kontrnlach na fabr)"kach, a snych sił.
ocena działalności zakładów i jego kierownicności w fabrykach p-0ńczosznic.zych.
A przecież wykonanie pia.nu trzyletniego
Walkę z nadużydami, z marno·trawstwem. z/ twa w wyniku kontroli bardzo często bywa przemy·
s lu włókiermiczego, pomimo krakania
nadużywa,niem władzy, kradzieżami i defrau- przypadkowa, jedno-stronna i wydnkowa.
reakcji kra,jowej i zagran:cznej, przy odpowienaszycJ1 wysilkoch je~t prawie że iap 0 w
współzawodnictwa dnich
ni one.

Oderwa111e się od mas

nego

sił".

W

J~ie były błędy k i erownic~wa Centralnego
Zarządu Przemysh.i Włókienniczego , a w i ęc i

.J ednym

naszel

V.'Ych sprowadza się częstó do wykonywan:a
~I
• .
z~rżądzeń Centralnego Zarządu.
Z drug iej strony mu-s'l:ę j ednak przyznac, ze
C_entralny Zd'rząd nie zawsz.e zapraszał ?yrekPWł
CJe bra·n zowe do opracowania pos.zc:z.egoln ycb
•
•1
zadań, a jeżeli za praszał je do tych prac, t<'I
Ł
łók!
O z traktował dy rekcje brainżowe często jako ko_nenn1czegO W
na · !QJOWe) nara Zle 0 iyWU W
sultantów, a nie jako gospodarzy na swoim
tyw, pracę b i urokratyczną - nie uwzględn i a- nego, że ni e posiada! planu trŹyletn i ego w tej odd r. ku.
Jednakże u samych podslmv wszystkich .ę/a·
jącą na j bardziej siu.swych, często nawe t za- dz,; e·dz in ie, a i obe<.nie n ie pomyślał je-szcze o
gwaranlow1mych umową zb i o.rową po trzeb kla planie 6-c;o-lelnim mzbudowy tych unąrl z eń. by ch stron pracy dyrekcji branżowych Jety
6
Błąd ten musimy C'ly m prędzej naprawi ć brnk dostatecznie ścisłego kontaktu z partiq
Y robotniczej.
CZPW!. ni e wie do.ląd, w jakich fabry!kach przez stwo.r.z enie wspólnie ze Zwi ązkami Zajakie urządzen i a soc jalne są zaprowadw ne, wodow y mi kom is ji , k lóra z. badałaby e.tan u - i ze Zwiqzkami Zawodowymi. Ta.ki stan 'fl?t::CZV
nie w iP., ile proc ent robotnikó '.v ko,rzysta z rząd1 eń s o·cj alny-ch i san.itarnvch w fabrykach w dy.rekcjach branżow)"Ch niewątpliwie w duŁych wszy1si ki<: h urządzeń i dla lego n ·c dz.:w- i u.stalla niezbę-dne środiki poprawy.
W
ż ej mi.erze oddziaływa na zakłady pracy.
w ielu zakładach pracy współpraca polDJiędzy
dvrekcją, kołem pairtyjnym i Ra<lą Zakładową
d?-ied-zin ie szkolnictwa zawodowego do- laby na zaznajomieniu si ę z si erszym grÓnem nie odbywa się jeszcze na właściwej płai;'lcrystrzegamy inny hłąd , wynikający z bra- ludzi, a przede wszystkim robotników i n i ż żni.e.
ku czujności klasowej, z braku czynnej posta- szego per;;onelu fabrycznego i i;ystematycznewy w wolce z wrogq nam ideologi?j. Pr1y za- go przy gotow ywania kandydatów do wysuwapolitechnikę, do liceum n ia iCh na Coraz wyisz·e stanowi-ska.
plsywamiu unn.i ów
Trzeaim błędem było to, że Wy<lział Persoi „technicum", do g\.mnazjów zawodowych itd.
nie p·rzestr.zega s : ę ost.rego kryterium kla.so- nalny jak gdyby nie był zainteresowany we
e wylic:z.yłem tu - ma się rozumieć
stal na uboczu .
współzawodnictwie pracy i
wego.
ws.z yslikich błędów i niedociągnięć '!'
Skład klasowy wszystkich naszych szkół 'nie I dlatego Wydział Personalny nie zna naszych pracy p.rzemysłu włókienn iczego. Starałem 91ę•
zbyt malo tam przodowników pracy, nie traktuje ich, jako wyjawi ć błędv najważniejs:ze, zasa<lnicze, mamoże na-s jeszcze zadowolić:
je.s.zcze jest przodown.ików pracy, robotn ików naturalnych kandydatów do dal;;zegp ;;z.kole- jące swa, ż·ródło w tych czterech chorobach, n
i d.z.ie<:i robotninych. Błędem jest równ i eż to, nia, nie pracuje nad n,'mi i nie w'korzy-stał których mówił tow . M inc w swoim referacie.
zapaso- Czy potraf;my te wszystkie błędy, o których
została tej ogromnej rezerwy naszych kadr
że w programach jes.zcze zbyt mało
wy-eh w swej polityce personalnej.
roz.pracowana strona ideolog iczna.
mówi łem, d o których może nie mówiłem, !I
Dalsze błędy to niedostatecwe uwzględnie- którg towarzysze podczas dyskusji uzupeln ! !ł,
Po/ilyka personalna Centrnlnego Zarządu
nie
Przemysłu Włókiennic1.ego 1ównież nie jest wol n ie kobiet przy obsadza:niti stanowJsk oraz
szybko naprawić?
na od błędów. Prawda. tr.z eba przyrnać, że po- zorganizo·wanie konkretny<.h fo.rm doks.ztałca
N;e ulega wątpliwości, że tak,
trafi Eśmy przeprowac;!.zi ć upa.rtyjn:enie nasze- n:ia i ;;amok-sztakenia dla wysuniętych na te
Bo najważnie}-szą rzec.za przy każdej chorogo aparatu ad.m[ni;;tracyjnego . natom·?-»l n ie stanowiska. Poważnym nie<lociągnięciem naprawidłowej diagnozy,
był !>rak czujności bie, jest postawienie
polrafiliśmy prowadzić konsekwentnej kla;;o- sz.e j polityki pe<rscma1ne.j
klasowej, co spowndowało zaśmiecenie nasze- która by określiła cho·robę.
wej polityki personaJne•j.
Drugim b;ędem jest brak ko.Ilo!iekwe.ntnej rllu go a.paratu kierowniczego złodz'iejami, szkodNajważniej-.;zą TZeczą jest znaleźć i zrozugofalowej polityki personalnej, która polega- nikami i klai;owo obcym elementem.
mieć błędy i w tym pomogła nam partia i pomóqł nam oow. Mi.nc w swoim referacie. Jezeli
wpływów błędy te niajdz·'emy i zrozumiemy je, to ma·
Niebezpieczeństwo
my 'M!Zelkie środki ku temu, ażehy j~ pne~

nadal będą odgrywać olbrzymią rolę w walce
o jakość produkcj.i · i które ok.reślają, jak powinien ostatecznie wyglądać na.Bz produ..lct. to
ustalony proceos technofogiczny powinien określać, w jaki sposób' należy w naszych warunkach technkznych produkować do.bry to-

war.

WIÓŻ<J. nam dalszy - ~-3-.krotny wzrost pro•
dukc11 przemysłu włók1enn1czego.

Uruchamialiśmy przemysł, organizowa!lśmy
produkcję J odbudowywaliśmy zniszczone zakłody, projektu;emy nowe. Ta praca nie jes1
łatwa. Taką pracę wielu ludzi robiło prze<l
nami.
Należy sobie jednak uprzvtomnić, że budu·
jemy nie tylko przemysł. że budujemy czq·

Reżim technologiczny powinien być
k Żnany steczkę ustroju socjalistycznego.
kaidem.u majstrowi i każdemu robotni owi.
Należy sobie uprzytomnić, że organizujemy
W te.n sposóh powstanie kontrola mas nad
n.ie tylko produkcję, aJe że wprowadzamy do
procesem technologicznym, ws-zyscy będą wie- naszego przemysłu stosunki produkcyjne sodz ieli skąd pow-stają braki, a tym samym unik cjalistyczne. Tak zrozumiale zadania na,kłada 
nie się tych l>Nl•k ów.
ją na na.s może jeszcze więks.ze obowiązki i
Niedostatecznie rozwija się praca nad !/u- cięża.rv. ale jednocz,eśnie możemy z nich czer·
maczeniem i przyswajaniem polskiemu fachow poć nowe siły, nowy zapal i nową energię, bo
cowi fundamentalnych dziel radzieckich z dzie- buduiemy socjalizm.
dziny technologii przemysłu włókienniczego.

