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nych zapytuje mim. Bevaina co się dzieje z jego obietnicą wyborczą dóstarczenia krajowi 4
milionów nowych domów. Auto:rzy lis·tu zwra·
cają uwa.gę na los tysięcy rodzin londyńskich,
których zdrowie i życie zagroż·one je.st w po·
ważnym stopniu wskutek fatalnych warunków
mieszkaniowych.
·

LONDYN PAP. Ogłoszona tu octatnio o ostrym bra.ku domów mieszkalnych
o cięż-, kowanym na łamach .,Daily Worker" grupa
pr.ze:z. .rząd „Biała KSięga" zapowiada, że kiej sytuacji ludności.
londyńslkicli .radców miejskich i przedstawic1ewszelkiego rodmju ogrnnicz.en.ia spożycia dla
W liście o•twairtym do m<i:n. Bevaina, o;publi- li :nwiązików zawodowych robo•bnhltów budowla
li1dności brytyjskiej będą trwały co najmn'.ej
do czerwca roku :1n·zy6złego. „Biała K~ięga"
stwierdza, że lX>filOc amerykańska w .ramach
I
planu MarshaJla iillie wyistan:-czy bYl!la.jmniej
na polepszenie _sytuacji ludoości. i że doJa:ry
amerykańskie umożliwią zaJ~dwie utirvy.manie
dzisiejszej JX)łglodoiwej diety.
.
Dzisi,ejszy poziom kolllsumpcji ludności bryodbędzie się
połowie
tyj<Skiej jest - jak po.dJk,reśla ,;Biatła Księga"
- niższy, aniżeli przed kryzys.em finansowym
Komisja Wspó-łdziałania PPR i PPS na posiedzeniu w dniu 22 paź·
roku ul>iegłego. W <lią9u najbliższych 8 miedziernika ustaliła na podstawie upoważnienia kierownictw centralny~h
sięcy obecne lll~s.kiie ;racje żyw.nościowe nie zo
obu Partii, że Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS odbędzie się w pierw6taną zwiększone. Kom;umpcja tytoniu i paszej połowie grudnia br.
'
pierosów zosta.nJe :nredukowarn.a.. Utrzymane
zostaną ograniczenia przyd'lliałów ben.zYllly dla
Postanowiono też zwołać na clzień 3-go listopada wspólne posiedze·
samochodów prywatnych :i mot.ocyikli. Przynie KC PPR i CKW PPS

Kongres Zjednoczeniowy PPR
celem ustalenia daty i
Kongresu Zjednoczeniowego.

wynagrod:zenńia

Rada

Wojska kolonialne na razkaz
P RYŻ (PA1". - W 19-tym dniu. st!'ą,jku
gór 'ków syruacj.a uległa p0ono·wnemu i;~t;raę
ni:u. W zajściach, będących nastę[l6twem akcji
poll.cy}nej, 200 osób odniosło rany.
W poszczególnych zagłębiach węgloiwycli sy
ruacja przedstawia się nas.tępująco:
NORD I PAS DE CĄLAIS. Na. północy, gdzie
dotychczas strajk odbywał &ię w s.poikoju, do-

nauczycielskich

v\'ARSZAWA PAP. - W 44 nUJJllerze Dzi-ennika Ustaw R. P. ukazał się dekret o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i podstawowych.
Dekire.t ustanaw.ia 7 grup uposażenia: zasiadnicze o<l 6.000 zł. w 7 g.r. do 11.000 zł. w I-ej
grupie. Do uposażenia za&a(hticzego d-OC:hodrzą
dodatki lokaJ.ne. fu:nikcyjne i. el'llżbowe o.raz
2la
w godzi.nach nad•lic:zbowych i za czy;nności dodatkowe.
Dodatki loikalne 7w WarszaiwJe wymo'51Zą od
-::rJO
do 650 zł., n~ ·em.i~rh ""'rzv.s•k.a.n.yoh i n.a
~ ...,,
~ vu ,.
obszarach nadmo.rsikicli od 750 do 1.400 zł.
Do-datki fll!ll'kcyjn.e wahają 61ię w granicach
od 1.000 do 6.000 'Ził. Stużbow-e zaś od 1.200 do
5.000 zł. miesri.ęcz.rui.e.
NaUiCl.yciele będą p.rz.eszeregowani do iROwych grup uposażeniowycli, według następujących zasa.d:
Grupa 4 i 5 otr.z.yma grupę 1, gru.pa 6 - 2-gą
grupa 7 - 3-dą, grupa 8 - 4-tą, grupa 9 5-tą, gmp:a 10 - 6.-tą i gru:pa 11 - 7-mą.

PPS

porządku

dziennego

Liczba domów w trakcie budowy ws,tała z.re
c1ukowana o 40 1yisięcy. Równoc.:zieŚ>nie zwięk·
szyło się budownictwo
luksusowe. W ostatnich cz.terech mri.esiącach władze ud.zieli.ły ze·
zwolenia na budowę prywa·tnych lU!ksusowych
apartamentów, klubów d ho,teJj na sumę około
2 i pól miliona funtów szteirJingów w jednej
tylko d:lli.elnicy !o.n.dyńskiej Westminster. Nie·
które irady mi·ejskie ap.robują plallly budowy
domów mi·esZlk..alnych po drori:srz.ej ceinie, ))!'2ez11i.c1cwnych dla klais ś·re.dnkh, lepiej sytuowa·
nych.
Autorzy li.stu zarzucają nas1ępnrle ministro·
wi fawoiryzowanie kapitału prywatnego na n.ie
korzyść tani-ego miej6.kiego budownictwa mie·
szkanfowego chla świata p.racy. Prze-dsiębi-orcy
prywatni podwoili swe zyski. WieLkie prywat
ne monopo.Je budowla.ne nanucają w dalszym
ciągu swe wamnki. Plan budowy tamich mieszkań jest wyraźnie
&abotowany i miejsk;e
władze lokałl!le muszą czekać miesiącami na do
&tawę materiałów budowlanych.

walki o kopalnie francuskie

*• *

LONDYN PAP. Ciężka syt'llac.ja miesz1-.:an.owa w WieLkiej Brytalllii pówa.żnie n'epoko1 tutejszą opIDię publiczną, koła pa•rlamen
tarne i ~ązkowe.
a nowe1 jesiennej sesji Izby Gmdn, rozocz ~aiącej si~ w najbliższy p,onied:ziałek,
:.;n·~ter zdrow.ia i budo<wy domów Beva.n. epot
a s ę prawdopodobnie z silną lm'ytyką szeirok1Ch ,·ół posel;oki<:h, albowiem podczas ferii
arla.mentarnych wiąksza. część posłów, o-cl·
'll'le<lzając swe okręgi wyiboircze na obs:z.airze
<"alego kraju, mogła p:rzek01D.ać silę naocznie

płac

I

grudnia rb.

w

Reforma

(12~6)

- NIEDOSTATKU ANGLII

zqd Attlee • Bevina zapowiada utrzymanie ,,półgło·
dowej•• diety na dalsze 8 miesięcy. 4 miliony Anglików
bez dachu nad głowq wo~ec nadchodzącej zimy

dział ubJOń na rynek wewnęl!'ZJ!y zmniejszy
się w porównttniu z rokiem ubiegłym. Program
budowy tanich mieszkań będzie utrzymany na
dotychczasowym niewystarczającym poziom.ie.
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Specjalne wynagrodzeruie będzie przysługiwać za naucza.nie i prowadzenie zajęć wych-0
wawczycli w godzinach nadliczbowych o.raz za
czyinności dodatkowe, jak np. s.prawowa.nie opield wych01Wawczej nad kla6ą, 01Pi€ikowanie
· pracow.ruą,
·
'-'bi'
·d
się
uu. ~ote.ką it .

Queuilłe'a strzelają

straj~:cujących

do

ny. Bez.poś.rednią p.rzya;ymą zajść było Me6Z- brojo.nych.
towanie 8 działaczy mr~ąz.ków zawodowych,
Do zagłębia na.pływają w d!IJls.zym ciągu po·
którzy zostali uwię.zieni w Bethune. MiejS<:owi s.iłk.i policjd i wojs.k.a, Do, Lille pmybylo 6 tygómlicy ora:z. strajkujący rnbo1ll;licy, przyibyló sięcy żołnierzy z franC'U-skiej strefy okupacyj·
z Noeux, Bruay, Au.cliel, :Vad•in j Nari.ngairbe, nej w Niemczech.
utwOO"Zyli po~hód'. który ~da~ się pod prefekZAGŁĘBIE CARMAUX. MiaSlto sprawii·a wira·
turę,, dom~ga.Jąc ~lę z.wo~mema airesztowainl:'ch. że.n.ie miej!SCOlWIOści w st.ainie obłęźenia. Zebra·
DeiegaC]a mam1fes.t'.illtow Z?st~ła p.ray-Jęta nda publicme są rnabmniome. Ko.lejaime przy·
prrrea: po.d,pmf~ta. Mory zgodrz.1! &ę na. tymcza stąpili do strajku soilidallmo5ciowego. Gór.nicy
so:we. zwolnrnane ~res'Zltowanyc~. natom.1ast od- depMtamE!'.ll!tu Taorn poet.anowtlli me podejmo·
mow1ł. wst~zymdJil;ta dochodzema ~doiw-ego, za wać rnwmów z prefektem, który, ko,rzys.tając z
słanaaiąc się brak1i:m k.ollll:petel!lCJJ . . .
·faktu, że delegacja strajikujących zo-stała przyWobec .tego malil!festa.nc1 sk;ierowali s.1ę ku jęta w prefektuaze, poledł policji ob6adzeuie
budyn.kow1 sądowemu, zab~eraJąc z sobą pod- centrali elektry=nej.
,
prefekta. Gdy pochód zibHżył się do sądu, zoG
. .
.
..
stał nagle zaatalooiw<IJily prrrez żandaaunów, któ~RD. Go~cy, wspomagam.i .P.rzetL łudnosc.'
·
li
·
...__
·
h
·
k-·'b
k
b'
.
odbi.!1
kopalme
Besseges,
MoJieore-Su.r-Se;re
ny uzy ga:z.ow =<tW1ącyc 1 vu · a;ra mow RJcha·rd, rnrz.bra.jając
policjantów i oficera.1
30
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pona d pó mi Iiarda z no Wspo' lny Dom
ł

pracę

ł

wpłacono

górników

szło do poważnych zaiść, w wyniiku których przy rozpędza·niu tłumów. Pooczas 6ł11roiłl eze·
15 G.trajk\lją<:ycii i 20.,Aa.ndarmów o<lnd06lo ra- reg żandarmów zostało obezwładnio'llych i roz·

efę ~~~~~:.ciekając.

Należy podikireślić, że oddział

po.rrucilii samochód .i sta·
woj.ska. oku·

pujący kopalnię Richard, nie stawial strajkującym
żadnego
oporu, pozwalając na zajęcie
b
R b
·
b d

do dn1·a 20 paz' d Zl·ern•k
l a rb •

szy u.
o otnicy u owiani przystąpili do
WARSZAWĄ (PAP). - W druiu 22 bm. od· że w oik.resde poprzedzającym zjedin.oc1Ze111ie poJ strajku solidarnościowego.
była się w Komitecie Centralnym PPR, lorajQ- skiej iklaJSy l!'Obotn.iczej, akcja WlJ>lait .i zbiórki
iwa o-dip.rawa pełnomooników zbiómk.i noa Wspól pieniędzy powilllnoa być bar-dziej intensywna i
W Artes zastrajkowaJl metalowcy.
IIl'Y Dom Zjednocronej Paaitii klasy .robotniCZJej skoordynowana.
PARYż PAP. - Według wiadomości, które
ozłoinków obu partyj robotllliczych PPR li
Stalll zbiórkii na Fundusz Budowy Centrał.ne- nadeszły do Paryża w godzinach wieczornych,

PPS, na której pełnomocnicy poszczególnych
W~J.ew.ództw U:ożyld sp:rawolldan.ia z p.rn:-ebiegu
zb10rk1.
Konferencję zagaił peJ;no.mocnfilc KC PPR do
spraw zbiórki tow. Szaf.rański, 61twie'r<lzając,

I

Bezp·ieczeństwa

po odczytaniu projektu

odroczona

umałej

szóstki
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PARYŻ .PA_P. -. ~śró~ niesłychanego za.inMiejsca pne:z:naczone dlla de.legatów państw
teresowarua a nap1ęc1a, ~es:potykanego na do- czło.n.k.ów Ra.dy, dla publiczności i dzńeilllJika
tychczas:ciwych pos1edzema~h o~z. r?~oczę-. rzy były całkowicie wypełnione na długo
to w p.ią~ek o go~. 16-eJ posied7eme ~a.d.Y \ pr,zed posiedzeniem. W a,tmosferze najwyższe
Beq,p1eczen_stwa, poswięcon.e „s~raw;e Berlina · go. napięcia i uwagi generalny sekretarz ONZ
Przed P?s1edzsn1em P.rzewodmczący rady - Trygve Lie odczytał tekst projektu rezolucji,
Bra~U']IIa przeprowadził konferencję z delega- opracowany przez 6 „mniejszych" państw,
tam:. trze<:~ mocarstw z~ch?dn;cli, a następnie wchodzących w sk.ła·d Rady Bezpieczeństwa.
z W1Cem1rnstr-em Wyszyns'lom.
(Tekst re.zolucji podajemy na str. 2-ej naszego pisma) . .

WBizonii - ;ak za Hitlera

Po :La.p{)IZ!Ilaniu zebranych z projektem ,,śze
śoiu" w sprawie rozwiązania zaga.dnie:nlia ber-

go Domu ZjednoczC>nej Partlii Klasy RC>botllii- w zagłębiu Firminy (departament Loary) doczej wyniósł w dniu 20 paździemika :rb. _ szło. do zaciętej walki między strajkującymi
613.206.737
zł. Na sumę tę zło.żyły się górnikami a policją i wojskiem. W chwili, gdy
wpła<f:y członków obu pa.rti.i - kwitowane ce· górnicy wypierali policjantów z szybu Combgietkami. Zb.iórka p17Wprowadzona 1-go maja fort, wojska kolonialne otworzyły ogie:d na
w całym kraju (pon.ad 33. mi.I. 7lł), wpłaty ~- strajkujących.
stytuc.ji oraz czło.n.k.ów PPR. przebywa.jącyich
.Ted~n górnik został zabitv, a 15 od~ioslo cież
n.a t>la.cówkach zaqrainicznych.
kie rany. Ogółem podczas starcia w Firminy
Poszczególne województwa Wjpłac.iły . (Śtam. nad 100 osób zostało rannych.
na dzień 20 bm.): woj. śląsko-dąbrowskie W Mon~eau !es :Mines w zagłębiu północnym
90.422.066 zł, woj. V."l'oclawskie - 58.503.991 zł, wszystkie ataki policji zostały odparte. Strajku
woj. poznańskie 43.256.374 z.ł, woj. szcze· ~ący wzięli do niewoli 140 żandarmów, w tym
oińsk.ie 36.830.590 zł, woj. bydgoskiie
Jednego pułkownika i jednego kapitana żandar31.069.317 z.1, woj. k.rakows.kie - 28.800.624 zł, merii.
·
woj. gdańskie - 21.542.715 zł, woj. łódzkie W departamencie Gard siły rolicyjne zostały
18.927.299 zł, woj. warsa;awskie-15.647.190 zł, wycofane i wszystkie kopalnie znajdują się w
woj. kieleckie - 13.092.077 zł, woj. lubelskie rękach strajkujących.
- 12.1.46.205 :zJ, :w,oj. olsztyńsJde - 11.3~2.~13
W. godzinach popoł~dniowych zebrała się w
zł, WOJ'. rzeszowskie - 10.831.285 zł, WOJ. b1a-1 Paryzu, pod przewodmctwcm prezydenta rapu·
łosto-ck1e - 6.726.454 zł.
bliki Auriola, rada ministrów, która ma pow Wairs.uiwiie z.ehrdJ!lO - 61.792.836 z.ł, w wziąć ważne decyzje w związku z sytuacją
Łoda.i - 21.756.242 zł.
stra.jkowt.