Praca Dyrekcji

Branżowych

Akademia
. z okazji 30-lecia Komsomołu

sto sly=y się ze strony dyrekcji nanekania
na brak samodzielności.
Zarząd Łódzki ZMP zawiadami'a, ze Akamo im zda- demia z okazji 30-lecia Komsomołu odbędzie
Żródłem tych narzeka'ń jest j-est
podeimowo.niem decyzji w wielu sprawach o- nie·m - brak inicjatywy i to właśme w sprasi'ę w niedzielę, 24 bm. o godz. 9 rano w
raz brak szerszego poglądu na sprawy, a w wach branżowych. gdZle ni.ikt nie ogranicza
kina „Bałtyk" Zanrosvmia wvda.j11, Za•
saU
W przecież >Samodzielności dyrekcji. Brak · tei im·
s.zczególności n.a rozwój własnej branży.
WY'll.iku tych dwóch zasadniczych braków czę- cjatywy PoWoduie. że prace clV'r.ekcid branżo- rzad::v Dzielnicowe,

P

rzechodzę do oceny pracy na;;zych dyrekcji branżowych. Na jważn i ejszym błędem
tu brak decyzji albo raczej boiaźń przed

ł
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Dachy na pierwszym
planie

Re

y

•

J

•

sienn d mów w pełnym

Niech Komitety Domowe
Ł'Jdzi

Ił' tę

rozpoczęła

dokonują

'vłasnym

napraw we

I

INie. „słowem" a ctvnem
z okazji zorganizowanego prze1.0 Carlta.a
„'l'ygodnh. Miłm;~~rdrh" pub!" cyst .,.Sło.
wa Powsz~chnego" p. Majda.f.ski w arty.
kul~ „Zdrowie w domu" nawołuj" gromko
clo odbudowy 'Varsza.wy, do wznoszenia. w
szczegó'.nośri licznych, nowych mie zl<ań.

zakresie

jednakże i
liby zrobić
Na:eży w

tac:v. którzy na remontach chcie
Nadzwyczajna Komisja przy . Zarządzie
l
wz;rno-żona akcja remontów
jesiennych
w nieuczciwy sposób majątek .
Nieruchomości dostarczy wszelkich p'.ltrzebprzeprowadzanych przez z~.rząd Nieruchotym mie.iscu zaapelo\\'aĆ d .... ko nych do napra\~ materiałów. jak .smoły,
mości, który otrzymał na ten cel kredyty mitetów d-0mowych, by w dobrze zrozumia- papy, lepiku. desek 1 t. p.
Chodzi tylko
od Rady Państwa.
·
nym własnyrn interesie rloglądał:v robót. .... to, aby ludzie wreszcie zrnzumieli. ~ei1
, . . k
przeprowadzanych na ich posesjach .Komi .eśli· coś J·est państwowe, to nie znaczy, ze
Aby naocznie prze k ona~ się Ja. pr'JW~ d zo tety
dom"we powinny także zorganizować 3 ne są rob-ity u_d~jemy. s ę na 1ch mH~JSCe, we własnym zakresie drobniejsze remonty. można to zaniedbywać i dewastowr-h, a paZaczy,namy "d srodm1esc1a.
Te 145 mili'Jnów bowiem, jakie przyznano miętać 0 tym, że domy, w których się mie'
.„Jesteśrąr na posesji przy ul. Nawrot 2. 'Łod.zi, są mimo w~zystko sumą nie wystar szka, dają ~chronienie wszystkim mieszkańNaprawia się tu dachy i rynny.
czaJącą w stosunku
do po;trzeb naszego com i wszyscy winni dbać o zachowanie
Pon~a wymaga J9zcre ~n~h robM.m
__i_a_s_t_a_·--------------------~-h__
,v_s_1_a_n_i_e_u_ż_y_w_a_1_n_~_ś_c_i·--------
Objaśnia nas o tym doz'Jrczyni.
Mamy poważne kloprty z ubikaciami C z qtelnicu pi§-,_ q
i pralnią. Z ubikacji tylko jedna jest czynna inne są zepsute i d'>Slownie trzeba
stać nieraz w kolej"ce. aby i:ię tam dostać.
W pralni znowu brakuje 0kien. W lecie by1/\1 PZPB nr. 9 odbvła się uroczysta akade-1 będzie symbolem przyjaźni , jaka istnie1e mię~
ło jeszcze pól biedy, ale w z.imic me będzie mia. poświęc-0na 5-tef rocznicy bitwy pod Le- dzv rob-0·tnikiem a żołnierzem.
Przyjaźń . ta :
gdzie prać''.
nino i wręczenie przez załogę proporca jed- szc7.ere na6ze serca niech będą dla was. ! dla
nostce Yyojska Pols~<lego. Akadem:ę ngaił nas bodźcem do dalszej walk1„o wolnosc c:.:w
- :Re1nont naturalnie je~t JrnmeCTny, ale przewodn:czący Ra,dy Zakładowej, tow. Szym- w:e·ka 1 Polskę SociaLstyczną . .
. ,
nie można go zaraz przeprowadzić. gdyż czak . w pre.zy dium :z:."siedli przedstaw.:c:ele . Po przy1ęcm pro po.rea .oh. ma 1or w krnt1<.<:h
111.kie prace można "\llYk"nać 1 w późnlej- Jednostki '>'\lojskowej. załogi, dyrekcji i obu 1.0lmer.sk1Ch słnwach zlozyl ser.d,,,czne po'i·t .e~zi•m terminie Na razie najbardzlei palącą partii robotn'.czych oraz i;·rzodownicy pracy. ko.wanie ia tak p1ęknv dar 1. zaznacz_rł, ze
,i.est spra,•·a dachów . Dop'ero kiedy zabezPo przemów.eniach przedstawicieli Woj-ska, dzień ten będzie pamiętnym dla Jedn„)stk: : znł
pieczy się mieszkania, aby w
czasie sbt oraz Tov•arzv&twa Przvjażni Polsko - Radziec - nierzy.
jesienn,·ch lokatorom nie lalo ~ię na głowy, kiej, tow. Szymczak scharaktery10wał stosu- „Tak, jak W\' pracujecie na swoich odc'n
można będz'e pomyśleć i
" innych nanek a..:-mii do kla-sy roboln'cz.ej w Polsce p~zed kach pracy zawodowej, lak i mv będ'Z;emy
prawach.
wrze5n;owej i teraz.
stać na straży gran;c Polski Ludowej i jej su w chwili obecne.i przeszło w 2()1' .t.u d o- „- Dziś - mówił tow. Szymczak - w tym we-renności. N;ech żyje klasa robotn cza!
mach naprawia. się dachy, komin y i rynny . . dniu 5-tej roczn'cy walki pod Lenino [ z 6 - tą Niech żyje 1.ałog;i .PZPB nr. 9!".
..
i rocznicą stracenia 50-c;u bojowników PPR w
Następnie odbyla s'ę •zęść artystyczna, w
Duzo roboty ma tu Nad.z':l'yoza.Jn.a Kom - W a rszawie. przyjm a by>vatel u ma jone ten której udzi a ł b ra.Ji żoł n ierze oraz z espó ł świe-,
sja do. czuwa'!11a n_ad własc1wy m wyk ..,.r zy- skromny prop,.,rzec, ufundowa.ny przez z.a I n gę .tlic-owy.
~t:n ·an1em funduszow s2;mnrządowych, p rzy pracowników PZPB nr. 9. Pro.ponec le n n;e-ch
Pra<own'l< PZPB rir. 9.
znanych przez Radę Pan~twa na remonty
mieszka{1 robotniczych. K'Jmis1a czuwa nie
~ool~ói •n a te h
tylko nad tym. aby fundusze bvły wła R odo~ć dz iat w ę "clwie wyltorz~·stane - dogląd::i również. robót, -ikazuje się bo"·iem, że różni prywa ni
przedsiębiorcy nie w.•wiazuią się jak należv z przvjęt ·eh zobo nązań .
Niektórzy v·yk'Jnu i a robot\·
kazuje siedzącym wokół dłu~iego stołu malC'.lm .
W d r ugim pok o ju znów iin na scena. T u
dzieci uczą stl ę rozp'Jznawać kolory. Opiekur1ka trzyma pęk wielobai"'·nych chorągie
wek i kolejno przyw'Jlu.ie dzieci.
- Aniu wybier z sobie chorągiewkę czer1-dniow~ wyc ~ eczka
wo n ą. Ania podchodzi i wyb ie ra.
PBP „Or bis". w my ś l ha sła „Ka ż d y Pola k
- A teraz p okaż d zieciom. Patrzcie d zieci
powini'en zwiedzić WZO." organizuje jednoto jest k0lor czerwrmy, C7Y wszrtki" zna·
dniowe w-yjazdy rJo \ 'roclawia, grupowe i :n
c·P ten kolor?
d · >idualne. Aby ograniczyć do m!nirnum k o- \Vszv5tk1e!
szty w~·ciemki, PBP ,,Orbis" skalkulowało
- A kto n:e zna?
wycieczki w ten sposób. że nie obejmują
- Czesio! - odpowiada ia~a · dziewC?:vn·
one kosztów wyżywienia, które uczestnicy
·ka .
zabiorą ze S'Jbą. W koszty \1.'ycieczki wliczo- No więc chodź, Czesiu, i wybierz ch one są. 1wiedzanie miasta Wrocławia. jako
Ile chorągiewek trz~·mam w
rog'ewkę czerw0ną .
terenu C, wejście na Wysta vę i przejazd pyta uśm;echn ęta dziewcz~·na.
kolejowy. Grupy wycieczkowe od 25 osób,
Jedną! odpowiada chór
przyjeżdżające na 1 dzień, będą pn~ew9żone głosików.
tramwajami na Wystawę, ze zwiedzeniem po
A teraz?
drodze nuasta oraz od"l.\'OŻone wieczorem na
- Trzy!
dworzec, Łączm2 więc z przei<izdem kolejo__:._ Bardzo d0brze. :'.\fiech tu przyjdzie Kry
wym. wycieczkowym biletem wstępu na Wy sia i weźmie trry chorąg1ewki. Tylko licz
staw~, karnetem zwiedzan' a k'Jszt 1-dnio głośno Krvsiu, i p'JkazuJ dzieciom.
wej wycieczki bez w~·żywien:a z Łodzi w
Kr:v&ia podchodzi i l;cząc na głos : raz ,
ten sposób wynosić b~dzlp. 923 zł.
dwa, . trzy bien.e trzy chc.rągiewki i po·
W ostatnich dniach w

I

Hm, hm, jak to po"W-iedzial pewien ·wiei.
ki poeta? „w s'<>wach tylko chęć widzi.
my. dTiataniu p~tęgę'. Otóż stwierdzić mu.
~imy, że pras.a klerykalna, której p. Ma j.
dański je~t puedstawic:dem, lansuje a.keje
zbiórkowe na cele odbudowy świątyń, kup.
na nowych rhwonów itp., o akcji na.to.
m'ast na cele budowy i odbudowy domów
mieszk>ln~·ch - raczej ani mru, mru. Cif»
ka we, co o t~·m sądzr\ kiepsko mie5z•-a ja.
beztlcmni czrtelnlcy
cy lub co g1Jr7ej pism katolickich?

l

Manffestacre-śfildeczne1 łączności

D z ieci

klasy robotniczej i wojska

przed z

I z pou;roten1

Plic u
-

Kolega

rzeJm11ś

będzie b~kaw!

b ył

-

Nie, to kdcga

-

Nic p~dobmgo : ja przed kolegą ni

p'erwszy!

r uszę !