po

l

BERLIN (PAP). ~ Podcz,as powrotu delega·
cj!i związku ofiar faszyzmu z kongresu z Ei~e
nn.ch do Frankfurtu, amerykańska policja grawydał rząd
nicz.na na polecenie władz wojs.kowych zatrzy sześdu ·państw w przygotowywanii.1 projektu
,
PARYŻ (PAP). - Mediator ONZ w ko flik
mała niektórych czło.nik:ów delegacji i sikonfi- rezolucji.
n · Na.S>tępnie zostały złożone ko.lej.no krótkie de palestyńS1k.im dr Ra.lph Bunche ogłosił iko6kowała znalezioną przy nich ,,zakazaną litedeklaracje
pra:ez
delegatów
Chin,
Syirii,
Belgii,
muniikat,
stwierdzający,
że
otrzymał
depeszę
il"atu;ę", do której z·alicz.ono m. in. dzieła Turi Kanady. Po wyczerpaniu lisły mówców prze od obseirwatorów ONZ w Tel-Avivie i w Kag'e-niewa. znanego pi'>arza Martima Anderse· wo~niczący . Brnmuglia oświ.adczył.. ie pon;e- 1rze. doi!loszące, iż rząd państwa Izrael, jak i
na Nexne oraz z.najdujący się w pos·iadaniu waz deleqaci_ 5 mocarst_w 1:1 1:' m'el- .czasu na rząd egipski zastosowały slę do wezwania Rad "'legato· w z'oio' r li'sto'w oz· naln h
'6a" ~a.pozname się z waru n.kami i szc.zeqołam1 pro d B
.
,
<i.
.
" · ·
·.
.
.
P eg
Y~ '· P•
jektu rez-0Jucji, poeiedz.enie Rady Bezpie<:zeń· Y ezp1eczenstw? 1 wy ały swym wo1skom
nvch 'Przez mem1eckich antyfaszystow prred stwa zo 6 tale o<lorocZQne na poniedziałek 00 poj ro?.koz roprze.slania ognia na obszarze Negev.
lch stra.c:emem nrze.z h.Ltlerowców
.
łud.DW..
PARYŻ "1AID\,
Aaen"'ia F'!'a""""""P~~~ tk!
w ""I
""
~- ·~

~5~::ro~~i!~f 1:r~~::}!~f~~~~~e:~~; Rozkaz· zaprzestania walk w Palestynie
Izraela i

l

rząd

egipski

·
T I A
lllos1 z .e ~ v·ivu, że ? godz!inie 2 po jpołudniu
~;SIU ll1!€JSOO'Wego, tJ. w 2 g.odzim.y po ternni.me ustalonym pm:E!IL me.diato.ra ONZ _ Bun·
che - na wszys.t!k.icli odcinkach frontu illa ob·
szarze Negev painował całkowity s.pokój.
~.alki w pusl}'IIli Negev rozpoczęły się ty·
dz,1en temu w "·-'" 15
'dzi
.,_
d
d
.
. • . W!Jl·u
paz ~... a, g y o •
d'l.l.ały ~~:p5ik;ie reat~rwały konwój Zydows'ki, zdąza1ąr,y z Jeromłwy d!o jednego iz o&edl:i twlow$0ld.c}i_ "'°-~vch na o.bsmirrzie NEQeT.

/
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ro1e t ezol11cji
,,m I ; zóstki"
PARYŻ

Apatio wyb re w mr końskich rwozy• Trum n
Amerykanie dość majq ni roz wnej polityki ob cnych
..i.
.
zan oe;
a 11ac ' a rosnq

NO""'.'Y JORK ~AP. - W ame-ry;kańs.'kich ko
łach dzie!llillk,a,rskJich .podk.reśla t11ię, że mimo bi.i
61.kii~o terminu wyborów, które_ mają się <?dbyc 2 listopada, odczuwa się wsród szerok1ch

m.mi wyborc~ych brak zainteresowania wynik1em wyborow pre2ydenckich w Staµach Zjednoc.zonych'. Apatia_ ta. wynika z. pr:zeświadcze!llla'. !Z, ru~ mi:! rozrucy między kandydatem

ładców USA.

(PAP). ~ Opraco:wany prae:z ne;ść
mn!eiszych pańs1w , członkow Rady Be7JP0.e·
<:z(,ństwa, projekt rezc lucj.i w &pra)Vis Berlina
ci~v Dewey, ale n ie =aczy to jednak, ii kan
Prusa . ameryikań~ka pod!k.reśla, ze wyS>1~1 Tru I br zmi n-astępuJą<:o:
dydat n.a -prezydenta z r mif'nia partii r pu- mana me polef)9zyły Jego t'IU!n& J oboz De,
.
ł>J.ik ańsk · ej ći tszy s i ę popularnc ś<:ią w śpole- wey'a pewny j~t swego zwycięs1wa. Mocr.ą
Rada ~ez.p..eczenst"".a.
czeń"'t'W".e amerykańsk.'m.
stroną propagandy prze<:lwyborczej WaJl'ice'a
r:>zwazywszy uwazme s%eireg WJ'ł>ad.ków,
We<ltug przewidywań, Dewey ątrzyma nie- jest wyisuwanie haseł pokojowych. Dlatego k t or~. do.prowa~.:z1ly do obecne] powaznei 15 y·
co więcej niż 22 mili'Jny glo-sów, które zdobył też Wallace cieszy się poparciem ruchu zw1az- tuac]l w Be•rllmE,
po<l<-2...a.s wy.porów w 1934 r. kiedv to na Reo- kowego robotników amerykańskich oraz inte- • śwladoma pełnej odpowiedr!Jialno.śd xa u<tny
sevelta glo sowało 25,5 mil'onów osób.
ligencji postępowej.
maru~ międzynarodowego poJrn.ju 'd be.zpiec:zeń·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s~a oraz ' działaj~ z~dn~ z ML ~ Karty
Narodów Zjednoczonych,

.

I

. .

demokra~cwym
J~~ie
kandydatura Wallac(\'a
budzi nadzieje i entuzjazm tych Amery.k.anów, którzy pragną ZJ!llLfill
B„gd~n
w poliJtyce wewnęt·r=ej i zagra:nkznej Stanów
'W
U
Zjednoczon:iych.
.
·
d
d
T b
ł S
• dl"
, •
In;i€1IliTI!ik'i amery!kańsk;ie, ,'&k ,JNEIW Yoaik członkiem Mię zynaro owego
ry una u prawu~ IWOSCJ
Times", k,tóry podkreśla apat..ię wśród wybo1"PARYŻ (PAP). - W piątek o godz. 10.53 roz ich ma.ndatow na 3 lata. Spośród 10-du innych
ców am€JJ'ykański.ch, dochodzą do wni05k.u, poczęło się kolejne posiedzenie plenarne Zgra sędzi ów, wybranych w tym samym C:Za6ie,
że przynajmniej połowa uprawnionych do gło- madze;n,ia
Generalnego ONZ. Na porządku 5-ciu ma mandat 9-ciolemi i 5-oiu - sześciosowan.ia n.ie weźmie udzfr:lłu w wyborach. Cza- dtie•n.nyun figuruje ·sprawa wyboru 5-c;u czlon- letn:.
sopfamo „United States News and World Re- ków Międ.zyna.rodowego Trybunału Sp.rawieW pierws.zyrn głosowaniu zostali wybrani:
port" przepowiada, że na 93 miliony osób ma- dliwości. Wybór ten dokonywany jest jedno- Hsu-Mo (Ch1ny), Bada,W'i Pasza (Egipt) i Read
jqeych prawo do glosowania, weźmie udział w cześnie w Radzi€ Be.zpiEczeństwa i za wybra- (Ka.nada). Otrzymam o.ni 48, 38 i 37 głosów
wyborach tylko 47 milionów,
nych ostat€CZJ1~e uwa~ się kandydatów, któ- (większość absolutna wynos.i 30 głosów) o.raz
· a bs0 1u t ną wię"""'ws
· '·- 'c' t- 1- na Zgra w Rad-z:ie Be=
, ieczeń6twa - 10, 9 i tf głosów
Pra6a ameorykańislra •~A1r,reś·la, ż.e Truman rzy uzy.s k a.1ą
CIJl'o.
•
-....
'ł""""'
madzeniu, jak i w Rad;z,ie. W wybor.ze bie•rze (większość absoJubna 6 glo.sów).
je&t 'Zall11i.epokoj<lll'ly brakiem zain<taresowania również udz.iał Szwajcaria, jakkolwiek nie jEst
* "' *
s,połeczEństwa amerykańskiego dla wyborów człcmkiem ONZ.
PARYŻ (PAP). _ Sędzia BogdaJt Winiarski
pre.zydenta USA. Mimo, że kierownicy partii
Sędziowie M:.ędzynarodowego T.rybunału (Polska) otnymał 33 gł06y w Zgromadzeniu i
p06tępowej liczą się z tym, iż partia po-stępo- Sprawiedliwofoi. na których miejsce mają 6 głosów w Radz.ię Bez.p: eczeństwa i za.stal wy
wa otrzyma :zm.ac:znie mmiEj głosów, niż repu- wejść obecnie nowi k<llldy<lad, pochodzą z na- brany na okres 3-letni. Ponieważ żaden z pobliika.nie i demokraci, 1o Jednak zwolennJc.y stępujących krajów: Egi.pt, Chiny, Kana<la, zastałych ka.n<lydatów nie ot=ymał wymaga'Wallace'a iwyik.a.zują Wlielką energię i entu- Polska i Jugosławia. Zostali OiIJ.f wybrani 6 lu- nej większości głosów, pos.ieclzenie zostało odzjazm w icam.pa.nii przoowyborcrej, gdyż wie- tego 1946 r.
raczone. Wybory . piątego sędzriego Trybunału
d:zą O!Ili, dż prac.il.ją dla. d'C'bra ipo.ko.ju i. demoZgromad.z_enie Genera:1ne 'Ustaliło ważno\Ść O·dbędą się w te.rminie póŻilJ'.ejszym.
Jvracji. P.ra.sa amerykańJS<ka stwierd7.a. zgodnie,
że :z.ebram.ia przedwyl>ocrcze, na iktórych wyt<t~ował
Wa.Uace.
rna.cznie więokMą
Włochy
i lość słuchaczy, ill.iż ściągały
:z,ebrania Trumana. Na CJ·
gól pa.lllUje przekonaruie, 'Że w wyborach zwyretubhk=tl1m
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RZYM r_~P. -

i pozbawia pracy robotników włoskich

W związku z do•tawami mar testu . przeciwko proje'Idowanym redukcjom ro-

"ha!lowsk~m: amerykańRkie

celem· zapobieżenia pogo.rs.zem.iu się sytuac_ji
w Berlin.ie, szczególnie poprzEZ przygotowarue
drogi do ro.związania. tego zagadnien.ia
apeluje do czterech [ządów, na których ciąży o<lpowiedzialno5ć za sytuację w Niemczech
i w Berlinie, jako moca·n ;twach okupacyjnych:
1) o niedopuszcz.eni.e do ja.kkhkolwie.k wypadków, ik.tóre by spowodowały pogor&zenie
się obe(j'Tlej sytuacja w Berlinie,
równoczesne podjęcie, mianowici~ ..,,
0
21 notyfikowa.nia
dniu
tej i!'ezoJucj.i c-zterem zai.ntereoowan"'"' JT.7 -"dom, kroków, potr:z.el>nych do
1 ··-.
wykonania punktów
a) i b), ik.t6.r e następują

po.nnżej.

PUNKT a) Natychmia6towe odwołanie przez
wszystkie S'trony wszystkich ogrankzeń komu·
nikacyj111ych, tra..risportowyich ~ handlowych po
między Berlinem i zachodnimi stre.fa.mi Nie·
miec oraz ogra.n:ezeń trans.portowyich i ha.ndlowych do i z radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech, uważając za takie ogra.ruiczenia
te, które mocarstwa okupacyjne wpro'Wad:z.iły
po d'!liu 31 ma.rea 1948 T.
PUNKT b) Natyichmiastowe l'l'p'Otkanne merech gubernatorów wojskowych, mających l!la
celu unifikację waluty w Berliniie w oparr<:iu
o radziec.ką markę okupacyjną. Cz,teirej gub~rn.ator:iy wojskowi usta·lą warunkri ,Pła wprowadzenia, obiegu i dalszego użycia radzieckiej
mauki okupacyjnej jaiko jed~ej waluty dla
całego
Berlina ora% prz.ygotują wycofa.nie
mark.i zachodniej B. Wszystko to ma. na<Stąpić
zgodIIJie % warunkami U$.ta1onymi we w6pól·
nych i·TIJS'trukcjach, prukallanych cz.terem gu-·
bernatornm wojskowym w Berlinie, a uzgod·
n ionych przez cztery rz.ądy w Moskwie l. wydan~h wd~u 30 ~e~a l9~L
Zadani~ to ma być wykQllla;ne 'pod lto:ntrolą
k.omi-sji finansowej oterech mocarstw, której
Olfga.n:zacja, pelno.mocnictwa i odpowiedzial·
ność %ostały o•kTeślone w wyżej wis.pomnianych li.nstrukcja~h.
PUNKT c1 Dzień 20 Hstopad& 1948 ' " jest datą wprowadzenia p~widzianych w n-11.'tatni~j
części pu'llktu b) zarządzeń.
3) W przeciągu następnych 10 d:ni po '1rJ"k<>naniu zal'%ądzeń prz.ewidZiia.nych w pu.."lkde b)
w-z;gl~ie w dilJ\u, W!':gą.d.nionyan pomiędzy ~ta
rema rządami, naleiy W7l!l.O'Wić rokowania Ra·
dy Ministrów Sp.raw Zagr.anicznych w sprawia
wezystlcich i6totnych zagadnień dotyCZl\Cych
Niemiec jako całości.
Projekt rnwiocj.i zostaa podp.isain:y Pf2leZ de·
legatów Argentymy, Belgii, Chilll, Kanady, Kolumbii [ Syrii.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

artykuły przemyR- botuik.sw. w fahryce Pignone koło Florenrji
produkowano we Wlo- przemysłow c y nRiłowali TlTZPprowadzic przy poAS~\'NGT~ PAP. - Geiner.ał Clay,
5 ,;och, zalcwa·ą - rynek a ich właściciele demon- mocy policji lokaut nie dopuszczając robotników
ry bAiwił ostatnio w Waszyt11goorue, by ko.nfe- tują maszyr.y. .
do pracy. Robotnicy pozostali j~dnak na swych
rować z Trnmanem na temat t. 71W. ,,.most'U poRobotnicy wło~ry wy~tępują w obronie prze- poste_runkach, a 15 tys. ro~o~ni~ów _tego okn~~u
'.Wetrznego" udał się w drogę powrotną do mysłu Włoch. w~zystkie fabryki w Parmie i ogło~1ło na. zna~ s0Llda.rnosc1 ~?łdmowy straJ~:
Ni-emiec.
Emilii zawiP~iłv w czwartek prarę na znak pro
Walka górmków w Carhonn n11. Sardynn
~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~-~-~~-·-~~~~~~~~~~~~ pneciw demo~owan~ wanrlat~w prnc~ bwa
w dal~zym ciągu. Pr7Poi ... ko ilrmontażowi walc:r.ą. równiez robotnicy w Terni.
roseł kom1inisty rrny Darni przl'\mawiająe w~
rzwartek w Izbie Po~łów podczas debaty nad
budżetem mini~ter~t~a Pr zPmvRłu, wsk~?.Rł nP.
PARYŻ (PAP). W czwartek Wli~orem o- fra.ncu&kie. Nilkt 6pośród C'l:łoinków podkomisj.i po" ażne kon8ekwencje 1 jakfo wynikają. z nnieru chamiania przemysh1 włoskif'go. Wykazał on
bradowała ;podkomisja wylx:>nio.na praez K<>mi· nie oponował.
Ze W?:ględu na to, ŻE do W6tępnej męści pro n& podstawin statystrki, że straty przemysłu
sję PolityC2lD.ą ONZ dla opracowacia osiateczjektu meksykańskiego nie z9ło6zono żadnych włoskiego. wywołane likwidowllniem przeiłsię- ·
neg-0 tekstu rezolucji w myśl wniosku mek6y- poprawek, podkcmisja postamowiła uznać po- bior~t'W, wynos7ą oił l!J46 r. 400 milionów dolakańskiego.
Pod.komisja wybrała jEdnomyi\lniE prawiony w t n sposób tek~;t ~ezolucji mek- rów. , ..Te~t to 'kwotA. zna rznie wyż~za od sumy
f.Wym i!mr.ewodniczącym delEga.ta Mek6y.ku. a syikańsk.:ej z.a przyjęty i prz.ekazać go kom;isji obiecanej nam w TRmarh "Pomory manballowskiej'' - o'wiadczył poseł D11.mi.
sprawozdawcą przedfltawiciela Oz,e,cho.sfo- po1itycznej.
wac:jd.
P.rzewodnicząq
zapropo!llowaił
omówienie
poprawE.k, wn~esionyich przez delegację Fra;n.<:j.i li ZSRR. Na wniosek delegata ZSRR Bogomołowa
omawia.no najp!erW' poprawkę do
czwartego pu.nktu konklLLzji mek6ykańskiej,
BERLIN (PAP). - Na pJ.enamym posdedze- chwytem propagandowym okupacyjnych władz
. :przedstawioną p.rze:z; ZSRR. Pod1k omisja poos•takardynała
nowiła jednomvślnie przyjąć czwaTty punkt W· niu ek<lll'l-0m.:cznej rady B~zonii, zdarzył się tra- zachodnich i w związku z tym p.rzytocz;ył cyredakcji zaproponowa.nei przez delegację •a- gikomi=y epizod, świadczący o tym, że an- tat, który przyipisał znanemu podżegaczowi wo
WARSZAWA [PAP). - W d:niru 22 paźdz i er•
prowadzona obecnie jennemu socjal-demokracie ErnestQwi Reitera- nika br. zmarł w szpitalu Elżbietanak w Wardzi€Cką. Następn i e podh..omisja przeszła do o- tyradziecka propaganda
mawiania poprawek francusk ich dotyczących w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, wi. Cytat len zawieraj.qcy wściekłą propagan- szawie ka.r<lynał August Hlond.
p:erwszych trzech punktów drugiej części pro- niczym nie różni się od propagandy hltlerow- dę antyradzieckq, delegaci socjal-demokratyczP-0 operacji wyirostka .roba.czkoweqo, którą
jektu meksykański ego. Delegat Fram.cji pod- sk1ej.
ni przywitali oklaskami, po których jednak za- przeszedł ikardynał Hlond 13 października wyPodazas d~k'Usji w sprawie finanso•wani-a panowała grobowa cisza, kiedy Sperlin9' o- wiąz.ało si ę powikłane izapalenie płuc. Pomimo
kreślił, że poprawki IE mają· charakter czysto
«"edakcyjnv i nie ?:mieniają istoty i>rojektu. tzw. „mostu powietrznego", komunistycz;:ny de świadczył, że przemówienie to ·wygło®ił nie na:d:zwycza.j.nej opi~ki lekarskiej oraz transfu·
Delegat meksykański zgodzjł s~ę % tym s~ano~ legat rady ekonomicznej Fri.~ S?.erli.n.9 .oświ~d socjal-demokrata Reiter, ale Józef Goebbels.
zji kT'Wi, na~tąpił ?:gon w piątek, 22 paździer 'Wlisilciem i oświ.adczył, ie przyJm'll}e poprawk1 czyił, że tzw. „problem berlmskl fest ;edyn1e
1mika o godz. 10.30.
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Ustalanie tekstu rezolucji meksykańskiej
na komisji Politycznei ONZ