Podob n e nprzejmośd w."świadczaJ f(ł.
bie cb. ob. mntrowi tr mw'ljów mieisklch
na łódzkim p l. Wol ności, W k:msekwen.
cji na placu tym tworzy się zawsze zato r,
który b ard zo d enerwu je podróżnych . Nłf1 ,
wiadomo d b czego uwa ;,a Ją Óni, że pow;ri.
sze uprzejmości fatalnie d ę odbijają, n11
c:r.asie jazdy.

I

Ostatnie dni ystawy Z.O.
Tania

I

I

I

i dopuszczalne marnotrawstwo
Cenne

materiały

niszczejq bez

.·R. terenie nieda1"11o odbudo-n't\nego Gimnaz.jum Energetycznego w Łodzi rrz:v ul. Kilińskie 
gD 172 znajdują 8ię bB.rlikl poniemieckie. roniewiera się wewnątrz nirh nieuprzątnięty złom że
lazn:y- i cennP rzęśr•i ma3zyn. nadająrych eię j<>·
szcze do napra ""Y· Również na placu ił okola hu
dynku niszcz~ją masz.vn:- h!'z żadnego zabezpie
-czenia. L"trudnia to zarazem w zn1tcznym stopniu
11kończenif' JW r bndcwla11.,·rh w
Gimna7jum .
nie -poz....-al~ na "'Z~d 7 PJ1iP hni"1'" <ln ,<.,,.jczeń
gimna~ty~7TI.'<'rh. ~twarza niehP7.riecz11ń•t" o po-

W przedszkolu dzieci pOZfl!' tają prze:>: c-ałv
czas pracy swych matek . Otr7.~·mu ją tu kil·
ka razy w cią:;n dnia smaczne i .0bfi1e po·

uż yt ku

żaru , alP przene w•z;~tki l i>iarn 1.1j" ~ie rPn ny
materiał, który rrzPcież n1ń!:(lby znaleźć zn.sto~o,,-auie " przemyśle.
D:„rekcja <łimnazjurn. jnk •ię fłowianujemy,
kilkakrotnie intennnio1v;tła w tej ~prawie w
Okręgn"·ym rrzęfł7jp Lik„·ifłHryjnvm niP•tety

bez Prha .
Dlaczego Olrr., Który jP$I powołany ilo Ojlieki
nad mieniem pnniPmicPkim zwlekn z tflk we.ż
n~ ~r·rawę., niP. okazuj~r nnn-Pt najm11i0j·7.l'l{O
n1intPreFovrani11. " te.i FprR1'i!'. (m.).

Konferencja rejonowa nauczycielstwa łódzkiego
Wczoraj, w sali teatru „Lutnia", odbyła s'ę a Zachód" wygłosił ob . Wyrzykowski.
kolejna konferencja rejonowa n auczycielsiwa
Ob. Szc.ze.rba w referacie naukowym „O wtil
łódzkiego, połączona z uroczystą akadem1q z ce z formalizmem w nauczaniu w pedagogice
. okazji miesiąca pogłębienia Przyjaźni Pol~ko- radzieckiej" powiedz.al, że powinniśmy w <..dRadzieckie;.
lej peJ.n: korzystać z doświadczeń i osiąqn.ęć
Konferencję zagaił -0b. Trzedak, przew'>dni- naszego wschodniego
sąsiada, _ o pa.rtych na
czący Wydziału Pedagog;cznego ZNP w Łodzi. wsoółpracy te0retyków z praktykami i zd'.>tivktóry między innymi powiedZJał: , Pragn~emy tvch na drodze dlugoleLnich ·wysiłków setek
kształtować nasz stosune:C do naszego po~ęż - wvbltnych uczonych radzieckich.
nego sojuszn;ka nie tylko w podniosłej atmo
Po dyskusji, jaka s.1ę wvw!ązala na tt?mat
sferze akademii, ale równ:eż poprzez możl·w:e wygłoszonych referatów, odbyła się na za.'<:.::indokładne i wszechstronne p-0znawanie s,>r'!W czenie akademii muzyczno - i;łowna czę;ć arrzeczy Związku Radzieckiego"
tystvczna. w klórej brały udział ucze-in'.ce
Interesujący referat polityczny p.t. „Wschód. Szkoły Muzycznej i Dramatycznej w Łodzi.

I

Co u!filqszq•n q p r zez r adio
12,04 Wiadomości południowe
12,10 K'Jncert solistów. 12(33 Audycja dla wsi. 12.50
PRZERWA. 14,30 (Ł) Z prasy. 14 35 (Ł) Etiu
dy fortepianowe, 14.50 (L) Pog1danka ŁRR.
15,00 (Łl Komunikaty, 15.05 (Ł) ,.W świetlicy RTPD w Łodzi'" 15.20 (Ł) P0gadanka aktualna, 15,30 ,,Przygody Żuka Nosorożce"
16.00 !)ZIENNIK. 16,30 „Czym jest i czego
chce Związek Młodzieży Polskiej" 16.45
Przy sobocie p'.l robocie". 18.00 Lekcja języka rosyjskiego" .. 18.15 „W • rytmie tanecz nym" 18.45 Audycja świetlicowa. 19.00 ,,'.l3·
Wieczór Mkkiew1czowski". Hl.30 F. Szubert

Kwartet na flet, altówkę. wiolonczelę i
20.00 DZIENNIK. 20.45 „Mówi Wystawa Ziem Od1yskanych". 20.50 Audycja
„Wiosny Ludów". 21.00 Koncert Krak0wskiej
Orkiestry PR. 21 45 „Dersu-Uz;.ila" - fragment książki W!. Arsen.ewa 2.i:.00 Koncert
Orkiestn- Tanecznej PR. 2:.>:45 (Ł) Konce·t
życzeń (cz. I) 22,5B (Ł) Omów. progr. lok.
na jutro. 23.00 O·tatrie wiadomości, 23,10
Muzyka Taneczna, 23.50 Program na jutr')
24.00 (Ł) Koncert życzeń (cz. II). 0.10 (Łl
Zakończenie audycii i Hvmn

-

gitarę.

nej z nauką . upływa czas dzieciom w prz~d
szkolu PZPB nr 2. Nauka, jak widzimy, odbywa się w ten sposób, aby dzieci nie pro:e
męczać, a zainteresować przy zabawie
Przedszkole l'ZPB Nr 2 może pomieścić 11}0
dzieci, i tyle ich tu jest: choć mate~ pracownic. pragnących oddac swe dz;ec1 do
priedszkrila fabrycznego jest 1.nacznle wię
cej. Dzieci podzielone są na grupy według
wieku. Najmłodsze bawią się tylko. Starsze
w wieku 5 7 lat mają już lekcje rytmiki, uczą się trochę rachurtków, deklamują wier$zyki i śpiewają piosenki.

siłki

'·

!

· j.

i

·<1 :>

Ll ·
r

••. .

•

-1

I

,.
~,
'

'I<

,,

,

'

>

•

~h.lo?ie~. podchodzi . i po długim.

1:1an;yś:e_

'!') b.iera zoltą chor.ągiewkę: Dzieci się smie
Ją, Jedn~~ upomniane przez . na1:1c~ycielkę
wn;t m:Lmą.
tłumaczy cierphwie malco" i, ktora chorągiewka .i est czerwona.

:a .

- A te~az wy b.ierz mebte>.ką. - T7m razem chłopiec wyb iera dobrze. W dwoch następnych pokojach dz:1eci bawią s1ę w „kogutka" i w „pociąg" . Na iabawie, polącz-0-

~

Dobrze jest dziatwie w tym czystym i la·
dnym przedszkolu, a jakież to ułatwienie
dla matek, które nie potrzebują sie martwić
o swe pociechy. $wiadomość, że dzieci !=pę·
dzaią czas przyjemnie l oożytecznie pryd doI brą opieką - nłatwia pracę.
Oprócz przedszkola w PZPB nr 2 istni»i"'
również żłobek, w którym przebvwa rlzien·
nie 80 niemowląt.
.
, Dzieci te otoczone są troskliwą opiekę "l<'Y"
kwalifikowane~o personelu. Co dz1ei'l w go·
dzinach południowych przychodzi lekarz,
który bada stan zdrowia niemowląt. W żłob
ku panuje przede wszystkim higiena i po·
rządek. Taki-e instytucje przyfabryczne, jak
żłobki i przedszkola, to prawd1iwe dobrodziejstwo dla matek-pracownic Niestety mi
my ich jeszcze zbyt mało.
S.\V.

w"mf"'
11 lfl Dalsze rozprawy wprocesig
fi
No z 1E

Cogla i kompanów

Czwarty dzień "rozprawy przeciwko C0glo-, Drugi świadek 'Jbrony - technik przed.zał
wi, upłynął na przesłuchaniu świa.dków o- niczy - Eugeniusz Wizner, twierdzi, że
bron y.
sługą Cogla jest odbudowanie parku masz.i
Sąd przesłuchał na wstępie
inż. Mayera nowego przędzalni i zdołał to t1czynić z czft
w charakterze świadka, Utrz~·muje on, że ści masz:vn mimo, iż z-0stał:v one zdyskwaU·
wedJug instniejąre.i instrukcji, maszyny ro- fik 0 wane.
7~brane, mają być traktowane jako ::.łom.
- Więc z wywiezionych z fabry'ki części
Na ~apytanie przewodmcząceg'.>, czy części maszyn - pyta prokuratr..r nic już nie m<\•
zqrzeblarek. wydane przez Cogla Hurtowei żna było zmontować? Czy to s'ę' już do n.i·
Zbiorn icy Zl9mu. a przeznacione dla pry- czego nic nadawab?
watneJ przędzalni Eckersdorfa i MaciejewŚwiadek niewyraźnie odpowiada;
na ta
skiego pochodzą z figurujących w tei 1aRadnicze pytanie.
k~iążce> jak'> zdyskwalifikowane - św'adek
Po przesłuchaniu radcy prawnego Micha·
nie umiał dać odpowiedzi.
la Czyniew1cza Sąd na wniosek obrony
Natomiast inż. Mayer oświadczył, że z na. pow~łal w charakterze świadka inspek•
ładowanego już samochodu zakwestionowan'J tora wszystkich przęuzalń w
Polsce inł
b'achę ! wałki stalowe, nadające się do prze Witk-0wsk1ego który zostanie w dniu dzi i j
robki dla PZP.13 nr 2 i t"Zec-zv t~ zo:-tały szym przeRłuchanv.
odebranP

z•
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zadanie m organiz acji .kobiecy~h
jest praca ideologi czna i podnosz enie świa·
domości politycz nej wśród najszers zych mas
kobiecy ch

Czołowym

Organizacje kobiece przy pracy

Wojewódzka Oliprawa iDStruktorek
· i przewodniczących klół L-K.
W ubiegłym tygodniu odbyła się w Łodzi
wojewódzka odprawa instruktorek i przewodniczących kół Ligi Kobiet oraz instruktorek Kół Gmpodyń Wiejskich Związku Samopomocy Chłopskiej. Wzięły w niej lie•ny
udz.fo~ ::."eprezenta:i ki terenowych ogniw ob:.i
organiz.acji. 0'1·adom
wyżej wymienionych
przew'J<lniczyła ob. Duniakowa. Uczestn'czki
zebrania złożyły szczegółowe sprawozdania
prec przeprowad ~o
dotyczące całokształtu
nych w terenie. Na -podkreślenie zasługuje
terenornzwijająca się współpraca między
wymi placówkami Ligi K')biet a Kołami
W wieiu powiatach
Gospodyń Wiejskich.
prace ')bu tych organizac) zazębiają się ści
śle i współdziałanie nad podniesieniem pozio
mu uświadomienia kob.Ee!; daje jak na;1epsze
re".uLtaty.
Na zebr ~ ni u wy;;l·Jsz'.1•10 szere~· referatów,
l)ieżą·
dotyczących spraw ors-llmizacyjinych,
cych p1anó.w pr„:y i zag·ad..'"!ień ideologiczzagadnienia
nych oraz przedys:rnt')wan o
szkoleniowe i spÓłdZ.:elcze. Dłuższy referat
działalność Li?.i
omawiający dotychcz·asową
Kobiet i zadan:ia do realhowania na najbliż
posJ:!anka, ob.
wygłosił.a
przyszł'Jść,
s<:ą
konieczność I
ona
Orłowska. Podkreśliła
zainteresowania się pos2!czegól·
większego
nych kÓł Ligi Kobiet bolączkami bybwymi,
które wyłaniają się lak w fabrykach, jak
i wśród gospody1'1. wiejskich - małorolnych
:C·oty('hczas wiele kół Ligi
l śred111oro1nyc.1.
Kobiet pf')w;:;dz:l'l C:z.'ał„iność o charak~erze
rozwiązyw!ać
fHantropijnym nie US'iłując
tyeh zagadnie1'1 bytowych · drogą właściwie
Na załączonych rysunk1ach przedsl.awiamy
pr-0\radzonc.i interwencji 'i współdziałania naszym ' Czytelniczkom ki1ka sukienek odpo·
z innymi organizacjami. Wiele terenowych wiednich (lla podlotków.
mierze współ·
z.arządów w niedostatecznej
Mło'd.e dziewczęta nie powinny stroju swe
działa d')iychczas z m!iejscowymi placówka·
g".> wzorować na ubiorach . dojrzałych już koza·
innymi
i
RTPD
mi Opieki Społecznej,
biet. Zbyt długie suknie, skomplikowane
niezbędnych
niedbując wspólne planowanie
przyb.riania są nieodpowiednim d~a tego wie
dla danego terenu instytucji Opieki nad ku strojem. Dziewczęta w wieku lat 14-17
Refer:entka podkreśli powinny nosić suknie i okrycia przykrywa·
Matli:ą i DŻieckiem.
la, że wobec słabej pracy, niektóre zarządy jące ·kolana.
mbda
wygląda
śmiesznie
powinny zostać rozszerzone.
dl'Jiewczyna w długiej, poniżej łydek opada ,ą
Wpr'JwadZJić do nich należałoby aktyw kocej .suk~ence. To sa".10 dotycz:y prz?"brań:
biecy powiązany z życiem terenu. Niezrnier suk1enk1 młodych dziewcząt, Jako Jedyne
n;e wa?:r:.J m z;p.c.dnieniel".1 w ~racy organ przybranie m~ą mieć guziki i ewentualnie /
zacjJ kobiec~·ch jeFt pracf\ id~0 ogiczna ~ pod
noszenie świ adom'Jści politycznej wśród naj
szerszych mas kobiecych. Jest to zagadnienie
kluczowe na obecnym etapie. Prace na tym
odcinku muszą być prowadzone w znacznie
intensywniejszy m tęmpie, niż to s·ię działo
d'Jtychczas
Konieczność
Idziemy po drodze budowy ustroj:u spra·
z. arządzenia Ele.ktro_wni
wydane
a.tn.io
t
_os.
nami
przed
Stojące
wiedliwości społecznej.
zos taną zrealfaowane przy mas".>wym Ł o dzkieJ wprowad zaJą szereg ogramczen· w
zadania
udziale kobiet. Dlatego też sprawa uświia·
domienia mai' kobiecych i zbudowania ich· zużyciu prądu . elektrycznego w gospodarczynnej postawy w walce ·0 lepsze jutr".> stwach doino:wych. Zostały one wywołane kojest sprawą niezmiernie ważną. Nad wygło· n:iecznością · zachowania w okresie 1es1ennoszonymi referatami ·wywiązała się ożywiona zimowym, kiedy dni są krótsze, a zużycie
dyskusja, w której zabierały głos· liczne ucze elektryczności wzrasta, rezerw energii elektrycznej ·na potrzeby prz.emysłu. Z wprowadza
stnic:;::ki narady,
nyrni ograniczeniami w zużyciu prądu elekosłowack1m trycznego dla celów domowych muszą poważprzemyśle
Obieły
Do reaUzac.ii dwuletniego planu gospo- nie liczyć się gospodynie, gdyż · nie przestrzedarczego w Czechosłowacji w znacznej mie ganie ,wyznaczonych noi:m elektryczności ·sporze przyczyniły się kobiety. W październi- wodować może wydatne podniesienie kosztów
ku 1947 r. tw~rzyły kobiety w Czechach oświetlenia mieszkań.
Normy oświetleniowe przewidują zużycie
i na Morawach 28, 7 .proc. ogółu zatrudnionych w przemyśle, na Słowacczyźnie 20,4 dla mieszkań jedno-izbowych 20 kwh rniesięcznie, dla dwu-izbowych 25 kwh, dla trzyC
bk
h
.
prKoc.b. t
· k ·
· k
k h dl
h
ze- . b
zaro owo w
o ie pracu]ącyc
a_ w:ę SZY_Ch ~mesz an
owyc 35 w
iz
chosłowac.ii jest 2.031.022 na ogólną liczw zuograrnczerua
bę 6.254.363, czyli że każda trzecia kobieta ~5 ~h. Wprowadzaiąc
zycm prądu w gospodarstwach domowych
w Czechosłowacji pracuje zarobkowo.
1

wane na ryswlkach sukienki nadają się d·l a
dZJiewcząt w wieku szkolnym, Różnorodn0sć
fas()!lÓW umożliwi wybTanie odpowiedni.ego
modelu dosbsowanego do wzrostu, tuszy
i ogólnej sylwetki młodej dziewczyny. Przy

jasny kołnierzyk, rozjaśniający ciemną ca·
sukienki.
Bardzo odpowiednim strojem dl<a podl 1tków jest dwuczę$ciowy ubiór skladającv !"~E;
z bluzki i spódniczki. Prostota uprania mło·
dych dziewcząt nie jest jedn'Jznaczna z pozbawieniem tych strojów elegancji. Na ;,u·
kienki nadają się: wełny i to zarówno wełny
S·cl,
ciemne jak i jasne Zawsze schludnie i ele· braniem zademonstrowan ych
g.ancko wygląda sukienka granatowa, brązo jak widzimy, jasne kołnierzyki barwne ko·
wa, szafirowa, bądż też jasno szara lub pias kard:r j szaliczld Na :,ukienkę 'dla pGdlotka
kowa. W ty~ y.ni~ku .nie n&leży do gar:l~r·r/ spoż:ytkow.ać może każda matka swoje stare
by wprowadziac li.ll:anm koszt<>wny.·h, c1ę7- sukme po wpI"JWadzeniu odpowiednich dla
krich jedwabi, aksamitów itp. Zad·~mon5:~ri- tego wieku adapfocji.

ł·'>ŚĆ

Będziemy rozs qdne i oszczędne
ekonom ii w
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Nie wszystkie gospodynie domów orientują
się jakie ilości energii elektrycznej są zuży-

wane w domu. Pizy oświetleniu 100 watt tzn.
gdy dwie żarówki o mocy 40-tu i 60 ·watt
umieszczone w dwóch posiadanych izbach,
świecą przez 4-ry godziny dziennie bez przerwy wówczas zużyjemy 12-cie kwh miesięcz
nie i pozostanie nam rezerwa w wysokości
13 kwh (w mieszkaniu dwu-izbowym) na że
lazko elektryczne grzejnik i płytkę elektryczną.