Tragikollliczny epizod
na posiedzeniu rady ekonomicznej Bizonii

Zgon

Jerzy Korwin
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Zabójstwo Waldemara Glilc.ka
- .Ale wasz szpieg jest niewątpliwie na- I nia. Moja działalność wypływa z tej, a nie
rodowym bohaterem kończył konsul i inneJ rteczywistości, jest więc najzupełmówił dalej ze W"Zra.o;tającą werwą. - Gdzie niej naturalna. ,
.
.
.
się pan nie zwróci wszędzie panu.ie ta
. 'l'adeusz me mogł się zor1entow0 c, czy ma
bzdurna podwójna miara rze~y. Każdy d-0 czynienia ze zwyk~ym .m.iędzynarodoczyn polityczny i wojskowy dla jedn~ch wyr:i aferzys):ą, czy ~totrue. D~re przy
jest spełnieniem obowiązku, a dla drugich swoim szczegolnym zaJęciu, Jakim trudnił
przestępstwem. Pochodzę z po'łudnio~ej s:-ę <.H~gi~ l~ta, wypra~wał sob~e oo:~b~ą
Ameryki, na terenie której t~ się me- filozofię zycia., W każd_:ym_ bądz razie rue
ustanne wojny domowe, bądź uparte walki m~E;ł prz~ac mu racJ1, Jego słowa bumiędzy dwoma małym.i, jak na tamtejsze d:;.1ły _w ~1m ~wałto~y proti:st, były usz:;,tosunki, krajalni i nigdzie fak, jak tam czy~hw.e i zawierały wi.ele cyniczny~h na~k,
właśnie, nie daje . się zauważyć humory- chc;c. n.ie _były pozbawione . gł~bs.zeJ zna~ostycznego dualizmu wartości moralnych w mosci zycia. Czy dlatego, ze Jest ono mepolityce i wychowaniu narodowym. Jeśli zl,yt przyjemne, ma już takim zostać na
Paragwaj napadnie na Urugwaj, w OC'7...ach z~wsze ?, ~arre zali~za~ się do ludzf. 0 jaParagwajczyków jest to czyn dobry, a jed- kic~. mowil ~~drzeJ, ~ są ";' stame , 0 .szunoC'Ześnie w oczach Urugwajczyka niesły- kac: i pogi:ę?1c całe społeczen~twa, j~sb techanie zbrodniczy. I ·odwrotnie. Myśli pan, go im własnie potrzeba do osiągmęcia sweże gdzieindziej wyrwali się już z tego sche- !;O celu. Mogli być bezlitośni.
matu? Nic podobnego. A jak długo taki
- W~aje pan zasa.dy, - parował słowłaśnie schemat w ocenie wartości moral- wa konsula inżynier które w najwyżnych rządzić będzie naszymi uczuciami i SZ}'lll · stopniu są niemoralne.
kierować naszymi czynami, nie ma mowy
Twarz Darrego nawet wtedy, gdy się
o prawdziwym pokoju i przyjaźni między wzruszał choćby gniewem, zachowywała
narodami. Zabrać wrogowi kawał ziemi, wyraźnie kpiący wyraz. W tę nienawistną
to zasługa wobec własnego narodu, gdy in- twarz pluł dalsze słowa Tadeuse. W miany zaś naród próbuje tego samego, to już rę jak mówił, konsul opanowywał się coniebywały ~wałt hlst~ryczny. W życ~~ ra.z bardziej i stawał się o<lrazu mniej
nad wszystkim panuJe Jeszcze moralnosc p~jrzysty.
wojny, to ona wywiera właśnie decydujący . - M~wi pan, że istnieje międzynarodowpływ na najpoważnieisze nf!l&Ze ooezyna- wa potęga, dą,żąca do panowania nad świa-

Hlonda

sprzy-1 rze~Y'Vi:stości.
Wsz,e.lkie kierowa.nie się złu
dzen1ami
samobóJczy zamach na

te.m. Ta potęga to po prostu zwykłe
siężenie na spokój i dobrobyt małych
•państw i malych ludzi. Nic więcej, a to
~st.ko jest niesłychanie wstrętne, niemoralne i zbrodnicze. Od pewnego czasu
ludzie stali się ofiarami polityków i własnych. nawet przywódców. Wynalazki, których dostarcza pan swoim mo.codawcom,
będą służyć, na jeszcze wfększe 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 s~rio słowa, • których nikt
poza nimi nie ma zamiaru traktować tak
samo. Jest to idiotyzm.. ~ycie m.iędzyna·rodowe opiera się na próbach podejścia
przeciwnika i nawet Sójusznika, a nie
próbach porozumienia. Porozumieniem i soju.szem nazywa się dotychczas prawie zawsze wymuszenie zgody na znacznii:i slabszym p~ciwniku lub nawet współpartne,
rze, jeśli ten przeciwnik lub współpartner
nie może się dość skutecznie przed tą podejrzaną przyjaźnią obronić. Te same zasady daje się zauważyć w żvciu prywatnym.
- To jest cynizm!
Nie! zaprzeczy! energicznie konsul Ja nie jestem cynikiem, to tylko
świat jest takim niesłychanym cyrkiem i
kto tylko bierze go poważ„;'!, mocno dostaje po głowie.
. - . B~rdzo wątpię!
_
Nie zazdroszczę losu an..: poJedyńczemu człowiekowi, ani narodowi, który riie
z.echce zrozumieć tej smutnej lekcji naszej

na

I-

~o

własną

egzyst~ncJę.
_
_
_
.
N3:cia rozumiała, ze te wszystkie uwagi

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

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 było słychać jak ocierali się ubraniami o
drzwi. Niewątpliwie, gdyby usłyszeli bardziej. podniecone głosy, nie obeszłoby się
bez ich wtargnięcia do pokoju z broni!\ 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 si~ za.sa•
darni .moralnymi? zapytała konsula
chcąc rozmowę przechylić na rzecz Tadeusza. Zaśmiał się najpierw w odpowiedzi a
potem stwierdził;
'
- Między rozwojem techniki a moralno·
ścią istnieje jak dotychczas nieprzezwycię~ona jeszcze sprzeczność, a panqwanie I1ad
światem daje wyłącznie postęp tec!:iniki
umożliwiający gigantyczne pndukcjc prze~
mysłowe. Państwa i środo;vtska które te.
rozumieją, rzucają się żarłoc;mie ~a wszvl!:t·
kie wynalazki, aby uprzedzić w-;zelką fal.t·
tyczną i rze!{omą konkurencJe.
· . - Nie tylk? państwa, r6wńiei .ie.:'!nostki,
Jak mogę wnioskować ze swojego ~mutl!e·
?o doświadczenia.
·
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N i!- wszystk1ch dzle~h, w or~anl:zacja~h
powiatowych odb~adą Slę obecnie ~ebran1a
ege?Jkutyw i kół pa.I'ty<jnych poświęcone realizacji uchwały K:omitetu .Centralnego Polskiej Partii Robotniczej o oczY'S'LCZBlŃU szere
gów parlyjnych z elementów obcych klasowo i przypadkowych. Kola. pa,.r.tyjne usuwają ~ ramy orga.;nJzac~. pa~yjinych ·!rLel"~
ludzi obcych naszeJ P.arl:11, ~rzy w sposob
przypadk-OWY przed<JStal1 się do . na.szych
szeregów. Można byłoby już wyliczyć całą l~
ta.nię nazwisk ta.kich ludzi jak dyrektor na.
czelny Zjednoczenia Przemysłu Miejscowego
Próżański, przed wojną dWi'erżawca kilku
ki.n, który nie tylko nie wykonywał na powierzonej sobi'e _placówce_ ~dań postawi?:
nych przez Partlł:. a.le probowal wprowadzlc
do Partii byłych kapitali!rlów, a.by im 1i!'atw1at. ich machinacje; jak dyrektor administracyjno-handlowy Zjednl.Hlzenia Przemysłu
Kapelus7.lliczego, były fabrykant, jak żółto~zki J.ózef, przed wojna, aktywny endek
' szereg mnych.
Zebrania kół wYkazują, że czhmkowie Partil! uczą się po nowemu - o wiele czujniej,
o wiele ostrzej oceniać pra,cę orga.niz.acji par
tyjnych i posz,czególnych c7.J:onków Part.ii.
Cały szereg braków, które jescze przed kilku n1;lesi'ącami u~!Ioozily uwadze towarzyszy
party)nych - dZ'iś są dostrzegMie i to~arzyllZ4'. z ~erjdeC7lltą tJ:.cs~ o. ~ódj Partt} sttat"aJą Slę e usunąc, s•araJą się
opomoc owarzysz-Om, którzy błąd.zą pozbyć się swych
błędów Bolszewickil oFęż krytyki i sam<>kry
tyki wchodzi do arsenału codziennej praktycme,i działalności nasr.tycll organi~cji party.fnych jako najważniejS'Ltl narzędzie uspra
wn1e.nia i doskonalenia pracy.
To nie są słowa. Wystarczy być na. zebraniach szeregu kół fabrycznych, aby przeko--.
n>ać się o tym, ja.k wzrosła aktywność szere
gowych człoolków Partii, z ja.ką pasją bronią
oni! czystości szeregów partyjnych, jak walczą z uchybieniami poszczególnych toWarzys~y. partyjnych, z. jąką powagą
ust.osunkowu1ą SI<: do swoich własnych łJ!ędow.
Wzruszająca. była S()cna, kiedy na zebraniu jednego z kół partyjnych w· Państwowych
Ziakładach Przemysłu Bawełnianego nr 2
(dalrnit>j Pou1ański), sekretarz koła wystąpi'I z kn'.'tyk~ prac:-r. ~ego. ojca, członka tej
że organizacJi partyJDeJ, starego Kapepowca

i . ~at udzielenia mu nagany za. OpUS2Cle
nie się w pracy partyjnej, za. nieprzychodrz:e
nie na, niektóre z posi'edzeń partyjnych, za.
niesystematyaz.ne C"Ly1a.nie prasy . partyjnej.
Towanysz sekreta.rz wypominał swemu ojcu
że on, kt-Ory wychowa.I go w duchu rewolucyjneg0 marksizmu, w duchu przywią~nia
do Partii. i'. ~~~a sprawie :robotniczej, k~ó
ry ~wmeJ sW?-eclł m~ przyk~ade~, o~ecrue
peł.niąe stanowJSko ma1stra, nie UJ<twma dostalteczlllej ~tywnościl • Trzeba też było być
przy samokrytyce ojca ,który przy.17,ek:ł swe
blędy na.prawić, i który pr:z~, że n.ałeży
mu się nagana, aby zrmumieć, jak wiele
=iieni10 się i zmieni'a w życiu naszych organizacji parYtjnyc~. .
.
.
Bo co jest szc:zegoln1e waznego - orga.rozacje partyjne nie tylko oczyszczają. swe
szeregi' z elementów obcych i przypadkowych w toku obecnej kamJN1l1lii, ale usuwają szereg niedomóg, jakie istaniały w ich i
życiu il ~acy cod~iełlillej. Nie UC'J:ęSzczan!e
na zebraJUa parlyJne, nieregula.t!IIB płacerue
~kladek, nieczytanie prasy partyjnej, brak
dyscypliny partyjnej wy.tykany je~t paszczególnym tow31l'Zysz:om i ci, nie w słowach juii
ale. w czynach starają. się ·szczerze swoje
błędy n.aprawić. Wychodzi to rzecz pN>Sta
na .zdr~ie or9aniza-0ji i:iartyjnej. . Mo_żemy
~~erdzrc ~ost poczucia
odpow1edz1alnosmb. wszystik1chJ ~t\•arz~szy t zł.a. i· powierz~ną
so ie praeę . es. o uiewą Piw e powazny
doro-bek.
Byłoby jednak błędem nie wi'dzieć pewnych
istotnych braków W prowadzonej o-becnie
akcji oczyszczainia szeregów partyjnych od
elementów obcych. Przede wszystkim na
szeregu dzielnic partyjnych fowarzysze ni~prawl'dłowo ro7iplanowali sw<>je prace i n1e
sięgnęli w a.Irnji oczyS2Jczania przede wszystkim do tych organizacji part.yjnych, które
są szczególnie zaśmiecone elemenitami' obcymi i pt"Łypadkowymi, a więc do kół przy
instytucjach gospcdarcz.ych róż.nego roozaju,
do k~r tcrenoWych i tym pcdobne. Fakt te~
osłab1a, w pewnym stopn1u rozmach akcJI
oozymczania, zwłaszcza w najważniejszym,
Początkowym jej stadium. Pmwala to ,'V pew
nej mierze obcym e!ementom w nasze.i Pa.rtii zyskać na czasię i wykorzystać ten zysk
na cz~si'e. dla lepszego. zamaskowania s~ę i
ukryc1a Się w ten sposob przed udel"Leniem.

ieś bułgar

W nlektorych ~gn1wa.e!t O!l'~1~1.1 pcrrty~
nej towarzysze me prze;rawia.Ją JCSW?Je d?
statecznej czujności klasowej i przejawi'aJą
liberalny stosunek do elementów obcy?h kla'
sowo. Dla przykładu przytoezymy dzis fa.kt,
że aktyw Dzielnicy
śródmiejski'ej Prawej
nie potrafi1 jakoś dostrzec, że dotychczas<>wy C'hłonek. K-01D1it?tu 1)7,ielinicoweg~, Roz.enb.a.um, powiązany ~est ~ ~lem~DJłlałlll !ta.pita~
11S1tyczno-spekulacyJnym1 il Dle wyelą&mt.ll1i
wlaściwych wniosków z tego faktu. By-wa.ją
też wypad.ki zbyt pochopnych decyzji, "jak
to był~ na przykład w PZPJG nr 8, gdzie
usunięto z Partii' czternastu towa.rzyszy robo
ciarzy za to tylko, że nie przyszli parę razy
na zebran!a. Jest. to .oczyW!ście, pozycja niesłuszna, nl1espraw1edllwa, niezgorlna z uchwa
łą Komitetu Centralnego i musiała też być
niezwł-0<r>..nie zmieniona,
Wyda.ie się tci:, że nie wszyscy towareysze
dostrzegli1, że wrogie nam klasowo reakcyjne
elcm~nty p~óbują wykorzystać akcję ~sz-

czarna Partii w tym celu, aby ol>rzucic oszczerstW<UDi peszczcgólnych n3,joidarniejsz~'<ch
towarzyi:zy partyjnych, aby podważyć w ten
sposób ich autorytet wśród bezpartyjnych,

aby poderwać tu i ówdzi'e .autorytet orgilJJl·izadi partyjnej. Takie osrozercze wystąpien!a miały _już gdzie niegd~e mi'ejsce i też
me wszędzie zostały w sposób zdecydowany
odparte.j
.·
. t
to
Wyda e su: nam, ze .rzeba, aby
Wilr7,Y~e zastanowili' się nad wspomnianymi wyżej niedcstatkami i brakami w dotychezasoWej kampa11il oczys7,czania szerer;'ÓW naszej
Partii' od elementów cbeyeh klasowo i przypadkowych i niezwłocznie posta.rali się usunąć te braki.
Trzeba, aby każdy wniosek o usunJęcłe
z Par!H był bezstronnie rmpat·rzony na egze
kutywic, a potem na kole parly,inym,
następnie zaś został rozważony i osta.tecznie zatwierdzony przez wyższe instancje par
tyjne. (Komitet Miejski. Kom. Wojewódzki). DECYZJE PODE.TMOW AC NALEŻY
TYLKO W WYPADKU UDOWODNIENIA
WINY.
.
Pamilętać także' należy, źe ooxysreza.nfa
szeregów partyjnych, urorawia.nia ich nie
można ograniczać wyłącznie do wykluczania
- . w pewnych wYPadkilch należy ..łosować
i Inne kary statutowe.
E. Uzdański

a przy pracy

(Od naszego specjalnego wysłannika)

~

-€i-dy tylko auto nasze zatrzymało się na skra
ju wsi Kruszewo - wszystko się nam odrazu
pomieszało.
Przybyl'.śmy tu, by zaznajomić
s.ię z dniem dz.iesiejszym i dniem jutrzejszym
wsi Kruszewo - wsi bułgarskiej. a zza szkła
tablicy, wiszącej na ścianach wielkiego Domu Spółdzielczego, spojrzał na nas dzień
wczorajszy tej wsi i dzień wczorajszy Bułgarii.
Dzie11 wczorajszy Bułgarii - to znaczy jej
walka, jej walka z reżimem faszystowskim.
z. okupantem hitlerowskiim, jej walka o wolną
Bu!garię.