Ażeby ilość pozostawionej do dyspozycji
w . gospodarstwach domowych energii elek-

.jest bezb olesn y

~~~~.

poród~

trycznej nie była prze!kraczana co pociągnie
za sobą automatycznie poważne zwiększenie
rachunków za elektryczność, gdyż każda kilowa1·godzina wypalona ponad normę kosztowa~ będzie nie dwa, ale 25 zł, należy zarówno dla celów oświetleniowych, jak 1 dla
potrzeb gospoderstwa domowego posługi
wać się oszczędnie elektrycznóścią. W tym
celu pomyśleć by należało o wymianie silnych
zastosowaniu do prac
żarówek na słabsze,
WYmagających większego światła, lamp stoją
cych lub nisko zawieszonych opatrzonych odpowiednim kloszem, który by światło kierował na miejsce, w którym dana praca jest
"NYkonywana.
Przy używ~niu płytki elektrycznej bądź że
lazka elektryc:mego nie należy niepotrzebnie czynności' tych przedłużać.
Dotychczas wiele gospodyń ze względu na
stosunkowo niewysokie opłaty za ektrycz·
1 ość w niedostatecznej mierze zwracało na to
uwagę.

Należy pamiętać o tym, by niepotrzebnie
nie pozostawiać zapalonych żarówek w pomiepełną radość macierzyństwa
szczeniach, w których nikt nie przebywa.
gospodyń dotychczas niezbyt skrupuWiele
obser·
nas
przez
krzy·
być
rodowe. Przeprowadzone
w sali operJłcyjnej nie powinno
przestrzegało Ponadto
ków i jęków wywołanych bólem. Dlaczegóż wacje w tychb klin~kadch. ~baliłyl . sta;e_ wyło- la tnie tego obowiązku
·
.
•
. . .
ezposre nieJ za eznosc1 ;;1 y .
lekarze i akuszerki brażenia o
więc jeszcze niektórzy
wiele prac gospodarogołu
mteresu
imię
w
11-0
Uczulenie
bólu.
od
p'Jrodowych
skurczów
z obojętnością przypatrują się mękom jakie ból można oddzielić od siły skurczy crUęśtllo czych wykonywanych przy pomocy aparatów
przechodzi kobieta rodząca. Czyż nie należy wych i jak . ~ tego wynika . można śmi~ło elektrycznych powinno zostać przesuniętych
Niektórzy fi·
uwolnić jej ".>d tych cierpień.
. przepro.wadz1c. normalny _P'Jrod, _bezbo~eśm;. na godziny wieczorowe. •. w kt.0 _rych.. przeoą
. .
zjologowie i akuszerzy uważają, że bóle Rzecz iasna, ze aku$zeryJne usm1erzame bo· . .
porodu, lu 'n.~e jest podobne do chirurgicznego .. Ma· zeme sieci elektryczneJ Jest naimmeJSze.
przyczyniają się do przyśpieszenia
Ze względu na to, że większość używanych
umożliwiających
śu:xl.ków
gdyż w czasie ich trwania wydziellają się sowe stosowanie
substancje przyśpieszające przebieg porodu. bezbolesi:iy poród wymaga ~pecj.alneg? P~z~ w gospoda.rstwach domowych aparatów elek.
„
.
•
.
jest bynaj- gotowama lekarza, akuszerki, p1elęgmark1 1
SłUJSZn".>ŚĆ tego stanowiska nie
po- trycznych zuzywa dośc duzo energn nalezabólów
uśmierzaniu
Przy
sanitariuszek.
ar·
tym
Poza
naukowo.
potwierdzona
mniej
którymi dyspo· r'Jdov.rych konieczna jest kontrola lekarza, łob:· w okresie ograniczeń zużycia elek·
senał środków leczniczych,
nuje współczesna medycyna pozwala na zwłaszcza pediatry, który winien uczestni- tryczności zaniechać używania elektroluksów
bez konieczności za-' czyć w wyborze odpowiedniego środka znie- i innych aparatów, a nawet zastąpić żelazko
przyśpieszenie por'Jdu
zastosowania
chowania bólów. Jednym z najlepszych śr •Jd czulającego i metod jego
(w wypadkach kiedy będz.iemy
ków czyniących po;ód bezbolesnym• jest Wszystkie b".>wiem środki narkotyczne do- elektryczne
większej
„gaz rozweselający" (podtlenek azotu o WZ') stające się do krwi matki zostają przenie· niały do czynienia z prasowaniem
żelaz.
prania)
z
przych0dzącej
bielizny
ilości
płodu.
krwi
do
przystą·
sione
najszybciej
jak
rze N20). Musimy
Jak widzimy medycyna radziecka robi kiem, grzanym na gazie lub węglu. Jedynie
p:ić do produkcji aparatury koniecznej dla
wytwarzania tego gazu, aby weń zaopatrzyć wszystko w tym kierunku, by · umożliwić przy jalt najdalej posuniętej ekonomii w zuwszystkie d'Jmy położnicze.
kobietom bezb".>lesny poród. śladem osiąg· życiu elektrycz.ności w gospodarstwie domoProfesor Serediukow doktor nauk medycz- nięć naukowców i lekarzy radzieckich idą i wym unikniemy zachwiania równowagi naw
nych oświadcza: jeszcze przed 9 z górą laty nasze klini·ki położnicze. Już i w LodZli
')- szych budżetów, gdyż przekroczenie przyznasl
Krzyża
Czerwonego
położniczej
klinice
Macierzyńs
Ochrony
w dwóch Instytutach
nych norm prądu będzie odbijać się poważnajlepszym
z
porodach
przy
jest
sowany
u
twa w Moskwie i Iwanowie st".>sowano
nie na naszych kieszeniach
tvsiecv kohiet środki uśmier:wi"'"J> bóle oo· skutkiem ....aaz ro.zwesela.jacy"

Medycy na radziec ka walczy o

Czy radości macierzyństwa musi towarzykoszmar bólów porodowych? W Zwią
zku Radzieckim, gdzie kobieta ciężarna otaczana jest najtroskliwszą opieką, od wie·
lu lat prowadzi się intensywne badania w
ierunku U'"neńczone już dotychczas
W dwumiesięcz
poważnymi osiągnięciami,
niku ,,K".>bieta radziecka" znajdujemy kilka
na ten temat wypowiedzi
interesujących
najwybitniejszy ch w tej dz:iedzinie autoryte·
·
tów naukowych.
Profesor E. Kwater, dyrektor kliniki akuszeryjno-ginekol ogicznej Moskiewskiego Instytutu Medycznego stwierdza.: przed wojną
nasi akuszerzy dużo i skutecznie pracowali
nad zagadnieniem uniknięcia bólów por?·
d".>wych. Sprawdzano działanie wszystkich
znanych środków znieczulających i zaczęto
porodowych,
stosować dla usunięcia bólów
te które przyno3Zą najmniej szkody matce
jak i now'Jrodkow.i. Zadaniem radzieckiej
nauki akuszeryjnej jest kontynuowanie i
pogłębienie tych badań.
Profesor B Michajłow, naczelny akuszer
i ginekolog ·Ministerstwa Zdrowia ZSRR
mówii: nawet zwykłe opatrunki przeprawa·
dza s'.<:: w wic!u naszych klinik:irh bez'x'leśnie .. W sali onatrunkowej podobnie j.aJk

przewidziano i to.,, że. w r_od.zinach o.b. arczo1k
d
ł
nych ma ymi z1ecm1, zuzyc1e energn e e trycznej s'.ę zwiększa ze względu na konieczność częstego przygotowywani a posiłków. Dlatego też na każde dziecko przewidziano dodatkowo 8 kwh energii elektrycznej na m:e.
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Czy 1nożli""7y
E>zyć

zużywaniu elektryczności
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TOMASZOWS~I

Współzawodnictw prac w
KronikaTomaszowa
krośnie
pracujących
wyścigu
. I

1

na
na l·ym
indywi· tkaczy
W ostatnim etapie
i dualnego w PZPW Nr 27 w Tomasza- I-sze miejsce wysunął się l\'.Iokrogulski
1
wie brały udzial oddziały tkalni, przę· Roman - 160,5 procent normy, wśród
dzalni oraz sn0walni. Na przędzalni tkaczy obsługujących 2 krosn;i. I-sze
I-sze miejsce zajął Szmulski Stefan - miejsce zajęła Lipińska Leokadia \\·yra
180,3 pre cent normy, na tkalni. wśród I b;ająca 136 procent normy. Na snowal

Z miasta

•

Tomas1-0wianka wyjeżdża
do Koluszek
KOMU WINSZUJEMY
Drugi mecz w tym sezonie o mis trzostwo
Sobots. dnia 23 października 1948 r. kl. A okręgu łódzkiego rozegra ZMP „Tomaszowianka" w Koluszkach z tamtejSZ~'m
Dziś: Seweryna
ZZK. Jak wiadomo. p'.erwszy !'wój mecz ,,Toprzegrała dość nieza,luż,enie z
maszowianka''
WAŻNIEJSZE TELEFO!'\Y
ko!ejarzami łódzkimi ZZK. ·
ZMP -

Straż Pożarna

- 51
Mllicja Obywatelska - 47
Dworzec Kolejowy - 4
Komitet PPR - 46
Komitet PPS - 166

Odprawa kolporterów
I 27 października o godz. 17 w lokalu Komitetu Miejskiego PPR przy ulicy Antoniego,
kolporterów terenoodbędzie s'.ę odprawa
wych i fabrycznych prasy partyjnej. Obec·
ność

ADRES REDAKCJI R. S. W. „PraM", Plac
Kościuszki

L'C: 10 -

3. tel. 2f:O, g0dziny

l -

przyjęć

'

12.
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obowiązkowa.

„Próba generalna" i „Oświadczyny"
w teatrze RDK
Zespól świetlicowy Robotniczego Domu
Kultury wystawia w niedzie!ę 24 października
br. o godz. 19.30 i w poniedz'.ałek 25 października o godz. 19.30 - w sali RDK przy ulicy
Armii Crerwonej „Próbę Generalną" RaorI.a i „Oświadczyny" Czechowa.

.• Oświadczyny" Czechowa to sztuka, w której autor po mistrz.owsku odmalował s•osunki
społeczne panujące w Rosji Carskiej w drug'ej połowie 19 wieku. „Próba Generalna"
obrawje nam trudności i.. komiczne sytuacje
związane i. przygotowywaniem s·ę teatrzyku
amatorskiego do p;erwszego występu.
Chcieli wynieść 20 kg. przędzy
W Państwowych Zakładach Przemysłu Weł
l·rzo(lownik P• acy
nianego Nr 27 w Tornas7owie zostali schwySZl\IULSKI STE::" AN
tani przy prób'e przeniesienia 20 kg. ukr-adzio
nej przędzy wełnianej ob. ob. Gawlik Tadeusz, rii I-sze mje.1sce przypadło w udziale
Kobziński Antoni, Sobiersk: Stanisław.
Głogowskiej Florentynie.

..iieszkania otrzymali robotnicy
ruiedawno domu
Do · wyremontowanego
mrieszka Jnego przy ul. Jerozolimskiej 7-9
wprowadwno 6 rodzin robotn'czych. Prze.
wa:T.nie są to robol nicy zatrudnieni w fabryce
sztucznego jedwabiu Nr 1. W niQdJugim czas;e zostaną oddane do użytku świ.ata pracy
dalsze budynki, będące jesz.cze w stddium re·
montu.
0

I
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n1e .s1ec burs dla n1ezamozne-J młodzieży
I

I

T

I

I

II-gie miejsce na tkalni wśród tkaczy na 1·ym krośnie zdobył Bekulard
Józef 15:~,5 procent normy, II-gie miej
sce na przędzalni uzyskał Majewski
Tadeusz 162.9 procent normy. na snowalni II·g;e miejsce zdobyła Olczak Jó
zefa 182 procent normy.
III ·cie miejsce na przędzalni zdobył
Ciotucha Józef 155 procent normy,
wśród tkaczy obsługującvch 1-no krosno III-cie miejsce uzyskała Szczepar
niak Zo.fta 152 procent normy.
Vv etapie tym niespodzlcwanie I-sze
miejsce na przędzalni zdobył Szmulski
Stefan. Robotnik ten już w poprzednim etapie zwrócił na siebie uwagę,
w trudnych warunkach
zdobywając
IlI·ce miejsce. Pracuje on na przęrlzRl
ni od 12-tu lat.

szeroki plan rozbudo CE wnioski: 1) bursy TBS n1lleży oto·
Obecnie urządzono bursę w czyć opieką całego społeczeństwa przez
Przedborzu. Projektuje się urządzenie powołanie Rad Opiekuńczych, 2) szcze
bursy w Brzezinach, Opocznie, Bełcha· gólną opieką otoczyć młodzież najbied
towie. Kończą się remonty w Wieluniu niejszą i sieroty, przez wyszukiwanie
ob. Łatkowski.
i Tomaszowie Maz. Umożliwi to padnie tej młodzieży i udzielanie jej stypenW Zjeździe wzięł 0 udział 20 osób; re sienie liczby wychowanków hurs do diów, 3) ożywić działalność Kół ZMP w
bursach i podnieść tężyznę fizyczną
prezentowane były prawie wszystkie 1700-1800 osób.
Zjazd przyjął d 0 realizacji następują młodzieży.
bursy TBS w Okręgu.
referaty:
następujące
Wygłoszono
,.Rola i znaczenie burs społecznych
ZAKON'CZENIE KONKURSU
TBS w budowie życia demokratyczneBALONIKóW WZO
go w Polsce" i „Organizacja pracy wy·
konkurs baloników WZO,
Atrakcyjny
chowawczej w bursach".
26 września do 17 paździer
od
trwał
który
Jak wynika ze sprawozdań kierowni
ustaleniem najzakończony
został
rb.
nika
ków burs - w 21 bursach TBS w wo·
Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocła I ciwko ustrojowi państwa, polityce rzą
przebaloników
48
Z
pomieszprzelotów.
jewództwie łódzkim znaiduje
wiu na sesji wyjazdowej we wsi Unie- du i sojuszowi ze Związkiem Radzie- dłuższych
c-zenic i opiekę 1360 młodzieży. Więk kosz powiat Lubań rozpatrzył sprawę ckim. M.1n. oskarżony rozpovvszechniał słanych pocztą, jury konkursowe przyzualo
stanowi rolo· bogacza wiejskieg 0 Władysława Okonia oszczercze ·insynuacje jakoby władze w za najdłuższe przeloty:
szość wśród bursantów
dzież chłopska, pochodzenia biednego a oskarżonego o uprawianie wrogiej pro województwie kieleckim
kupon na ubranie,
pierwszą nagrodę wprowadzały
odznaczająca się zdolnościami i zaroiło pagandy, skierowanej przeciwko 1.udo przemocą kołchozy na wsi zaś
200 posiadaczowi karty uczestnictwa Nr 320
waniami do nauki. Młodzież ta wyrwa wemu ustrojowi Państwa Polskiego.
sprzeciwiających się temu chłopów kie ob. ''vięcławskiemu Andrzejowi z Wrocła·
wia, którego balonik wylądował w Białym
na ze środowiska rodzinnego wymaga
Osk. Okoń b. legionista Piłsudskiego leckich zostało zamordowanych.
stoku, drugą nagrodę - teczka ze świI1·
szczególnej opieki, gdyż często musj się był kolejno członkiem POW. BBWR i
Na rozprawę powołano 5 świadków. skiej skóry, posiadaczowi karty uczestnictwa
l:orykać w mieście z ogromnymi trudVv toku przewodu sądowego Wojsko Nr 326 ob. Worotniakowi Józefowi, któreOZN·u. W 1945 r., uo wyzwoleniu kra
nościami i zamiast się uczyć marnuje ju Okoń otrzymał młyn i gospodarstwo
wy Sąd Rejonowy uznał winę oskarża· go balonik wylądował w Przemyślu, trzei traci swe zdrowie w walce o zabęz roine we wsi Uniekosz.
serwis porcelanowy do
cią nagrodę zaś rieczenie bytu.
Akt oskarżenia zarzucał . Okoniowi nego oszczercy za całkowicie udowod- kawy, otrzymała Jackow Danuta z Wroc·
Zjazd wysunął hasła: objąć opieką świadome rozpowszechnianie fałszy- nioną i skazał Okonia na 12 lat wię ławia. Balonik jej wylądował w Zarszynie
w pow. sanockim.
największą ilość młodzieży oraz szcze- wych wiadcmości, skierowanych prze· zienia.
1111-1111-1111-1111
1111-11•1-1111-1111
gólnego zaopiekowania się sierotami i 11-1111-1111-111-1111-1111-1111-llil
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W tych dniach obradował w Łodzi
Zjazd kierowników burs TBS województwa łódzkiego. Obradnm przewodni
czył Kierownil- Okręgu I:..ódzkiego TBS

TBS

opracowało

''iY burs.

Bogacz w·ejski ska any
za wrogq propagandę

::;;:::::~:!~~ 2~~·~~~;~.r~: z~k~:~

dowiska robotniczego i chłopskiego.
Pozostała młodzież '.;o w 80 procentach synowie chłopów małorolnych i
robotn1ków. Znajdują oni pomieszcze
nie w bursach dzięki pomocy stypen·
dialnej, którą organizują samorządy po
\datowe i gminne, organizacje społeczno-oświatowe itp.
Poważną pomoc stypendialną udziela
Państwo zasilając fundusze burs za po
frednictwem Kuratoriów Okr. Szkol·
nych dodatkami na dożywienie w wy·
o;okośd zł .2400 mies. na wychowankasierotę i 1000 zł mies. dla pozostałych.
Tym sposobem bursy TBS mogą dać
utrzymanie swym wychowankom za 2
lub 3 tysiące zl miesięcznle, zwalniając
poważną część młodzieży od opłat
przez udzielenie jej stypendiów.

powijakach
w
jeszcze
Lekkoatletyka wTomaszowie
b
d
mówi mistrz Lo zi w 10- oju - Kobyłecki

W najbliższą niedzielę nastąpi oficjal zuje coraz lepsze wyniki w lP~koatlety
ne zakończen'.e sezonu w Tomaszowie. ce. Biegacze „Pilicy" są już ·obecnie
sportowców
wśród
lekkoatletyczną bezkonkurencyjni
Ostatnią konkurencją
tego sezonu b~dzie rozegranv na dy- Tomaszowa. Klub ten posiada bez wąt
stansie 3 km bieg na przełaj. Dokładna pienia dużą pezyszlość.
W wielu klubach zwraca się uwagę
analiza wyników os:ągniętych dotych·
czas przez lekkoatletÓ?J' miasta wyb· jedynie na ~ilkę nożną. Lekko~tl~tyka
zuje jasno, że la galęź sportu nie ó~:;zy traktowana Jest po macoszemu 1 nie do
się u nas jeszcze dostateczną pppular· cenia się jeszcze jej znaczeni::i. Mlnclzi
chłopcy uważają za punkt honorn grać
r.n<ic1ą a v;yniki tE sa r.aog )i słabe.
O tycl-i sprawach informuje nas 1vice w pierwszej drużynie piłki nożnej,_ nieprzewodniczący podokręgu lekkoatle· liczni tylko interesują się najpiękniej·
tycznego w Tomaszowie i mistrz 10-c'io szą gałęzią sportu - lekkoatletyką.
'.J'o falszywe ustosunkow:mie się mło
br.1ju okręgu Łódzkiego ob. Kobyłecki.
Głównym pow0dem słabego rozwoju dz1~ży., do tej gałęzi ~portu, można by
lekkoatletvki w mieście - · mówi ob. zm1emc przez odpowiedni.o nastawiony
Kobyłecki" jest brak boisk, a r:acz~j kierunek wychowania fizyczr:ego . ·w