„Ten kto ginie w walce o wolność ten nie
umiera" - któż w Bułgarii nie zna tego patetyczn~go, a jakże prostego zarazem dwuwiersza poety ludowego Bułgarii Christo Botiewa? I t.e właśnie słowa z.amieszczone na
tablicy przemawiają do nas 23-ma parami
oczu, 23 prostymi, młodymi i starymi, chłop
sk'.mi twarzami. Czytamy podpisy pod por. tretami· zamieszczonymi na tablicy: „Cwiatko
S toików, dowódca oddziaJu partyzanckiego
padł 13.7.' 1943 r ..w okolicy Kruszewa, Piotr
Naczew, sekretarz. Związku IVIlodzieży Robotniczej w Kruszew'.e, umarł od rany 17.7
1943 r. itd. Partyzanci, ,,jantacy" tj. tacy,
którzy pomagali partyzantom i ukrywali ich
w razie potrzeb.V, ochotnicy na froncie walki
z Niemcami. Patrzą na nas mądre chł0pskie
oczy z pomarszczoną od starości twarzą I!ji
Bielczewa i młodziutkie 17 i 19-tnie uśmiech
nięte pełne jeszcze cLekawości 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 gwiazdę pięcioramienną
fotografiami bohaterów napis, zredagowany
,przez tych, którzy pozostali. „MY, kruszęwia
n!e, przyrzekamy, że oddamy wszystkie nasze siły realizacji waszych marzeń - budow · e socjalizmu".
Tak 530 rodz'.n wsi Kruszewo wspomina w
czwartą rocznicę śmierci swych 23 rodaków,
którzy „nie umarli'~, bo „zginęli w walce o
wolność".
Mieszkańcy Bul""~k'n~o Stalin·
gradu" - bo tak właśnie chcą wieś swoją
naz.wać kruszew.!anie bacznymi <Jczyma
patrzą na swój dzień wczorajszy i na swój
dzkń jutrzejszy: dzień spełnienia marzeń wsi
bułgarskiej.

*

*

*

Na murze tego samego Domu Spółdzielcze-

go w ·dnie je n apisane dużymi czerwonymi JL
t.er„mi ha sło: „Prz.ez TKZS do socjalizmu ..
TKZS czyta się: Trudowo KooperaUvno
~iP.mledejlsko

Stopa!?stwo, a maCZY po pro-

parafian

Oo prawda ksiądz jest oso(>ą pełnoletnią,
do. ·al · ·n„~n na ogól swych czynno. .Jr". ą, sim"""""'""'t

.;

_

qdy_ SU:wetny _ptibl:-O?.JSta ka:t 0
licki, p. !t!a3danski, d.<mU!ga s1ę,, by mi~ 0
to księdza wychowywać i p<Yl.WZ<UJ, p0t.m.emy oczywiście: niechtmn, zgoda, nie mamy' nic przecilwko temu. Tylko jedtno musi·
m
zglosi.ć zastrzeżeme: p. Majdański
Y
" N
_ ,K ·,.,,~a
(„Słowo ~owszec 1"!"',~ . r 288
• m.11""".
wychoWUJe para/Mi ) żąda, by parafwnie
wrabiali osobę, ~ to się mówi, duch01mi4.
A to woale, ptrOSZfJ pa.na JkJjdańskiego, nie
jest takie proste.
Ot w tych dniach wyczytaliśmy tip. bardz 0 ' · ka
.
·
h. t ·
w
. ~
wą i P~Ją~ . U{ 07~
„D~ienniku Ludm_~Y~ · Wlar:'~~ O ksigd.::u,
ktory znaml doJsC'le do il.zisw3szego czlowieka i ciesz'J/l się u nieg,o wsparoiem moralnym i „wychoioawczym,''. Jest to - czemu by go nie wymienić z nazwiska 'I _ mlo
d
·k
Le old Jlllosak Ud<Jl 8 1· · 0'7I. barY 1.1.n. cary. op
.
· .
. .ę ~ .
dzo _paraf'l!t 'W K_os~ie Lackim. F'.te „dz.iercd
ea slu.by, chrzmmy i pogrżeby, nie podzegol
eupełnie z annbony, zamia.st korankoioyoh
robótek politycznych jąl się zdrowej, poży
tecznej pracy kulturalno-społecznej nad
wiejską młodzieżą, organizujac kO/,a: dra·
t
t
PCK
•
. ,7 ...: 1
ma ycz~, spor oive, . ·. ·~ 8 am pro-WC..,,..H·
- cytujemy za. „Dziennil<:tem Ludowym." r
- Wych01oonie fizyCZ.'11e W zespole; sa,m
grywa:t z chhYpcami w pflkę. Pomaga] w
urządzaniu przerJ,stawień Pieniądze "a bile·t obliczał zawsze 7Wmi.sv · · z a,;le ataY.
· .
. ': yme, .
g
mi młodzi.ezy: Poznali ~ęc l?.u:l:zie, że za
„mamoną" nie przepada.'
No, i cóż z tego, że ks. Mosak - jak
chce p. 111(.(jdański
byl ,;w.spierany i
wzmaoniainy" przez C<J},ą pwraf"'J 'I Cóż z tego że był dobrze wychowwrr:ym" i wlaści.'
t "·
k · dz
'J z
t Wł •.
une pos ępuJącym :się em·
a o :asn~
zo_stal .odwoła:ny z. Kos<>'}»a przez... Kuri~
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
W'IJ (Mstojnym zdam.iem Kurii) sto.swne~ do
mlodzieży. Bo tak się jakoś dziWl'llie składa,
że jak to przypom:niał we W<JZorajszym
„Glosie" B. D. na marginesie różnych
„Brzydkich spraw" - zarówno Bracia Albertyni, jale ks. Klenowski z Gli'Wi.c czy
ks. Welcel, którzy z chlopcami „bawili się"
w zupełnie coś innego, niż pilkę - ze statwwisk swoich przez zwim-zchność kości.el
ną bynajmniej nie byli ruszeni.
MORAŁ
: niechże więc publicyści katoliccy w rodzaju p. Majdańskiego, pis„.nc 0

s?1'• .Jednak

oczekiwali od ówczesnej spółdzielczości radykalnego rozwiązania sprawy wiejskiej w Bułgarii? - Nie, bynajmniej. - Nasza ówczesna walka o spóldzielczość była czymś w rodz.aju
kasy robotniczej o reformy spoIi łPczne waki
-!informują słatińscy TKZS-owcy. Jak
1 każdy wygrany strajk ekonomiczny powodo~.,,
wał pewną, acz niewieką poprawę bytu kla- „wychowaniu" księży - poruszają zwlasz1 sy robotniczej, tak każda zdobyta przez nas cza sprwwę pewny.eh hierarchicznie wyso: pozycja w walce o spółdzielczość poprawiała kich czynnikói~, któ:~ mają bądz. co. bądź
nasz byt: po pierwszym roku wspólnej pra. ":plyw na. tychze ks1ęzy..„. demora11zac1ę. To
, cy mieliśmy ju:i: wzrost na.szych plonów
/~si bardzie/ potrzebne niz apele - do para0
1 20-30 proc~nt. Ale nie to było
·
. . .
j han. Sprawa morale duchowieństwa bynaj•
. . .
.
naJwazrne3sze. mniej nie od parafi-0n zależy.
• Wazme3sze było to, ze walka o utrzymanie
E. Tam.
! spółdziielni miała cechy akcji politycznej cechy walki o obalenie władzy kapitalistów obIt dyktatury
szarników, posiada cechy walki o oba.lenie
ia~zys>taw~•dej_
Czy nie ma w tym przesady? - pytamy
stu gospodarstwo rolne. TKZS' sami siebie. Nie, nie ma. Przekonywuje nas
w Kruszewie jest młody, istnieje dopiero I' o tym historia choćby owego TKZS-u (spółW dziesiątym etapie ·indywidualnego ~pół
od sierpnia 1945. r. Ale w odległej o sto kil- ~zielni rolniczej). w Słatinie. Na początku, zawo<lnict·wa pracy w PZPB nr. 17 odzna.cwkadziesiąt kilometrów wsi Słatina TKZS pow- t.i. w roku 1941 przystąpiło do niej 150 gospo- no nagrodami 30 osób.
siał w roku 1941.
·
I darzy mało i średniorolnych. Ale w tymże
W zakl<1dach tych wię:<szość roboh1ików za
w roku 1941? _ żądaliśmy objaśnień my I roku 1941 został zesłany do obozu koncentra- trudniona jest w tkalni. Ndc w.ięc dziw:i.ego,
'
I cyJ· g B
Il·
d
·
nie znający, lub zbyt powierzchownie mający
JCW, gospo arz ze wsi Sła- że Wlwia część nagród przypada na tkaczk..
1
t· ne · o· · oczo
t
oddziale pierwszym w wyniku a.n.altzy
nową histori'ę Bułl!.arii
przybysze
z
z,aprzy.ma m1cJa or i twórca TKZS-u, obecnie _
pracy poszczególnych pracownic przy.znano 3
jaźnionej Polski. Nie wiedzieliśmy bowiem, Jego honorowy przewodniczący, poseł do par- komplety nagród. Pierwsze nagrody otrzymały
że ~pOł~Z:elczość .rolnicza ma„"'. B\lłgarii tra- , Iar:ientu i dyrektor Centrali Związków Spół- Józefa Rózga, Mairia Dudek i Józefa Bartn;ak.
dycJę ze stanowiła rz.eczyw:scie Jak to na- dz1elczych. Zesłany - za co? - Za to wła- Drugie miejsca zdobyly: Wiktorr·!a Lebkin, Sta
pisan~ jest w owym nekrologu ~ocznicowym. śnie„ że był in'.cjatorem i twórcą TKZS-u. ni.sława Fortuna i Wiktoria Rzepkows,ka, a trze
rz.edmiot marzeń chłop. a bułgarskiego. I nie Za to, że ówczesna rewolucyjna i świadoma cie: Stefania Fog.iel, Janina Włochyń-ska 1 HeP
lena Król.
.
·
tylko marzeń, lecz przedmiot walki.
swoich celów spółdzielczość rolnicza godziła
W oddziale drugim tkalni przyzillano rówOświecony 'chłop bułgarski dawno już był w u~trój wytwarzała zorganizowaną kla. nież trzy komple~y nagród. Nagrody pierw·
świadom tego, że przy pryń1itywnyćh środ- sę biednego chłopstwa.
I został zesłany po IS!le 0 kz.ymali: Antoni Bi1ińsk4, Aniel-a Banas.z
kach gospodarki na swym niewielkim skraw- to, by bez jego autorytetu i talentu organi- kfowio: i Eugeniusz Mali[Jowski, a drua:ie:
ku ziemi nie da rady Oświecony i dojrzały zacyjnego spółdzielnia rozpadła się.
Bronisław Miloza.rek, · Stefarua Kowalc?:y.k · i
o_ olitycznie chłop bu1ga·rski widział jeszcze w
Spółdzielnia nie rozpadła się. Nie było ani Maria Drożdżews•ka. Pozoistałe nagrody 'Y"ZY·
mały Maria Winowicz i Maria Ma:rci:niak Trze
okresi~ dyktatury faszystowsl?ej,
wyżyć jedn:g~ czJonka, który by wyraził chęć wy.- ci;:i nagrodę otrzymał Kazimiei·z Różvcld
na roli potrafi tylko przy rac1onalneJ gospo. stąp1erna.
Wśród prządek pierwsze miejsca zdotiyłv:
darce. że trzeba kopać kanały. by - w lym
- Czy to nie przypomina wam mocnej kla- Genowefa Smulik i Bronisława Wójt, a :ia!sŹe
kraju częstych posuch - sztucznie je nawad- sowej solidarności robotników, którzy posta- Mai:ia Łucwi:k, I;Ielena Kwaśniewska, Hele.na
niać. Ze potrzebne są traktory, siewniki, żni nawiają dalej strajkować po aresztowaniu ich Wrobel 1 ':Ve.romka. Iw~nek.
. .
wiarlti by unowocześnić technikę pracy rol- przywódcy? - pyta tow. Żelezko Żelezkow, . We wspo~wodnict~ie wrze01omarek zwy.
.'
,
.
. .
d,
. .
c.ięstwo odniosły: .Bromsława Piechow1cz, fran
n1cze.J: że trzeba, gdz.e t? tylko„iest mozhtwe,
) Prek~or 1:KZ.~-u w Sła hrne.
. B
ciszka Ko.zfo,ł oraz Władyslaiwa Jagiełło.
przeisć na gospodarkę mtensywną.
A ego
oruewaz ·me pomog o zes arue
oczo IliW d-zies.iątym eta,p.ie współzawodnictwa w
wszystkiego chłcp n'.e potrafi zrobić, gdy jest jewa - w roku 1943 z polecenia rządu ze- PZPB nr. · 17 brali równJeż udział majstrowie
sam. I dlatego chłopi bułgarscy zaczęli się słano do obozu jeszcze 41 członków TKZS-u. tkaccy. W tej kategorii pierwsze m:ejsce ztlozrzeszać i pracować wspólnie.
Ale TKZS wytrwał. Pozostaii spółdz'.elcy pra był Józef Górski. a dals.ze Józef G:1hj l ZyNie wiedzieliśmy lego że w Bułgarii spół- cowali tym intensywniej - by móc wyżywić ~~,nt!Wekąsowskdi.
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h t
vv ys1
, przo owm ow pracy &.Prawił że
dllle 1e rolmcze pows a. y Jeszcze w o res1e s1e 1e i ro z:ny
swoic zes anyc
owarzyszy. pf7<>dzalnie PZPB nr. 17 w
t. il
t
' •
· · wbrew d yk..,.
•-t urzc
· f
, ·
.
.
ypenitdwyżką.
n · y w ym cza
1
dyktatury t:a.szys t owskiej,
.Ą niy
aszys_owsKie
pows t arue
9 wrze~ma
sie....-.plan z niewieLką nawet
faszystowskiej i w walce z dyktaturą faszy. 1944 r„ obalenie dyktatury i powslanie rządu
Natomiai;t w tkalni plan, podobnie jak ' w
stowską.
demokratycznego stworzyło nowe 1>erspektywy poprzednich miesiącach, pozostał niewykonaCo sądzili owi radykalni dzia,acze chłopscy , przed spółdzielrną w 51atinie i przed pozo- ny, nie ba~ząc .na ofla;nv trud najb.1~clz1 ej
z inicjatywy których powstawały prześlado- stałymi powstałymi w walce z faszyzmem pr~~d~Jąc.ei czę!JC1 załogi.
.
11
wane przez rzą:d i borykające się z trudnoś- spółdzielniami rolniczymi. I przed całą wsią kon~: i :mpl~~zi{.!.,yntk~kiem,:.t~~e~fę ~=;
ciami TKZS-y'ł Czy byli na lyle naiwni. że bułgarską.
-a. Perlowski • w hl.licu CZPWł. ii Związki Zawodowe.
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Spółdzielcze

przodown1'cy PL-PB Nr 17
OlaczegG tkalnia nie WYkOftU je planu?
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Nr 29f

Przezwyci~żenie bł~dów źródłem .
Na ostatniej ogólnokra.jowej n.arradrziie aktywu gospoda.rczego tow. Minc - zgodnie ~ uchwalam.i Plenum KC - wskazał drogę i metody prze.zwyciężania nas:zych chorób i błę
dów, dotychcz.as popełnianych.
Drogą tą je-sit krytY'ka i samokryt)"ka, której
poddajemy nasz.ą działalność na przestri:e'.l!Ji
pewnego okrr-esu czasu.
·

Ws.kaa.ania te do•tyczą wszystlokh CDłO<llków
naszej Partii, a więc i my, aktyw p<i•r tyjny,
pr.acujący w p rzemyśle włókiellifliczym, a w
szczególności
kierownictwo Centralnego Za.rządu P.rzemyisłu Wlókiennici:ego, powinruiśmy
pod tym ką.tern ifO>i:patrzyć swą dotychczasową
działalność, po·:idać ją krY'lyce [ przeprowadzić
samolcrytykę.