brak bieżni lekko3tletycznych na 1stn1e szkołach, zwłaszca w szkołach sredn1ch
·
.
. . w sz k o1e wpawna
. JUZ
. · Mł o d z'. ezy
d. o b rą b"1ezn1ę
·
Cale społeczeństwo winno brać maso jących boiskach. .Jedyną
powm
'~·:Y udz:al ''' pracach TBS tworząc skła posiada klub „Pili.ca" przy fabryce na być zasada, że lekkoatletvka jest
dką członkowska fundusze na sty- sztucznego ;edwabiu Nr 1, i rzecz cha najbardziej _klasyczną i najbardziej
1 rakterystyczna, właśnie ten klub wyka zdrową gałęzią sportu.
pendia.

I

ciągnie
- Olbrzymie znaczenie
ob. Kobyłecki - dla spopularyzowania
lekkoatletyki wśród szerokich mas, ma
,ią takie imprezy sportowe jak np. biegi
Jesienne. Przebieg tegorocznych bie·
gów jesiennych w Tomaszowie, w któ·
ry~h. wzięł~ udz~a~ kilka tysięcy mło·
dztezy , moze byc dla przyszłości lekko'
atletyki przelomowy i stać s·ę punk·
tern zwrotnym dla rozwoju tej gałęzi
.spo<tu w Tomaszowie Nie było bowiem
w mieście jeszcze imprezy sportowej,
któr::i. cieszyła by się tak masowym udziałem młodzieży 'i którą można by
nazwać. .tak udaną pod każdym wzglę
clem. Mieszkańcy miasta przekonali się
.naocznie, że nie tylko zawody piłkar. . .
.
.
.
· k
k.
1 m1e11
1. , emocionuJące
s' ie. są'ć cie. awe
.
· .
.
.
moznos. stw1erdz1c Jak mesłuszme spy
chano dotychczas w Tomaszo,„ie lekko
atletykę na drugi plan.

I
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TEATR.i"
Państwowy

w

Teatr Wo.iska Polskiego
ul. Jaracza 27.

Łodzi,

Tuiś o godzinie 19.15
błem".

„Igraszki z dia-

Państwowy Teatr Powszechny
ni. 11-go Ustopada 21 - tel. 150-36

L•AD

Dziśogodzinie19.15„Nadzieja"
Teatr Kameralny Domu

żołnierza

.

ul.

DaszyńsltleJro

84

Ostatnie dni punktualnie o godz. 19.15
1
de Peyret-Chapuis „Nieboszczyk

~~ ~icS:

TEATR „SYREN \" T.-:>ngutta I
Dziś o go(iz. 19.30 ,, p ANI PREZESOWA „
„

Teatr Kome~1 Muzyczne.i „LUTNIA"
P10trk9wska 243

Dziś 0 god7in.ie 19.15 Piękna Helena"
w 3-ch ~kta.ch ( _._odsłoopera komiczm.a
5 bierze
nach) muzyka J. Offenbacha. Udzia.ł
60 osób Chór balet statyści

ork' est

1
ra.
Te,atr „OSA" Zachodnia 43, tel. lł0-09
CodziePnie o 19.30, w niedziele i święta
o 16 i 19.30 komedia muzyczna R. Stulza
'

.

·

'

'

"

Pt. „P ep1na •
CYRK Nr 2, PI. Niepodległości
NOWJ? atrakcyjn.v program w dni powszedme godz. 19.30, o;;obota godz. 15.30
19.30, niedziela godz. 12.00, 15.30 i 19.30:

IK l/'łl Ił
ADRIA - „Kopciuszek"
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
film dozwolony dla mł"dzie.;,,
program na dwa dni 23 - 24
„Narzecwna z Turkmenii"
BAŁTYK godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz: 14.,30
film dozwolony dla młodzieży.
„Wyspa skarbów"
BAJKA godz. 18, 20, w niedz. 16
fil"" ,1,.,zwo!o„v dla mk· rł?:ieżv
GDYNIA - „Program aktualności kraj.
i zag_·an. Nr 35"
!!0dz 11. 12. 1 :~ to. 17. 18. rn. 20. 21.
HEL (dla młodzieży) - „Kopciuszek"
;d". 14,30
godz. 16.30. 18.30 20 '1'J .
·
program na dwa dni 23 - 24
„Iwan Groźny"
POLONIA godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film dozwolony od lat 16
program na dwa dni od 22. do 23. 10.
„Panna bez posagu"
PRZF.DWIOśNIE godz. 18, 20, w n.iedz. 16
film dozwolony od lat :18
„Noc grudniowa"
ROBOTNIK godz. 16.30. 18.30. 20 30 w niedz. 14.30.
film dozwolony od lat 14
REKORD - .. Wielki prz1>łom"
godz. 18, 20.30, w nfodz. 15.30
film dozwolony dla mlod„ie7.v
MlTZA - „Tajemnica wywiadu"
godz. 18. 20 w niedz. 16
film niedozwolony dla młodzieży
ROMA - „Kurhan Małachowski"
"odz. 18 i 20. w nicd:i: 16
film do21wolony dla młodzieży
„Ostatni mohikanin"
STYLOWY godz. 16.30. 18.30. 20.30. w nietlz. 14.30.
film dozwolonv dla młodzieżv
„Ludzie bez skrzvdeł"
śWIT godz. 18, 20, w niedz. 16
film dozwolonv dla młodzieży
„Przeczucie"
TĘ:CZA godz. 15.30, 18. 20.30. w niedz. 13
film dozwolony dla młodzieży
„Kwiat Miłości"
TATRY godz. 17. 19, 21, w nicdz. 15
film dozwolony dla młodzjeżv
'\V1SŁA - „Narzeczona z Turkmenii"
godz. 17, 19, 21,· w niedz. 15
film dla młodzieżv dozwolony
WLóKNIARZ - „Na morskim szlaku"
godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz. 14 :30

filn
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Z -kalendarzyka jutrzejszych imprez sportowych w Lodzi

I

Po dłuż RzC'.i _przerwi e hazard ziści ~potkań pił- ~o wynika, zawody nicdzi~lne zapowjadają, się kiego. Zryw tym razem będzie miał lekką. prze~ars~ich 0 :r;nsti·zoRtwo Ligi bęch~ znów śl'·iatl- 1 intereRują,co , ż.y czcniem je5t t<'Ż wsEystkich, aby prawę z Bawelną., którą. powinien wy11oko pokG

kami zmagan o punktr- . Ty~ raze111: w ;t;odzi zo- prowadzone hyły w atmosferze sportowej.
D_r.llgi ze~pół łódzki, Widzew ud~je się _do _TMbaczy~1y Cr1> ~0,'1ę, ktora zmierzy_ s_1ę z. Ł:r~·cm.
Obecme gośc1e ~ą na czel_c tabeh 1 dzlC'h leli 4 novn, z , ktorą wygrał w pierws7.<'J rundzie u s1e
I punkty od n~s_t~pneJ. cl r;1zy1_ty . F~k! cm jPduak hie 4:~. Czy uda si~ łodzianom powtórzyć w_ypest ~e ~~acovrn. z~aJdUJe _się w mezhy t dobrej nik poprzedni, okaże najbliższa prz._vszłość. Za j formi.e. N_1e""~tpliwrn b~dz'e chciała na trii.dnyn1 . znaczyć wypada. żi> zarówno T~rnovi3: jak i Wi, teren~e . łodzkn;i u zyRkac dalsze dwa punkty, za· dzew są stuprocentowymi outs1deram1.
o KAżDY PUNKT TOCZYć SIJ;; BJ;;DZIE
pewmaJą c _sobie w ten ~posób na <1łuższy okres
WALKA.
pr~wadze1.ne. w _talielce. Z _drugiej znów htyony
Dzisiaj rozpoczyna sif? druga ;unda. spotk~ń o
LKS 7 naJdz1e s:ę w _taki.e,i ~~-tuac,j1, że każd_v
I punkt zdoby_ty Jest mezm1erme cenny. Jak 2! te- drużynowe mistrzostwo w boksie okręgu łodz-
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. W nadchordzą.cą. nied~ielę, dma 2,1, bm. sekcja siadly, Goszczko, Adamczyk, Matusiak Bh1szpiłkarska KS „Gwardia'' rozpoczyna mistrzo- czvk.
'skład drugiej drużyny:
stwa B klasy l'~OZPN. Pierwszym przeciwniPromiński, Petrak, Duchnik, Zbiorczyk, Roz·
kiem Gwardii hędzie DKS Aleksandrów, zawo- pilirski, Kowalski,' Kochaniak, J,esiak, Mielczarek, Dworniczak, Kęsy, Różycki.
dy odbędą się w Alekrnndrowie.
Zbiórka zawodników w niedzielę dnia 24 bm.
W związku z powyższym wyznacza się składy
l
druzyn na niedzielne spotkanie. Pierwsza dru- 0 godz. 11.30 w Ko10endzie J\.f. O. m. Łodzi, ~kąd
Obecność i
żyna: Warzyński, Piątek, Grzybows1d, \YjcJoch, uastąpi wyjazd do Akksandrow~.
Szymczak. J ezier~ki, llfańkowski, Rudnicki, Pod- punktuafnoM obowiązkowa.
.

.

l

Dzial

ołicjalng

Komunikat

1. Zgodnie z poleceniem Wojewódzkieg? ł1rzę \zowych. Dane powyższe musimy zakomunikować
du Kultury Fizyc-."Iej wzywa się kluby do nade- Wojewódzkiemu Urzędowi Kl'.
2. Uchwałą Zarządu z dnia 13 bm. ukarano
słania sprawozdań z przeprowadzonych zbiórek
i _ofiar ,,Ka odbudowę stolic.v''. Prosi~y o poda· zawodnika 11-far~ii;kow.kiego Józefa.- _6-ciotygo
me ~urn uzyskanych z opodatkowania wpływu dniową dyskwahf1kacJ~ za uchyleme się od rebrutto w wysokości 2 proc. oraz ofiar jednora- prezentowania barw Okręgu w dniu 10 bm. w za

. 11Hstrz Łodzi YMCA wystawia skład następu·
Ją.cy: Na.stałek, Sobc21akówna, Szc.zepaniakówna, Woźniakówna, Dobiechówna, Wieczorkowska, Riekiera, świątochowski, Mackiewicz, Pytel, ćwiercznkiewicz, :Miksa, Niedziel~ki Sku'
piński.
Filmowiec: Boniecki, Dobrowol~ki, Jora, Jg.
worski, Sobczak, Stanowski, Domański, Pławik,
i Sierpiński.

-Nr 7

wodach z reprezentacją Okręgu Poznańskit"go.
Początek kary 13.10 br.
Motywacja.: zgodn:ie z komunikatem Zarządu
Nr 3 pkt. 3 U7.8. rb). „w wypadkach ewentualnych nil'domagań zawodników miarorlajnych
będzie św i ad ee.two naszego lekarza. związkowe