Ja.kie były błędy kierownictwa Centralnego
Praemyslu Włókienniczego, a więc i
moje?

Brak

J

kolegialności

k

Diagnoza to pierwszy
krok do

1

z

zasadniczych braków kierownictwa Centralnego Zarządu była niedostateczna kolegialność w P,racy Generalnej Dyrek
cjl, polegająca na nieumiejętności łączenia
pracy Jles,oolowej z. za.sadq jednoosobowego.
kierownictwa.
Błąd te. po.Jegał na 111iedostaitec.mie QIStrym
rozgrannc:zaniu dxobnych spraw orpera-tywnych,
gruzie wysta.rczy i gdZ'ie potraebn.a jest tylko
jednoosobowa szybka dec~ja, od spraw zasadnirn:ych, gdzie decyz.ja powinna zapadać po
pr:tedyekutowa.niu i po wsz·echstiro'!llilym wrien
towaniu wszysbkich cuonków kierowniczego
Ze!>poJiu.

W samym Centralnym Za.rz!!d!nie nńedosta
tec:r.na kolegialność w pracy kierownictwa powodowała brak koordynacj,\
działalności poszaz:egó1nych resortów i poszczególnych Wy-

N

Niebezpieczeństwo

przenikania
kapitalizmu

dz.i.ałów.

ięc:Lzy

Oderwanie

się

illlnym.i i na tym tle powstają u nas
teru:l.encj.e do :zrrastania s.ię pos;z.czególny<:h ogniw naszego apa.ratu z wrog;em JdaS-OWY'm· Są na to narafone przede wszystkim
te odcinki, które bezpośrednio stykają się z
tak zwaną illlicjatywą prywatną, jak np. Centrala Zaopatrzenia Materialowego CZPWl., odcdnek bu.dowla•ny i „Texbilimpo.rt". Tu warto
d~rzucić,. ie ~i~ .zlikwid<iwaliśmy jeszcze szkodliwego 1 hanb1ącego nas tzw. lewego przer.obu. w przemyśle dz1e~iars.ku1:1, a w s:zczegolnosc1 w fabrykach ponczcszrnc:z.ych.
Walkę z nadużyciami, z marno•trawstwem, z
nadużywaniem władzy, krad7.ieiami i defrnu-

M

od mas

zasminiczym błędem było oderwakierownictwa Centralnego Zarzą
du I jego aparatu od mas robotnlcżych. Wyra-

Drugim
nie

się

żał9 się

to w tym, że nie było Z01Tganizowanego kontaktu z :załogami fab.ry=ymi.
Anl Generalny Dyirektor, ani kierowndctwo

Centrałnego Za.r~ądu Pr.zemy'słu Włókiemnic:ze

go, ani n.aczelnicy Wydzi.alów nie uczęszcz.a.!i
Fvstematycznie i regularnie na na.rady wytwórcze na fabryikach, :nf.e brali udziału w posiedz.eni.acll fabrycznych ikół partyjnych, nie
kontaktowali się bezpośrednio z Radami Za-

Wda·c:Lomo6ct z fabrY'k doch<>dziły do k.ieroiwnictwa Centralnego Zarządu w formie ja.Io·
wych papierków i m.a'.!o mówiących statystY'k,
ailbo ustnie pnez filtr hierarchii u.rzęc:Lruiczej,
na którym osiadały wszystkie codz.ienne bolączki: i po•brzeby klasy robotniozej, jak np.:
zły stan fabrytk, prymitywny.eh u.rządzeń higieniczinych, brak opieki nad przodowni1k ami, niestworzenie im i:iJezbędmych O•rgamiz.acyjnych ~
technicznych wa.ru.nków pracy itp.

P formalny i konserwatywny wzajemny sto
su.ne.k pomiędzy CentraJ<nym za.rządem a CE>nbo

bl'l.IJI'okratyczny,

tralą Tekstylną. Kierownictwo Centralnego Za
rz.ądu P!l'zemyis·łu WłókC.enniczego nie doceniało a nie zawsz-e chciało zro.7-umieć rolę Centrali

Tekstylnej w usprawnieniu asoirtymentu i podniesieniu jakości naszej produikcjL
Z chw1'lą oddzielenia Centrali T.,,k .... Y'lnej sto
ll'Unek kierownictwa Centralnego Zarządu do
niej można określi.ć j<1<ko stownek formalny,
biu.rokratyc,zny, ko.nserwatywny.
Współpr.aca z Centralą Tekstylną n·ie pos.zla
po linii. ifZecZ-Owej.· Z drugiej strony stosunek
w Centrali Tekstylnej do pr.zem)"S'lu włókiennic-z.ego, a więc i do CentraLnego Zarządu, opCIJl'ty był n.a pewnych &ll'ta·gonizmach, niewlaściwych w sto·SU•nk-ach między dwiema państwowymi o-rga'!l.i.z.acjami.
Przy usuwaniu tych antagoni7l!Iló'W nie powinien wchocirLić w grę „prestiż" obu organizacji, gdyż o.sta·tecz:nym kryterium powinno
być usprawnienie ;produkcji i usprawnienie ob
sługi konsu.rnenta - s.zerokich nes.z pracujących. A tymczasem w tej dziedzin.ie kierownictwo CZPW!. popełniło ruie jeden błąd. Jakość naszych wyrobów w osta·tnim okresie
~kazuje tendencje w kierunku
poga.rsza.ruia
0

""

pisać

illa konto naiSZych

Nie

chciałbym,

jednak,

ażebyśmy chociażby

dost.ateczne skoordynowanie działalności ko.n - że n.ie zawsze nawet 'Ldawaliśmy 60bie z tego
trdlnej z pracą mi i.nnych ·Wydziałów CZPWł. sprawę, co z kolei może nawet stać się żr6·
Stąd chaotyczność, brak: metody i zbytnia diem innego błędu: niedoceniania naszych wła
b'.u-rokracja przy kontrnlach na fabrykach„ a snych sił.
ocPina dzialaln<'lści zakładów i jl!1Jo kierownicA przecież wykonanie planu trzyletniego
twa w wyniku kontroli bnrd?O C?ęstn bywa
przemvsłu włókienniczego,
pomimo krakania
przypadikowa, jedno&tron.n a i wycinkowa.
reakcji kra.jowaj i zaqran\c-z..nej, przy odpowie·

I

dnlch naszych
ni one.

wysiłkach

jest prawie

że

zapew

iewłaściwy

I

d
T h 1 •
Za anl·a ee no ogtczne

Musimy szczególnie ostro ?JWalcz.ać wpływy
obcej pro;pagandy, która nierzadko - w
szczególności wśród be.z .partyjnego, a cz.asem
nawet partyjnego ki.erowniczego personelu
technicznego - znajduje posh1ch i głosi, że
obniżenie ja1kości produkcji jest skutkiem
współzawodnictwa i
ruchu wielowairs-z..tatowego.

.

.

nadal będą odgrywać o-ll>rzy>mią ~lę w walce
o j.akość produkcj~ i które określa-ją, jak powill-i en ostatecznie wyglądać nuz produ<kt, to
ust.alony proces technofogiczny powinien określać, w j.aki sposób należy w n.aszych warunkach technicznych produkować dob.ry towar.
Reżim

technologiczny

powinien

być

dukcJJ przemysłu wlok1enruczego.
Uruchamialiśmy przemysł, organizowa!I§my
produkcję J odbudowywaliśmy zniszczone za·
kłady, projektujemy nowe. Ta praca nie jest

łatwa.

Taką pracę wielu ludzi ifObiło przed

nami.
Należy sobie jednak uprzytomnić, te bu<łu.:
jemy; nie tylko przemysł, że budujemy czą·

znany stecz~ę- ustroju socjalistycznego.

Nasi. towM2:yisze techn.1cy powmni to_ ?JWal- każdemu majstrowi i każdemu robotnikowi.
Należy sobie uprzytomnić, że organizujemy
czać_ n.ie tylko slowe.m, ale ko-n kretnym1 czyW ten sposób po·wsta.nie kontrola mas nad n:e tylko produkcję, ale że wprowadzamy do
nami.
.
• procesem tecnnologicznym, wszY6(:y będą _wie· naszego pr?emysłu stosunki produkcyjne
so·
.Na.Jeży więc przystąp.ić naty<:hmiast do pra- dzieli s<kąd powstają b.raJd, a tym samym unik c;alistyczne. Tak zrozumi·ale zadania
nakłada·
cy nad ustaleniem procesów techno•l ogicznych nie S<ię tych b-r.aików.
ją na nas może jeszcze "'ięks-ze o-bowiązki i.
we wszystkich naszych fabrykach tak, aby
Niedostatecznie rozwija się praca nad tłu ciężary, ale jedmocześn.ie możemy -z.. nich czet·

I

błędow.

prace te zakończyć 1·go maja 1949 r.

I

moim własnym je-st zaniedba.nie akcji socjal·
nej, Dotychczasową naszą pracę na odcinku
M>cjalny>m należy określić jako pracę bezplanową, }'.>ra-ce bez jasnego widzenia jej perspe.k·

maczeniem i przyswaianiem polskiemu fachow

pać

nowe slly, nowy zapal 1

Bo jeżeli ooracowaJiśmy dla naszych wyro- cllwl fundamentalnych dziel radzieckich z dzie- budu1emv soc;alizm.
bów „warunki techniczne", które oodeg.rały i dziny technologii przemysłu włókienniczego.

Praca

astępny>m błędem kieirownictw~ Centralne~

za.rządu Przemy>słu Włókienniczego

Znajomość naszych braków
źródłem siły

formalny i biurokratyczny sposób przeprowana jedną chwilę,_ pomimo tych wszystkich
dzania kontroli, co rzecz pro-sta, n-ie ułatwia błędów, zapomnieli o tym, ie mamv przecież
walki z biurokratyzmem w fabrykach, o.raz nie wielkie osiągnięcia. Osiągnięcia tak wielk,e,

I

Zaniedbania w akcji socialnej

Ngo

zwyciężyć.

dacjami, z nieprzestrzegani.em obowią.rujących
przepisów prowad'Zli u nas Główny Inspektorat
CZPW!. Ns:-- ogół należy ocenić pr<i<:ę Inspekto!l'atu jako dodatnią. Pepetniał jedna,k n)wnież blędy, do których
należy zaliczyć zbyt

"

~~

Walka 0 nowe desenie, 0 now,e, modne a.rtykuły, walk.a 0 maxikę fal>ryc.z.ną jest pr!1ez
nas p.rowadzona :z.byt os.pale i mało energicznie, a w fab.ryka<:h ta walka o wprawa-O.ze.nie
na ry>nek nowości prawie zupełnie zamairła.
Wskutek błędnego stosunku kierownictwa
Centralnego Zarządu Przemysłu Wlókienn:czego do Centrali Tekstylnej najbardziej uc;erpiał przemyisł konfekcyjny, c~ też musimy za-

.

W naS'ly>m p.rzemyśle plan tegoroczny -'wg. cen .z rnku 1937 - za 8 miesięcy wyJro.
jest jesz.c-ze nasri stosunek do kapitalistycznym robotnik .ąam domaga} się naly wszystkie bra!IlŻe, a przemysł włókienni·
wspót7.awod.ru:ctwa p.racy, niedostateczn.ie zwiększenia ilości ob;:r/ugiwanych maszyn? A czy ja.ko całość wykonał go w 110 procentach.
bowiem jeszcze uświadomiliśmy sobie fakt, że u nas zjawi.sko to jeet faklsm.
Na-sza produkcja tkanin bawełnianych w
współzawodnictwo pracy jest jednym z prze·
Swiadczy to o głębokich przemlanac/!, które miesiącu sierpniu 1948 r. WZirosł.a w porówJl.a·
jawów tych sił rewolucyjnych, ~tóre dopiero
dokonały się w świadomości klasy robotniczej niu z sierpndem 1947 r. o 32 pro<:„ tkanin w~ł
w Polsce Ludowej zostały wyzwolone.
i które są wynikiem współzawodnictwa pracy. nianych o 33 proc„ tkanin lni.:i.nych o 35 pro<:.,
Jeszcze zbyt formalnie, zbyt wąsko, zbyt
biurokratycznie rozpatrujemy wspólzawodn1cRobotnik rewolucjoni"ruje więc stosunki w tkanin· jedwabnych o 54 proc.
t
p.rodukcji d czy nie wstyd n.am tu wszystkim,
Jes•t t<> tempo nieznane dla krajów ka.pita·
wo pracy.. .
. w szczególności na<&'L&mu per60nelowi technicz
Rozp.atru1emy. p.rzewazme - i na tym moze nemu, że wleczemy &ię w ogonie tego postę- listycz,nych. Mogą nam powiedi:ieć, że rozpo•
polega. n.a6 z głowny błąd tylko z pU!llktu I pu technicznego, którego inicjatorem jest kla- częlrśmy nasz rachUJleł< od niskich liczb .produkcyjnych po•woj€'Ilnych.
w1dz~ma pro_du~cy1nego, t)"lko z pu~ktu w1- . sa robot'llkza1
dzema wyda1nosc1 pracy, a zapominamy o
Ale tak nie jest, bo jut w roku 1948 '!)rodu~
tym, że socjali.styczne ws.półzawoc:Lnictwo pra· 1 Czy nie wstyd nam, że dotychczas n.ie wy- kujemy na głowę ludności: ,llkanin bawehllae
cy polega na nowy>m . ustosumkowandu eię do. szliśmy na spotkanie ;ewolucyjnym tenden- nych o 69 pro<:., tkanin welnianvch o 48 proc„
samej pracy, polega .na wyzwoleniu inicjaty- cjom z dołu z· konk.retnymi planarni te<:hn;cz- tkanin lnianych o 188 proc„ a tkanin iedwab·
wy ma.s, polega na ich czynnym u(lzi&le w or- ' nymi, które by przyśpieszyły i rozszerzyły ba- nych o 105 proc. więcej, niż w roku 1937.
·
ganizacji samej p·T<:Jdukcji, w orgamiz.acji ży- zę d.tiałainia ty<"h s il rewolucyjnych? Czy nie
Ale nie tylko na głowę ludności prorl.uk.u·
ci.a zakładowego, i że zwiększo-na wydajność czas skończyć z rutyną i konserwatyzmem
jesit tylko wynikiem te.i nowej postawy. Współ technicz.nym, jaka panuje w naszych fab-ry- jemy więcej, ale I w liczbach absolutnych
przeciętna nasza produkcja mies,ięczna w roku
zawo<lnictwo socjalisty=ne jest wynikjem wy- kach?
zwolenia sil rewolucyjmych proletariatu i poMusimy natychmiast w ciągu 6-clu do 8-miu 1948 przev:yższala przeciętną miesięczną pro·
dukcję z roku 1937.
""t'nn0 byc' s-'wi'adomą formą bu.dewy so~1·a1°
~ „- tygodni stworzyć w ramach malej racjonaJJzaoji
'limu„ powinno być czynnik.iem, który rewolu- plan modernizacji parku 11!.aszynowego na rok
Co n.am pomogło do osiągnięcia takich wy.
cjo·nizuje stos.u'llki w produkcji, i który osta- 1949, przewidujący zaopatrzenie kro·sien w a- n·ików?
tecznie zrewoJucjoni.zuje i samą produkcję.
parały lamelkowe, wprowadzenie szpulek węWspółzawodnictwo pracy wyłoniło w no11t
Często robotni:cy czekają na to, żeby nas7.a 7ykowatych, remont i uruchomienie urządzeń s.zym przliJ!lyśle przeszło 11 OOO przodo'l>\'1J,ików.
ohsługa techniczna s-two-rzyła wa.runka„ umożli· klimatycznych,
zaprowadzenie
pneumofili, t dzięki temu osiąqnęliśmy
tempo znacznie
wiające im obsługę większej ilośc:i maszyn.
wprowadzenie
transportu
pneumatycznego, szybsze, aniżeli przysłowiowe jut tempo ameN:ech nasi technicy, dyrektorzy . pr~d,u_kcji wprowadzen_ie ogregatów na ~yko~czalniac~ rykańskie.
dobrze zas~anowią ;;:ę nad tym z1aw1s•K!eI:?· itp_. W planie tym. powm.no byc także pnz,ew1A nie jest to przecież kres naszych oslqgo
Czy kto k1edykolw1ek słyszał, aby w ustroju dziane przestawienie maszyn. ,
nięć . .Liczby orientacyjne planu 6-cio Jetnlegll
6
wr ż~. nam dalszy -: 2-3-_krotny wzrost pro•
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Bł ęd y We WS po'I pracy C entr a J•
nego Zarządu z Centralą
T e k styIną

si"

wpływów -

O nowy sto,unek do współzawodnictwa
pracy

kła<lowymi.

owstał niewł<L.Śoiwy,

·

W

Zarządu

ednym

n

wych sprowadza się często do wykonywan!a
zarządzeń Centr.alnego Zar:z.ądu.
Z drugiej strony muszę jednak przyz.nać, te
Centralny Za•rząd.nie zawsze zapra6Ulł dyre.k·
cje branżowe do opracowania poszczególnych
ł
Ł
a jeżeli za.pra&zal je do tych prac, to
na ra]OWe] nara Zle a YWU W O enn1czego W O Zl zadań,
traktował dyrekcje bra.nżowe często jako kon·
sultantów, a n ie jako gospodairzy na swoim
tyw, pracę biurokratycz.ną - nJe uwzględnia nego, że nie posiadał planu trzyletniego w tej o<lcinku.
jącą najbardziej slusz.nych, często nawet 7.a.- dzi;-edz:nie, a i obe<:n·ie nie pomyślał jes'LCZe o
Jednakże u samych podstaw wseylltklch 11lagwa.rantowanych umową zbiorową potrz.eb kla planie 6-c:o-lelni·m ro.zbudowy tych ur'Lądzeń. bych stron pracy dyrekcji branżowych /ety
sy robotniczej.
Bląd len musimy
czym prędzej naprawić
CZPWI. nie wie do.ląd, w j.akich fabryikach prze.z stwo.rzenie wspólnie ze Związkami Za- brak dostatecznie ~cis/ego kontaktu z partlą
jakie urządzenja socjalne są za.prowad.wne, wodcwymi komisji, która z.badałaby stan u- i ze Związkami Zawodowymi. Taki stan lf'!:iiC:Z.Y
nie wie. ile procent ro-botn ików ko-rzystą z rządzeń socjalnych i sanitarnych w fabrykach w dyrekcjach branżowy>ch n.iewątspliwie '" d'll·
tych ws.z y.stkich urządzeń,; d·la tego n ic d:z.:w- i uslakla nie.zbędne ś.rodiki poprawy.
i:ej mierze oddziaływa na za.kłady pracy. W
wielu :z..akladia.ch pracy współp.rac.a pomdęd:z'{
błędy
dyrekcją, kołem pairtyjlllym i Radą Zakładową
'.dziedzinie szkolnictwa zawodowego do- laby na z.aznajom.ieniu &ię z szerszym gronem nie odbywa się jesz=e n.a właściwej płas"ZCZY·
slrzegamy in.ny błąd, wynikający z bra- ludzi, a przede wszystkim robotników i roż żnie.
ku czujności klasowej, z braku czynnej posta- s-iego personelu fabrycznego i systematycznewy w walce z wrogą nam ideologią. Przy za- go przygotowywania kandydatów do wysuwapisywa!IliU uc.zn,:ów na po.!itechnikę, do liceum nia ;eh na co.raz wyisze stanowiska.
i „technicll!D", do gimnazjów zawo·d owych ,itd.
Trzecrim błędem było to, że Wydz.ial Perso~yleczenia
nie p.rzestrzega się ostrego krytenium klaso- nalny jak gdyby nie był zainteresowany we
e wyliczyłem tu - ma się ro=mieć wego.
współzawodnictwie
pracy i stal na uboczu.
ws.zystk.ich błędów i niedociągnięć 'W
Skład klasowy wszystkich na.szych szkól nie I dlatego Wydział Personalny nie zna na5zych
pracy
przemysłu włók~eniniczego. Starałem
może nas· jesu:ze zadowolić:
zbyt ma-Io tam przodowników pracy, n.ie traktuje kh, jako
jeszcze jest prwdown.ików pracy, robotników naturalnych kandydatów do dalszego s'Lkole- wyjawić bł~dv najważniejsze, zaisa<j.nicze, ma·
ją.ce swe źródło w tych czterech cho.rabach, o
i dzieci robotniczych. Blędem jest również to,· nia, nie pracuje nad nii.mi ,i nie wykorzystal
których mówił tow. Minc w swoim referacie.
że w programach jeszcze zbyt mato
zestal.a tej ogromnej reze.rwy naszych kadr zapaso- Czy potraf:my te i.V6zystk.ie błędy,
o których
rozpracowana strona ·ideologiczna.
wych w swej polityce personaJnej.
mów'lem, i o których może nie mówiłem, A
Polityka personalna Centralnego ·Zarządu
Da1sze błędy to niedostateczne uwzględnie- które towarzysze podczas dyskusj~ uzupe!ni.4,
Przemyslu Włókienniczego również nie jest wol nie kobiet p.r.zy obsadza.ni~ stanowisk oraz nie szybko naprawić?
na od błędów. Prawda, trzeba p.rzyzn.ać, że po- zorganizo•wanie konkretnych fo,rm doksztalcaNie ulega wątp11wości, ±e tak.
trafillśmy przeprowadzić
upartyjnienie nasze- . nia i samo.kształcenia dla wys·uniętych na te
Bo n.ajważniejs.zą rzeczą przy każdej_ chorogo aparatu administra<:yjnego, natom·a>st n;e stanowiska. Poważnym nie.dociągnięciem l)apotrafiliśmy prowad.zić
konsekwentnej klaso- szej polityki personalnej był brak czujności bi e, jest postawienie prawidłowej diagnozy,
wej polityki peirsonaJne•j.
kla50wej, co spowodowało zaśmiecenie na.s ze- która by określiła cno·robę.
Dr-ugim b;ęrlem jest brak konsekwentnej dlu go a,paratu kiernwniczego złodziejami, s:z.ko<lNajwa,żniejszą rzeczą j~t znaleź6 I uozugofalowej polityki person<i·lnej, która polega- nitkami i kla6owo obcym elementem.
m1eć błędy i w tym pomogła n.am partia i pomógł nam tow. Minc w i;woim referacie. Jezeli
błędy le 7Jnajd:U.emy i zrozumiE>my }a, to ma.·
my wszelkie środki k~ temu, ażeby je pn+

Inne nasze

Musimy tu ujawnić nasze błędy i n.ie<lociąg~
nięcia., abyśmy w •otku 1949 Illlieli nakreślone
główne ikiemnki n.asa:ej pracy.

nasze sit

' • • genera Inego
Z przemow1en1a
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Dyre~cji Branżowych

rzechodzę do oceny pracy naszych dyrekcji branżowych. Najważruejszym błędem
tu brak 'd~cyzji albo raczej bojaźń przed

sto słys.zy si~ ze strony dyrek<:j'i narnekania
na br-a k samod-z..ielności.
jest
Źródłem tych narzekań jest moim zdapodejmowaniem decyzji w wielu sprawach o- nie·m -'- brak inicjatywy ·i to właśnie w spraraz brak szerszego poglądu na sprawy. a w wach bra·nżowych, gdz·1e nikt nie ogranic:za
s.zczegóJn,ośe:i na rozwój własnej branży.
W przecież samodzielności dyrekcji. Brak tef tru·
wyniku tych dwóch zasad11.iczych braków <:zę- cjatywv .p .owoduie. że prace dvrekclm bra.nZo·

nową Pnerglę,

oo

Akademia
i okazji 30-lecia Komsomołu
Za.rząd Łódzki ZMP zawiadamra,
demla. z okazji 30-leci.a Komsomołu

że

Alta-

odb.ędzie

si'ę w niedzielę, 24 bm. o rodz. \) rano w
sali kina „Bałtyk" Za.oroszenla. wyda.Jl\ z„
rady DzlelnWówe,

· H'

Dachy na pierwszym planie

en n

j sienne do

o

Niech Komitety Domowe dokonujq napraw we

ostatnich dniach w Ł?dzi rozpoczęła
jesiennych
się W'Lnloźona. akcja remontów
przeprowadzanych prz~z Zarząd Nieruchon1-0ści, który otrzymał na ten cel kredyty
od Rady Państwa.
. . .
.
Aby naocznie pr~ekona~ się Ja_k Pr?~~dzo
ne są rob....,ty ud~Jem.y. s , ę na ich m1eJSCe,
Zaczynamy "d środm1esc1a.
• ... Jesteśmy na posesji przy ul. Nawr'ot 2.1
Naprawia się tu dachy i rynny.
Poesja wymaga J9zcre ~nych ro~ól
0bjaśnia nas o tym doz0rczyni.
Mamy poważne kłoprty z ubikacjami
i pralnią. Z ubikacji tylko jedna jest czyn·
na - inne są zepsute i d'>slownie trzeba
stać nieraz w kolejce, aby się· tam dostać.
W pralni znowu brakuje ·'Jkien. W lecie było jeszcze pół biedy, ale, w zimie nie będzie
gdzie prać".
Remont naturalnie jest konteC7ny, ale
nie można go zaraz przeprowadzić, gdyż
1akiP. prace możm1 wyk...,nać 1 w później·
~zvm terminie Na razie najbardziej palącą
je;t sprawa dachów. Dopiero kiedy zabezpieczy się mieszkania, ab:; w czasie sbt
jesiennych _lokatorom nie lało się na głowy.
"' innych nai
można . będzie pomyśleć
prawach.
W chwili obecnej przeszło w 200-tu domach naprawia się dachy, kominy i rynny.

w

jednakże i tacy, którzy na remontach chcie

liby zrobić w ni 0 uczciwy sposób majątek.
N'a~eży w tym mie.;scu zaapelować d'"' ko
mitetów domowych, by w dobrze zrozumia·
nym własnym interesie doglądały robót.
przeprowadzanych na ich posesjach Komi·
tety dom"-wc powinny także zorganizować
we własnym zakresie drobniejsze remonty.
Te 145 mil-i?nów bowiem, jakie przyznano
Łod.zi. są m'imo wszystko sumą nie wys. tar
do P"-trzeb naszego
czaJącą w stosunku

własnym

MarulestacTesirdecznei

zakresie

Nadzwyczajna Komisja przy Zarządzie
Nieruchomości dostarczy wszelkich p?trzebnyc.h do napra1\ materialów, jak _smoły,
papy, lepiku. desek i t. p. Chodzi tylko
" to, aby ludzie wreszcie zrozumieli. że
·
·
t
.
jeśli coś jest panstwowe, o nie znaczy, ze
można to zaniedbywać i dewastowr". a pamiętać 0 tym, że dom''• w których się mie
szka, daj'ł i.chronienie wszystkim mieszkań·
com i wszyscy winni dbać o zachowanie

łączności

I

Hm, hm, ja.k to powiedział pewien wiei.
ki poeta? „W s'owach. tylko chęć widzi.
my, d7iałaniu potęgę'. Otóż stil\ ierdzić mu.
simy, ze pra•a klerykalna, której p. Maj.
dański jest przedstawicielem, lansuje akcje
zbiórkowe na cele odbudowy świątyń, kup.
na nowych dzwonów itp., o akcji na.to.
m'ast na. ce!e budowy i odbudowy demów
mi~szltałnych - raczej ani mru, mru. Cie.
kawe, co o tym sądzą kiepsko m!eszkają.
bezdomni czytelnicy
cy lub co gcrzej
pism ltatolic!~kh? 1

i

I

klasy robotniczej i wojska

W PZPB nr. 9 odbyła slę uroczysta a.ka de- I będzie sym~olem pr~y ja.żni, jaka i.stn!eJ~ mię;
mia,. poświęcona 5-tej roczn;cy bitwy pod Le- dzy robo,tn;k1em a zołnierzem. P.rzyJazn ..ta ·
nino i wręczenie przez załogę proporca jed- szczere ;ia.sze serca nie:=h będą d1a wa~. i ?la
nostce Woj'.lka Polskiego. Akademię zaga;ł nas bodzcem do dal~ze1 wallo „o wolnos.c czlo
,
pizewodn:czący Rady Zakładowej, tow. Szym- wieka 1 Pbl~kę So·C]aLstyczną -.
Po przyJęci·u pro'JJO·rc11 ob. maior w krót!{,ch
czak. W prezydium ::i:.~.;1edli pn:ed\Staw.ieele
Jednostkj Wo-jskowej, załogi, dyre.kcji i obu żołn;er _s kich słowach _złożvł ser.deczne P<'.'1.z'.ę
1
d11r 1. zaznacz.~ I. _ze
partii robotruczych oraz prwdown•cy pracy. kowan•e za tak pięhny
Po przemów;en;ach przedstawicieli Wo;ska, d1.ień ten będzie pamiętny.ro dla Jedno-stk: .:. wJ
.
.
. .
.
oraz Towarzy<>twa Przyjaźni Polsko · - RC1dz1ec- nlerzy.
- „Tak, Jak wy pra<;uiec1e .na sw01ch odcm
kiej, tow. Szymczak ~charnktę.ryzowal stosunek armii do klasy robotniczej w Polsce prz.ed kac.h pracy . zawodowe], tak 1 my . b.ęd:z;_emy
stac na strazy ~ranie .Po·l:>ki Ludowej 1 J€J suwrześniowej i teraz.
„- Dziś - mówił tow. Szymczak - w ty.ro werf'nnośc1. N:ec:h zy.ie klac;a robotq.cza!
dn:u 5-tej ;ocz.n.icy walki ]}Od Leni•no i z 6-tą Nie<"h żyje 7.a loga PZ~B nr. 9!" ·
1:'1a~tępme odbyła. się <'7ęść artvl!'ty.-;z.n~, w
rocznicą stracenia 50-cin bojowników PPR w
Nadzwyczajna Komi- Warszawie, przyjm ohrwatelu majo·rze ten ~tore1 udział brah Z-Olmerze oraz zesp3ł s•A11e-1
Dużo roboty ma tu
s.fa do czuwania nad właściwym wyk....,rzy· skromny proporzPc, ufundowany prz.ez zalqgę ti;c_owy.
.
stywaniem funduszów §amorzl'jdowych, przy pracown'ków PZPB nr. 9. Proporzec ten nrE'ch
Pra<"ow111k PZPB nr. ~.
znanych przez Radę Państwa na remonty
mieszkań robotnic?:ych. K?misja <'ZUWa nie ,,-,, ..... -,,,..Ei:J:. dziat'llJ•• _ §IJO"Ój DJOteh_.
-.
tylko nad tym, aby fundusze były wla- 7 & - w.•~.,, L
dogląda również rośclwie wylrnrzystane bót, "kazuje się bowiem, że różni prywatni
przed~iębiorcy nie wywiązują się jak należy

7.

przyjętych

Niektórzy

Dzieci

zobowiązań.

wyk?nują

roboty

solidnie,

p zedsz o
siedzącym

są

"-'1.·~"'

Ostatnie dni Wystawy Z. O.
Tania 1-dniowa wyc· eczka

PBP. „Orbis", w myśl hasła „Każdy Polak
powinien zwiedzić WZO" organizuje jednodniowe wvjazdy do \Vrocławia, grupowe i in
~·W:idual11e. Aby ograniczyć do minimum ko' rlr wycieczki, PBP „Orb; " skalkulowało
·"'')'Cieczki w ten sposób, że nie obejmują
one kosztÓ\v wyżywienia, które uczestnicy
zabiorą ze S?bą. W koszty "'J'Cieczki wliqo·
Ile chor;if!iewek trzymam w ręce? ne są. zwiedzanie miasta Wrocławia, jako
terenu C. wejście na Wystawę i przejazd pyta uśmiechnięta dziPwczyna.
odpów1ada chór dziecięcyĆh
- Jedną! kolejowy. Grupy wycieczkowe od 25 osób,
przyjeżdżające na 1 dzień. będą przewożone głosików.
- A teraz?
trarnwajam1 na Wystawę. ze zwiedzeniem p0
drodze miasta oraz odwożone wieczorem na
- Trzy!
dworzec. Łączme więc z przeindem kolejo- Bard'lo dobrze . '.:ll"iecb tu przy.idzie Kry
V.'Ym, wycieczkowym biletem wstępu na Wy sia i weżmie tnv chorągiewki. Tylko licz
k"lszt ' 1·dnio głośno. Kry~iu, 1 p?kazuj dzieciom.
stawę, karnetem zwiedzania Krysia podchod;d i liczac na glo<1: raz,
v.rej wycieczki bez w~·żywienia 7. Lodzi w
bierze trz:-· chvrągi.ewki i po·
len sposób wynosić b~dzie 923 zł.
dwa, trzy -

I

wokół długiego

Cenne

materiały. niszczejq

bez

Pl;rc

uorzeJmnśt\
bęclzle łaskaw!