go obyw. dra. :Moskwy W." Oznacza to, że kat<le 7a8wiadcżenie in'nego lekarza winno być prze
dłożone w zasadzie osobiście do akceptacji wy·
badaniu leżej wymienionemu lekarzowi przy
karskim, które ma miejsce przed zawodami.
Zarząd stwierdza, że zarówno kierownik sek
cji pi\'ŚCiarskiej ŁKS-u jak i zawodnik Marcin·
kowski zostali przez kpt. zw. powiadomieni o
konieczności zgłoszenia się w d.niu 10.10 o godz.
!l ;ano do badania lekarskiego.
Obowiązek powyżs?.y nie został dopcłnionv.
Zarząd Okręgu powziął pawyższą. ~eh·
wałę, mając na względzie wyeliminowanie wy·
padków świadomego uchylania się od obowiązku
reprezentowania barw naszego ok.ręgu, które to
, wypadki niPj<'dnol/' otnie mialy miejsce i ~pot
kr.ly się z surową krytyk~ opinii sportowej.
3. u~hwalą. Zarządu z dnia ~o bm. skreślono
r. listy członków następujące kluhy: Związkowy
Klub Sportowy „OdZież'', }',ódź, Włókienniczy
Związkowy Klub Sportowy „PKS' ', Pabianice,
!{obotniczy Klub Sportowy „'l'UR", Lód7..
Kluhy powyższe wezwane zostały listami poleconymi do" •*'śnienia na piśmie lub u. tnie przy
czyny całkowitego niewyknzywania zainteresowania pięściarstwem. N a listy powyższe nie
otrzymali-śmy odpowiedzi.
Za Zarzą.d:
(-) Dąbrowski Józef
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Doskonały sprinter radziecki Karakułow wygrywa bieg na 200 m w Warszawie.

Bez Bobuli, lecz z
przyjeżdża

Gędłkiem

„Cracovia" do Lodzi

l

„Cracovia'' roze_gra piero po zakończeniu rozgrywek.
Leader tabeli ligowej,
W ataku miejsce Bo buli zajmie nowopozyslmpierwszy mecz _mistrzowski po blisko miesięcznej przerwie na obeym boisku. „Cracovia'' wyje ny Kolasa, a w tró,ice środkowej grać będą: '
na prawym
dzie do Lodzi na mecz z ŁKS-em bez Bobuli, B-cia Różank,owscy i Radoń .
ale z Gędłkiem, który podda się operacji do- 1skrzydle zaś Szeliga.

Skład pięś·ciarzy czeskich
na mecz z

Polską w

I

Poznaniu

W szysc;y .jedziemy do Pabianic
na

W Tow. Pr-zyrodruik&w

się miłośnikami pływania..

Zarządu

WARSZAWA (obsł .wł.) Czechot\łowacki Zwią. została. następująco: Majdloch, Muzlay, Matejzek Bokserski nadesłał do PZB skład drużyny f cik, Petrina, T<Jrma, Prihoda, Rademacher, Li·· któ ra .7 ris t op~ vansky.
· · Czec h ~słowacJi,
Kierownikiem drużyny będzie Vondraska, se·
reprezen t acyJneJ
KOMUNIKAT
da br. rozegra spotkame z reprezentacJą. Połsk1 kundantem ti·ęner ·Herget. Ponadto z drużyną.
Zarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt. i w Poznaniu.
ringowy Valecky i
przyjeżdżają sędziowie:
lru;t. Użyt. Pub!. w Polsce - Otldz.iał I w Ło·
:r:rużyna czeska w kolejności wag zestawiona punktowy Blazko.
clzi zawiadamia. że w dllliu 23 paź.dziernika br.
o godz. 18-ej w lokalu z.wiązkowym UJ!. Wól·
czańsika 5 wyglo>Si odczyt (dla wszyistkich) pt.
,.Rozwój soc}alizmu od u to.p ii do nauki" Stefan Szymczak - inspektor szkolny.
zakończenie
Po odczycie konc-e.rt. Wstęp bezpłatny.
Zarząd Łódzkiego Okręgowego Związku Ko- werów turystycznych.
W dniu 24 ipaźdrziemika b.r. o godz. 10-ej w
Start i meta tych wyścigów przy Parku Wol
lokalu zwi ązkowym ul. Wólczańska 5, odbę larskiego podaje do wiadomości, że w ramach unośc i w, Pabianicach o godz. 11-ej. Opłata star-.
odbę
kolarskiego
sezonu
zamknięcia
roczystości
dzie się zebranie pracowników Wydziału O·
towa w· obydwóch wyściga.i:h z.l: 50.- od zawod
pieki Społecznej, na którym w;ygłosi odczyt dą. się dwa wyścigi szosowe: na dystansie 50 km ~k~
•
pt. „Od miło5ierdzia do racjonalnej opieki spo o :Mistrzostwo Okręgu dla posiadaczy kart wy
Zvt; cięzcom wyścigu dla niestowarzyszonych,
stowadla
km
25
dystansie
·
na
oraz
ścigowych,
mgr. A. Postofow - Nacz. Wy(ja,.
łeczne·j" rzyszonych i niestowarzyszonych posiadaczy ro- nagrody wręczone będą. na mecie.
Opieki Społ.
0

„MOKRE DERBY" NA BASENIE YMCA.
W niedzielę na pływalni YMCA odbędą. się
derby lokalne najlepszych zespoló"I'{' pływackich
Ł odzi Filmowca i YMCA. Wystąpią. najlepsi za.
wodnicy tych drużyn. Program prze-widu.ie biegi,
sztafct_v, zawody junjopr'w oraz pokazy humorystyczne. N'iewą.tpfo~•e basen "1'::-fCA zapełni

LOZ'!,

du<.~~,c- !on'- dllł młodzieży

„Iwan Groźny"
WOLNOSC godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
film dozwolony od lat 16
program na. dwa dni od 22 - 23 10.
„Marsylianka"
ZACHĘTA godz. :18.30, 20.30. w niedo:. 16.30
film dozwolony dla młodzieży

interesująco zapowiada się mecz
Włókni~rza ,z ~KS-em. Ten osta_tn~ będzie chciał
zre-wanzowac się za klęskę, porues1oną. w pierwszej kolejce spotkań. Czy mu się to uda będzie
7.ależało orl składu przeciwnika. Jedno jest pewne, że ':alka będz_i; zacięta. w każdej· wad~e.
Trudno Jest wyłomc faworyta. z tego meczu, J&dnak więcej szans posiada Włókniarz.
nać. Bardzo

I
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sezonu kolarskiego

Dzieri qluchonien1qch

W najbliższą niedzielę, dnia 24 paździer
W d'niach 23-26.X. odbywają się coroczne
nika br. od godz. 10,30 rano w Auli Wydzia
łu Farmaceutycznego Uniwersytetu Łó<rakie „Dni głuchoniemych". W z·wią'.Rku z tym szkogo przy ul. Lindleya 3, III piętr.'), odbędzie ła dla głuchoniemy-eh w Łodzi, mieszcząoa się
.pr.z y ul. Sienkiewicza 35, umożliwia w sobotę
się posiedzenie naukowe Polskiego T-wa Przy
23.X. i w poniedztlalek 25.X„ społeczeństwu , lu
Ło
w
Oddział
rodniC'Zego im Kopernika
drLiom interesującym się żydem i sprawami
dzi. Na posiedzeniu tym pr')f. dr Eugeniusz głuchoniemych, w:z.ięcie udz.iah1 w zajęciach
SKORKO wygłosi odczyt na temat: ,,Wpływ sUl:olnych, trakot-0wanych, jako lekcje okaz.owe.
nauki o uromieniotwórczości na "fl?:wói fiSzkoła dla głuchoniemych w Łodzi z.najduje
s:ie roo<'I opie-ka Towa.rzYGtwa Ooieki na<l Gluzyki

CO z

teąo wąnihnie

ŁKS odwołuje się

do PZB

Łódzki Okręgowy Związek Bokserski zawiesił na okres 6 tygodni pięściarza LKS-u Mareinkowskiego_ za nieusprawiedliwioną. nieobecŁódź.
ność na meczu Poznań -

Marcinkowski wbrew zarządzeniu I,OZB, że
wszelkie zaświadczenia lekarskie powinny być
wystawiane przez lekarza. ŁOZB, przedstawił za
świadczenie wystawione przez poradnię sportoŁOZB ~
wo-lekarską., które nie zostało pTZez
norowane.
,Jak się dowiadujemy, ŁKS złożył w tej sprawie odwołanie do PZB w l'V"arszawie.

Dzisiejsze imprezy
Kalendarzyk sportowy na

sobotę

przedstawia

się następują.co:

SOBOTA:
Boks: godz. 19-ta hala Wimy, zawody o druBR wełna.
żynowe mistrzostwo: Zryw Piłka ręczna.: Sala YMCA. godz. 18.30 Zfl.WOdy siatkówki systemem trójkowym o puchąr śp.
Załęskiego.

Piłka nożna.:

15-ej rozegrane
klasy C okręgu

na boiskach łódzkich o godz.
zostaną. zawody o mistrzostwo
łódzki~go.

Odpowiedzi Redakcji

„Ciek;i.wej Harcerce" i „:Miłośniczce kolar·
choniemymi. Towa.rzyst•wo t-0, obejmujące zaMistrzostwa Pohki w kolarstwie w
sięgiem całe woiewództwo, zajmuje się warsz- stwa" ta.tarni sz.kolnymi, k.rawieckim, szewskim i sto- tym roku zdobyli: w wyścjgu na przełaj Czyż
larskim; organ,irzu.je kolonie letnie dl-a dzieci (Łódź ), w wyścigu szosowym płaskim Pietrasze
W w:v' cign górskim Kapiak
głuchoniemych. Fundusze Towanyistwa pocho wski L. (Łódź).
Czy - (Warszawa), w wyścigu sprinterowskim (wyś 
dzą z drobnych składek członkowski-eh
(Kraków ) w
pr:;_yczyniłeś się do ulżenia doli tych dz :eci? cig krótki na torze) Kupczak
Czy należysz do TowarzYGtwa? Zap1-s1 r> ' " ' m'l j wyRcigu długodystansow:vm na torze Bel~ .T.
je sekretairi_at ~ow?-rzystwa przy s-z.k0_J.o :1u ; J10 CLód_ź). W tym roku wyścigów na torze już nie
n~~mych, S1enk:ew1cza 35, w po.n1edz1alk1. i.r-0- będzie.
l.n--01.9979
dy i piątki w gorl17.. 17-?.0
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