-

Kolega

-

Nie, to kclega był p'erwszy!

-

Nic prdobnrgo: ja przefl ko!e;::~ nie

ruszę!

Podobne uprze.imcśri wyś'wladc1.ają ~e.
ble cb. ob. motorowi tramwajów mlefsklch
na łódzkim pl. Wolnof.ci. W k!lnsekwcn.
cji na placu tym tworzy się zavrs-i;e za~~r,
.który bardzo denerwuje podróżnych. NI„,
wiadomo df1czego uwaia.'ą cni, :Te 1>owy~.
s?:e u1n•ze jmości fatalnie się odbljaja m
c:gpsle Jazdy.

PZ

Nr 2

storo mal·

kazuje
c0m.
W drugim pokoju znów inna scena. Tu
dz;Pci uczą się rozpoznawać kolory. Opie·
kuni-a trzyma pęk w1elobarv:n:vch chorągie·
w"ek i kolejno przyw0łu1e dLiec1.
- Aniu wybierz sobie chorągiewkę czerAnia podchodzi. i wybiera.
woną_ - A teraz pokaż dz;eciom. PatrzdP dziPci
to jest kolor czerwony, c--:y wszy-tkie 1nacie ten kolor?
- Wsz~-stk1c!
- A kto n:e zna?
- Czesio! - odpowiadfl Jakaś d7.iewci.yn- ,
ka.
- No więc chodź, Czes-iu, i wybierz cho- nej z nauką. upływa czas dzieciom w prz~
rogiewkę czerw?ną.
szl,olu PZPB nr 2. Nauka. jak widzimy, od·
bywa się w ten spos0b, aby dzieci nie prze
męczać, a zainteresować przy zabawie
Przedszkole PZPB Nr 2 może pomieścić 100
dzieci, i tyle ich tu jest, choć matek·pra·
cownic, pragnących oddać swe dzieci d9
przedszko)a fabrycznego jest ·znacznie wię·
cej. Dzieci podzielone są na grupy wedlug
wieku. Najmłodsze bawią się tylko. Starsze
7 lat mają już lekcje rń
w wieku 5 miki, uczą się trochę rachunków, deklamują wierszyki i śpiewają pi<*enki.

~

Niedopuszczalne· marnotrawstwo ·i
Na terenie niedaV>no onhudowanego Gimnazjum Energetycznego w Łodzi prz,v ul. Kilińokie•
go 172 znajdują się baraki pouiemif'ckie. roniel"'iera. się wewnątrz nieh nieuprzątnięty- złom 2'.e
lazn"I' i ce.nnP rzęści ma"7;n, nadająry-ch •ię je;;zcze do naprawy. Również na placu dokoła bu
dynku niszrzpją ma gzy-ny bez 7.adnego za bezpie
czenia. 'Ctrudnia tn zaraz('m w zna~?:ny-m "topniu
Gimnazjum.
11kończenie pra11 budow!aP:rh w
nie pozwala n~ tir7ąd;PniP hoi•kR OO Ć,WiCZPń
gim11a~tycznyrh, "twarza nipbezpi.eczeństwo ro-

z poUJrotent

z okazji zorganizowanego pn:ez CarlłM
„Tygodnb Milos:Jerdzb" publ'cysta „Sło.
wa Powszechnego" p. Majdai:ski w arty.
kule „Zdro"''ie w domu" nawołuje gromko
do odbudowy Warszawy, do wznoszenia. w
szczegó!ności licznych, nowych mieszkań.

m~i:a:~:a:·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~i~c-h.~w~•-t_a_n_i_e~u-ż~~-v_a_1_n_~_k_1_·~~~~~~~-

C.zqtelnicu pf.s7.a

i

INie „słowem" a ct~'nem

pe nym tok

•

tę

II

W przedszkolu dzieci pozomją prze7 cały
czas pracy swych matek. Otrzymuja tu kil
ka razy w ciągu dnia smacznP i obfite po·

użytku

siłki

pnerle wny•tkim marnnje Fię cenn.v
który prr.~cież n1ńg1by znaleźć w.&1o.
so wa nie w przem;dlt1.
Dyrekcja Gimnaz,i11m. jnk ~ię dowiai!ujemy,
kilkakrotnie interweniowała w tP.j 1<prawie w

~aru, RIP
materiał,

Dobrze jest dt:.latwie w tym czystym 1 ła
dnym przedszkolu, a jakież to ułatwienie
dla ma:tek, które nie potrzebują się martwić
o swe pociechy. $wiadomość, że· dzieci spę
niestety
Okręgovrym Urzęf!zie T.ikwidac:v.in.rm dzają czas przyjemnie i POżytecznie Pod do·
!'cha.
bez
nłatwia pracę.
brą opieką Dlarze;ro OTTL, ktńr:v jP~t powołany do opi~ki
w PZPB nr 2 is-tnieje
przedszkola
Oprócz
w11ż
rlad mie11iem poni~micckim 1wleka z t~k
przeb:v-va dzienrówmeż żłobek, w którym
rl<J. Rprawą. niP Clk:i.zu.i:i.c 11:i-rrPt n~jmni~.i•ZP!l'O
nie 80 niemowląt.
zaintere~o-rrania w t~j ~prawie. (m).
namyś le
Chłopiec podchodzi i po długun
Dzieci te otoczone S'ą troskliwą. opiekę wv·
wybiera żółtą chorągiewkę. Dzięci się śmie kwalifikowanego personelu. Co dzień w goupomniane przez nauczycielkę
ją, jednak
dzinach południowych przychodzi lekarz,
wnet milkną . Ta tłumaczy cierpliwie malktóry bada stan zdrowia niemowląt, W żłob
cowi, która chorągiewka jest czerwona.
ku panuje· przeP,e wszystkim higierui i po- A teraz wybierz niebieską. - Tym ra- rząd ek. Takie instytucje przyfabryczne, jak
i-Vczoraj, w sali teatru „Lutnia", odbyła s~ę a Zachód" wyglos.ił ob. WyrzykoWS<ki.
zem chłopiec wybiera dobrze. W dwóch na- żłobki i przedszkola, to prawdziwe dobroOb. Szczerba w referade naukowym „O wal stępnych pokojach dl:leci bawią się w „ko- dziejstwo dla matek-pracownic Niestety, l'l14
kolejna konferencja rejonowa nauczycielstwa
łódzkiego, połqcwna z uroczystą akademią z ce z formalizm·em w nauczaniu w pedagogice gutka" i w „pociąg". Na zabawie, połącza- my ich j~szcze zbyt malo.
S.\V.
·
okazji miesiąca pogląbienia Przyjaźni Polsko- radzieckiej" powiedział, że powinniśmy w <_alej pemi korzystać z doć,wiadczeń i osiągn.ęć
Radzieckiej.
sqsiada, opartych na
Konferencję zagaił ob. Trzeciak, przewodni- naszego. wschodniego
czący Wydziału Pedagogicznego ZNP w Łodzi. współpracy te0retyków z praktykami i zd')'Jvktóry między innymi powiedział: ,.Pragniemy tych na drodze długoletnich wysiłków 'lete1< I
kształtować nas.z stosunek do naszego polęż- wv!}itnych uczonych radzieckich.
Po dy-skusji, jaka &ię wvwiązala na ti>mat
nego so1usz.nika nie lylko w podniosłej atmo
flferze akademii, ale równ:eż poprzez możl ' w:e wygłoszonych referatów, odbyła się na 1a1<0ń
i wszechstronne po1Zriawanie &,:>r'!.W czenie akademii m1:1zy<"zno - słowna częśi' ar·
dokładn
. Czwarty dzień. rozprawy przeciwko CogloDrugi świadek 0brony - technik pnedzgł
\ tystyczna, w której brnły udział uczenn."a wi, upłynął na przesłuchaniu świadków orzeczy Związku Radzieckiego"
ni<::zy - Eugeniu~z Wizner, twierdzi, źę
Lodzi.
w
Dramatycznej
i
Intere-sujący referat polityczny p .t. „Ws-:hód Sz.ko-!y Muzycznej
brony.
sługą Cogla jest odbudowanie parku maszt
inż. Mayera nowego przędza11i1i i ~dolał to l.IC7.ynić z czfj
Sąd przesłuchał rta wstępie
w charakterze świadka. Utrzymuje on, Źe ści maszyn mimo, iż zostały one 7..dyskwali·
.
maszyny ro· fikowane.
Wf'dlu~ instniejącei in~trukcj1,
12,10 K0n· - Kwartet n·a flet, al1ówkę. wiolonczelę i 1.1>bra.ne, mają być traktowane jako złom.
12,04 Wiadomości południowe
- Więc z wywiezior).ych z fabry1cl części
cert S<>li;.tów. 12(33 Audycja dla wsi. 12.50 gitarę. 20.00 DZIENNIK. 20.45 .. Mówi Wy· Na zapytanie przewodnicząceg"J, czy częśc· maszyn - pyta prokur11tur nic już nie mo·
i
Hurtowe.
Cogla
przei
wydane
zqrzeblarek.
PRZERWA. 14,30 (Ll Z „rasy, 14 35 (Ł) Etiu >ta.wa Ziem Od?yskanych". 20.50 Audycja
żna było zmontować? Czy to i:•ę już do n.l·
dy fortepi;rnowe, 14.50 (Ll Pog1danka LRR. „Wiosny Ludów". 21.00 Koncert Krakowskiej Zbiornicy Złomu, a przeznac1one dla pry· cz,,.~o nie nadawał??
15,00 (Łl Komunikaty, 15 C>5 (L) „W świetli· Orkie::try PR. 21 45 „Dersu·Uz:>ła" - frag· watneJ przędzalni Eckersdorfa i Maciejew·
na to
świadek niewyrażnie odpowiada;
cy RTPD w Łodzi'" 15 -20 (Ł) P<;>gadanka ak· ment książki Wł. Arsen.ewa . 22.00 Koncert skiego pochodzą z figurujacych w tej zasadnicze pytanie.
tualna, 15,30 „Przygody żuka Nosorożoo" Orkiestry Tanecrnej PR. 2:.'.45 (Łl Koncect k~iążce jak') zdyskwaMikowane - świadek
Po przesłuchaniu radcy prawnego Micha·
16.00 DZIENNIK. 16,30 „Czym jest i czego życzeń {cz. ·I) 22,58 (L) Omów. progr. lok niP umial dać odpowiedzi.
na wmosek obrony
łą Czyniewicza Sąd 16.45
Pol<;kiej"
Mło<lzieży
chce' Zwia,zek
na jutro. 2il.OO Ostatl"ie wiadomości, 23,10
Natomiast inż. Mayer oświadczył, że z na - powołał w charakterze świadka in~pek·
Przy sobocie po robocie". 18.00 Lekcja jązy· Muzyka Taneczna, 23 50 Program na jutro ładowanego już ~amochodu zakwe5tionowąno tora wszystkich przęu.zalń \'!.' Polsce int
ka ros~rjskiego". 1815 ,.W rytmie ianect· 24.00 <Łl Koncert życzeń tez. IIl. 0.10 (Ł) b'achę ! wałki s~alowe, 11adajace się do \'Tie Witkowskiego, który zostanie w dniu dzif.14tj
nym" 18,45 Audycja świP-tlicowa. 19.00 ,,'.!3 Zakończeni\'! aud.yeii i Hvmn
1·obki dla PZP.13 nr 2 1 rzeczv' t~ zestały szym prze~łuehanv.
Wieczór MickiP.w:1czow.ki''. 19,30 F. Szubet't
odebranP

Konferencja rejonowa nauczycielstwa łódzkiego

~ wo;;;p:u 11 '~1 Dalsze rozprawy wprocesig

~11 f:n~~ D~

Cogla i ~ompanów

z'

Co uslq!izqn1q przez •·adio

Nr 29f

Str. ff

zadanie m organiz acji kobiecy ch
jest praca ideologi czna i podnosz enie Ś"'Nia·
domości politycz nej wśród 11ajszer szych mas ·
kobiecy ch

Czołowym

przy pracy
Organizacje kobieceinstruktorek
Wojewódzka odprawa
i przewodniczących

kół

L-K.

W ubiegłym tygodniu odbyła się w Łodzi
wojewódzlj:a odprawa in~truktorek · i przewodniczących kół Ligi Kobiet oraz instruk·
torek Kół Gospodyń Wiejskich Związku Samopomocy Chłopskiej. Wzięły w niej lic •ny
udzia~ :::eprezenta:l'.ki terenowych agniw ob'4
organizacji. 0!1·.adom
wyżej wymieni.onych
przew'Xlniczyła ob. Duniakowa. Uczestniczki
zebrail!ia złożyły szczegółowe sprawowania
prec przeprowad ~a·
dotyczące całokszi!:ałtu
nych w terenie. Na podkreślenie zashlguje
terenorozwijająca się współpraca między
wymi placówkami Ligi K'Jb!et a Kołami
Gospody11 Wiejskich. W wielu powiatach
prace 'Jbu tych organizacji z.<izębiają się ści
śle i wspóJdziała.nie nad podniesieniem pozio
rnu uświadomienia kob,et daje jak na~iepsze

wane na rysunkach sukien.ki nadają się dla
d:zJiewcząt w wieku szkolll'lym. Różnorodn">SĆ
f.asonów umożliwi wybranie odpowied'!'liiego
modelu dostosowanego do wzrostu, tuszy
i ogólnej sylwetki młodej d.7..iewczyny. Przy

re~ultaty.

Na zebraniu wy~bsz'.'lno szere-; referatów,
o,praw orglP.nizacy'JPych, błieżą·
cych planów pr:..cy i zagadnień ideologiczzagadnienia
nych oraz przedyskut'Jwan o
szkoleniowe i spółdzlelcze. Dłuższy referat
dotyczących

omawiający

dotychczasową

d:dalalność Ll~i
najbJjż
ob.
posł:'1!1nka,

Kobiet i zadania do real!izow,ania na
~~ą

przyszł0ść.

Orłowska.

wygłosiła

Podkreśliła

ona

konieczność I

zainteresowania się poszczegól·
wię!{szego
nych kÓł Ligi Kobiet bolączkami bybwymi,
które wyłaniają się 1.ak w fabrykach, jak

i wśród gospodyń wiejskich - małorolnych
Doty«hczas wiele kół Li1,i
średn1oro1nyc.1.
Kobiet pnw;;dz:l'l ćz.'ał„iność o charak~erze
rozwiązy'Wlać
t:lantropijnym n!e usilując
tych zagadnień bytowych dr.ogą właściwie
prowadzonej interwencji i · współdziałania
z innymi organizacjami. Wiele terenowych
współ·
mi~rze
zarządów w niedostatecznej
działa d'Jtychczas z miejscowymi placówka·
mi Opieki Społecznej, RTPD i innymi za·
niezbędnych
niedbując wspólne planowanie
dla danego · terenu instytucji Opieki nad
Referentka podkreśli
Matką i Dzieckiem.
łą, że wobec słabej pracy, niektóre zarządy
powinny zostać rozszerzone.
Wpr'Jwadzić do nich należałoby aktyw k.:ibiecy powiązany z życiem terenu. Niezmier
nie ważn:ym Z.'lf!&dnienier.i w ~racy organ zacji kobiecych je~t praca id:!o'ogicz.na : pod
noszenie świadom0ści politycznej wśród naj

J

szerszych mas kobiecych. Jest to zagadnienie
kluczowe na obecnym et.apie. Prace na tym
odcinku muszą być prowadzone w znacznie
intensywniejszy m tempie, niż to się działo

d'Ji~~t;:~s.po

Na załączonych rysunk1ach przedstawiamy jasny koł1nierzyk, rozjaśniający ciemną ca:
naszym czytelniczkom kilka sukienek odpo· ł0ść sukienki.
Bardzo odpowiednim strojem dla pod! 1t·
wiednich dla poolotków.
ków je&t dwuczęściowy ubiór składający ~.'.E;
Młode dziewczęta nie powinny stroju swe
g0 wzorować na ub;orach dojrzałych już ko· z bluzki i i:pódniczki. Prostota ubraĄia mło
biet. Zbyt długie suknie, skomplikowane dych d7Jiewcząt nie jest je<ln0znaczna z po·
przybl'ania są nieodpowiednim d1a tego wie zbaviienlem tych strojów elegancji. Na ou·
ku strojem. Dziewczęta w wieku lat 14-17 kienki nadają się: wełny i to zarówno wełny
s.~.
powinny nosić suknie i okrycia przykrywa- ciemne jak i ja=e Zawsz.e schludnie i ele- braniem zademonstrowan ych sukienek ko·
barwne
ko.bnierzyki
jasne
widzimy,
jak
brązo
granatowa,
sukienka
wygląda
g.anoko
mł0da
wygląda
Smiesznie
jące kolana.
Podlotka
d'Z'iewczyna w długiiej, poniż€j zydek opadaJ ą wa, szafirowa, bądź też jasno szara lub pias karąy J szaliczki Na sukienkę' dla
stare
cej sukience. To samo doty~zy przybrań: kowa. W tym wieku nie należy do gar-::!~r·'>· r $pożytkować może każda matka swoie dla
sukienki młodych dziewcząt, jako jedyne by wprowadziać ~kianin kosztowny.·l:J., cię:l- suknie po •vpr'Y\vadzeniu odpowiednich ~ r
przybranie mogą mieć guziki i ewentualnie 111ich jedwabi, aksamitów itp. Zad·~mons:::o- tego wieku adaptacji.

1

Będz·iem·
Konieczność

ro· zsqd ne .I

.

t
KOul8 y Wprzemysie czec
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ekonom ii w zużywaniu elektryczności

I

.
Ostatnio wydane' zarządzenia Elektrowni przewidziano i to, że w rodzinach obarczoŁódzkieJ· wprowadza3·ą ·szereg ograniczeń w nych małymi· dziećmi, zuzy· cie energii elekzużyciu pl'ądu elektrycznego w gospodar- trycznej się zwi'ększa ze względu na konieczstwach domowych. Zostały one wywołane ko- ność częstego przygotowywani a posiłków. DlaJesienno- tego też na każde dziecko przewidziano .doniecznością zachowania w okresie
zimowym, kiedy dni są krótsze, a zużycie datkowo 8 kwh energii e!ektrycznej na mieelektryczności wzrasta, rezMw energii elek· · siąc.
Nie wszystkie gospodynie domów orientują
trycznej na potrzeby przemysłu. Z wprowadzo
jakie ilości energii elektrycznej są zużysię
elekprądu
nymi ograniczeniami w zużyciu
trycznego dla celów domowych muszą pqważ- wane w domu. Przy ci~wietleniu 100 watt tzn.
.60 watt
Do realizacji dwuletniego planu gospo- nie liczyć. się gospodynie, gdyż nie przestrze- gdy dwie żarówki o mocy 40-tu i
izbach,
posiadanych
dwóch
w
um:eszczone
spoelektryczności
norm
wyznarzonych
ganie
mie
znaczne.i
w
Czechosłowacji
w
darczego
przerbez
dziennie
godziny
4-ry
przez
świecą
kosztów
podniesienie
wydatne
może
rze przyczyniły się kobiety. W październi- wodować
wy wówczas zużyjemy 12-cie kwh miesięczku 1947 r. tworzyły kobiety w Czechach oświetlenia mieszkań.
Normy oświetleniowe przewidują zużycie nie i pozostanie nam rezerwa w wysokości
i na Morawach 28, 7 proc. ogółu zatrudniona żenych w przemyśle, na Słowacczyźnie 20,4 dla mieszkań jedno-;i.zbowych 20 kwh mie- 13 kwh (w mieszkaniu dwu-izbowym)
proc
elektrypłytkę
i
grzejnik
elektryczne
lazko
trzydla
kwh,
25
dwu-izbowych
dla
Cze- .sięcz.nie,
bk
h
.
· k ,
· k
b
zaro owo w
Ko·b.iet pracuJącyc
35 k wh d la. Wlę
·
szy.ch ~mesz an czną.
chosłowac.ii jest 2.031.022 na ogólną licz- iz owych
Ażeby ilość pozostawionej do dyspozycji
bę 6.254.363, czyli że każda trzecia kobieta j 4.5 .kwh. WprowadzaJąc ograrnczema w zu„
zyc.1u prą d u w gospo d ars t wach d omowych · w gospo d arstwach domowych energu elek,_v OLechosłowac.ii pracuje zarobkowo.

ustroju sprawiedliwości społecznej. Stojące przed nami
zo&taną zrealiizowane przy mas'Jwym
zadania
udz:iale kobiet. Dlatego też sprawa uśw.iia·
domienia ma~ kobiecych i zbudowania ich·
czynnej postawy w walce 0 lepsze jutr 0
jest sprawą niezmiernie ważną. Nad wygło·
szimymi referatami wywiązała się ożywdona
dyskusja, w której zabierały gł-OS' liczne ucze
stniczki narady.
ł
1,drodze budowy

oszczę

k

OS OW3C lffi

trycznej nie była przekraczana co pociągnie
·
t
t
s b
za 0 ą au oma y.czme poważne zwiększenie
rochun,ków za elektryczność, gdyż każda kilowail·godzina wypalona ponad normę kosz..
towa~ będzie nie dwa, ale 25 zł, należy za_
równo dla celów oświetleniowych, jak 1 dla
potrzeb gospodarstwa domowego posługi.
wać się oszczędnie elektrycznością. w tym
celu pomyśleć by należało 0 wymianie silnych
żarowek na słabsze, zastosowaniu do prać
wymagających większego światła, lamp stoją.
cych lub nisko zawieszonych opatrzonych odpowiednlm kloszem, który by światło kierował na miejsce,. w którym dana Rraca jest
w:vkonywana.
Przy używaniu płytki elektrycznej bądź ~elazka elektryc~nego ru'e nalezy· ru"epotrzebnie czynności tych przedłużać.
Dotychczas wiele gospodyń ze względu na
stosunkowo niewysokie opłaty za ektrycz·

Czy możliwy jest ·bezb olesn y poró d? ~;:i:fyni:::::::~,j:~":,::::.:~:
Medycy na radziec ka walczy o

Czy radości macierzyństwa muśi towarzy·
k·oszmar bólów porodowych? W Zwią
zku Radzieckim, gdzie kobieta ciężarna o·
taczana jest najtroskliwszą opieką, od wie·
liu lat prowadzi się intensywne badania. w
ie,·unku uv{ie'J.'1czone już dotychczas
W dwumiesięcz
poważnymi osiągnięciami.
niku „K0bieta radziecka" znajdujemy kilka
na ten · temat wypowiedz!
interesujących
naj\~.rybitniejs.zych w tej dziedzinie autorytetów naukowych.
Profesor E Kwater, dyrekfor kliniki akus.zeryjno-gineko logicmej Moskiews,kiego In·
stytutu Medycznego 'stwierdza.: przed wojną
nasi akuszeny dużo i skutecznie pracowali
nad zagadnieniem uniknięcia bólów por0d'Jwych. Sprawdzano działanie · ws.zystkich
znanych środków znieczulających i zaczęto
porodowych,
stosować dla usunięcia bólów
te które przynoszą najmniej szkody matce
jak i now'Jrodkowi. Zadaniem radzieckiej
nauki akuszeryjnej jest kontynuowanie i
pogłębienie tych badań ..
Profesor B. Michajłow, naczelny akus:i:cr
i ginekolog Ministerstwa. Zdrowia ZSRR
mówli: nawet zwykłe opatrunki przeprowa·
dza fi:!! w wielu nasz.ych kl,inikach bez'xi·
leśnie. W .sali ODatrunkowej podobnie 1a:k

szyć

nie pozostawiać zapalonych żarówek w Pomieszczeniach, w których nikt nie pr:z.eby;va.
rodowe. Przeprowadzone przez nas obser- Wiele gospodyń dotychc~as niezbyt skrupuwacje w tych klinikach obaldły stare wyo· latnie tego obowiązku przestrzegało. Ponadto
o bezpośredniej i:ależności 5iły
brażenia
skurczów P'Jrodowych od bólu. Uczulenie na w imię interesu ogółu wiele prac gospodarból można -Oddzielić od siły skurczy mięsnio czych wykonywanych przy pomocy aparatów
wych i jak z tego wynika można śmiało e'lektrycznych powinno zostać przesuniętych
d
bezboleśnie.
przeprowadzić normalny p0ród
Rzecz jasna, że akuszeryjne uśmierzanie bó- na go ziny wieczorowe, w których przeciąlu nie jest podobne do chirurgicznego Ma- żenie sieci elfktrycznej jest najmniejsz.e.
Ze względu na to, że większość używanych
sowe stosowar>Je ŚVidków umożliwiających
bezbolesny poród wymaga specjalnego przy w gospodarstwach domowych aparatów elek.
gotowania lekarza, akuszerki, pielęgniarki i
sanitariuszek. Przy uśmierzaniu bólów po- trycznych zużywa dość dużo energii należarodowych konieczna jest kontrola lekarza, łob:· w okresie ograniczeń zużycia elek·
uczes.tni- tryczności zaniechać używania elektroluksów
zwłaszcza pediatry, który winien
czyć w wyborze odpowiedniego średka znie· i innych aparatów, a nawet zastąpić żelazko
zastosowanfa.
i metod jeg-0
czulającego
Wszystkie b0wiem środki narkotyczne do- elektryczne (w wypadkach kiedy będzJ.emy
stające się do krwi matkd zostają przenie· Yliały do czynienia z prasowaniem większej
ilości bielizny przychodzącej z prania) żelaz
sione do krwi płodu.
Jak widzimy medycyna radziecka robi kiem, grzanym na gazie lub węglu. Jedynie.
wszystko w tym kierunkµ, by umożliwić ~rzy jak najdalej posuniętej ekonomii w zukobietom bezb'Jlesny poród. Śladem osiąg· życiu elektryczności w gospodarstwie domonięć naukowców i lekarzy radzieckich idą i
nas:r.e klin iki położnicze. Już i w ł.odzi w . wym umkniemy zachwiania równowagi naklinice położniczej Czerwonego Krzyża $tJ- szych budżetów, gdyż przekroczenie przyznasowany jest przy porodach z najlepszym nych norm prądu będzie odbijać się poważ·
nie na naszych kieszeniach
skutkiem ...;La% rozweselaiacy''

pełną radość macierzyństwa

w sali operacyjnej nie powinno być krzy·
ków i jęków wywołanych bólem. Dlaczegóż
lekarze i akuszerki
więc jeszcze niektórzy
z obojętnością przypatr-uj,ą się mękom ja·k ie
przechodzi kobieta rodząca. Czyż nie należy
Niektórzy fiuwolnić jej od tych, cierpień.
zjologowie i akuszerzy uwazaJą, że bó!e
porodu,
przyczyniają się do przyśpieszenia
gdyż w czasie ich trwania wydzielłają się
s.ubstancje przyśpieszające przebieg porodu.
jest bynajSłu.szn'JŚĆ tego stanowiska nie
mniej potwierdzona naukowo. Poza tym arktórymi dyspo·
senał środków leczniczych,
nuje współczesna medycyna pozwala na
bez konieczności zaprzyśpieszenie por<Jdu
chowania bólów. Jednym z najlepszych środ
ków czyniących ' po.-ód bezbolesnym ie.st
„gaz rozweselający" (podtlenek azotu o WZ'J
rze N20l. Musimy jak najszybciej przystą·
pdć do produkcji aparatury koniecznej dla
wytwarzania tego gazu, aby weń zaopatrzyć
wszystkie d'Jmy położnicze.
Profesor Sered!ukow dokto:r na.uk medycznych oświadcza: jeszcze przed P, z górą laty
w dwóch Instytutach Ochrony Macierzyńs
twa w Moskwie i Iwanowie st'Jsowano u
tvs.iecv k-0hiet środki uśmierza.t~ bóle oo·

G

u

Kronika Pal ianic

t

OS

PABIANIO

•

1a

ć

Akcja mająca- na ce~u odbudowe zn'szezonej Stol'cy zn~lazła ' 'f""l<i o-lrlf,,,; '< w ~ r o ':l
społeczeństwa Pabianic. Donosiliśmy już niejednokrotnie o tym, że instytucje i przedsię
biorstwa przekazvwały we własnym zakres:e
na ocbudowę Warszawy poważne 1 sumy.
0

Wysta\~a

wystawa rolnicza w Karniszewicach.
Urządzeniem wystawy zajął się inspektor rolny ob. Czyżewski przy wspól
KOMU WINSZU.JEMY
udziale wykładowców m:ejscowej szko
Sobota, dnia 23 października 1948 r.
ły rolniczej.
Dziś: Seweryna
Eksponatyt zebrane zostały z następu
jących gmin: Dłutów, Dobroń, Górka-

APTEK

apteka mgr. Markusa
rrzy ul. Armii Czen.vonej Nr 24.

Ostatnio na ·wniosek Rady Zakładow<"j rohot- dhwym w Pabi ~ n'c~ch odbyła się we wrze.
nicy Pal'lstwowych Zakładów Przemysłu Weł śniu urocz,ysta akad'emia ku czci Warsza'\}''Y·
nianego Nr 41 \v ,Pabian icach oddział „Do- Podczas uroczystości młodzież uchwaEła jed·
brzynka" samorzutnie zebra!i na odbudowę nog ' ośn i r nrzekarnć na odbudo·wę St0licy. su
mę zł. 15 267, zl'!ns z czędzoną podczas wyciecz
Warszawy 13 tys. zł.
szkolne] do Wrocławia ::.a WZO. Pieniądze
ki
W Państwowym Gimnazjum i Liceum Hante byly przezna czone na rozrywki (Wesołe
P-0
motorówką
miastecz.'rn, przejażdżka
Qjrze).
lfl1y zebrano na
Niezależnie od rowyższej s:_
t ·renie Gimnazjum i Liceum Handlowego w
Pabianicka. Lutomiersk, Łask, Widzew miesiącu wrześniu zł. 10.385, czyli łącznie
szkn}„ .„ . . ;. '"' ~ „ ~-'1-u - 0--.-ę Ft:ilicy 25.652 zł.
oraz Wodzierady.
(ZM)
Na mura·wie przed gmachem rozlożo
ne · zostały narzędzia rolnicze, brony,
plugi, młynki, wialnie, sieczkarnie itp.
W gmachu samym rozmieszczono w
kilkunastu stoiskach eksponaty płodów
rolnych oraz wyrooy sztuki ludowej_
1

I
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Organizacja szkolnict~va artystycznego
I

GDAŃS.Kll\I

· Polskie

pomarańcze

i

~ytryny
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Ro'nie ieć· burs dla niezamożnej młodzieży

biedotą wiejską.

W bursach TBS znajduje się okQło
50 pełnych sierot i 200 półsierot ze śro
clowiska robotniczego i chłopskiego.
Pozostała młodzież ".;o w 80 procenmałorolnych i
tach synowie chłopów
robotn1ków. Znajdują oni pomieszcze
nie w bursach dzięki pomocy stypendialnej, którą organizują samorządy po
\datowe i gminne, organizacje społecz·
no-oświatowe itp.
Poważną pomoc stypendialną udziela
Państwo zasilając fundusze burs za po
średnictwem Kuratoriów Okr. Szkol·
nych dodatkami na dożywienie w wysokości zl 2400 mies. na wychowankasierotę i 1000 zł mies. dla pqzostałych.
Tym sposobem b~irsy TBS mogą clać

utrzymanie swym wychow;mkom za 2 i Tomaszowie Maz. Umożliwi to podnie
lub 3 tysiące zł miesięcznie, zwalniając sienie liczby wychowanków burs do
od opłat 1700-1800 osób.
młodzieży
część
poważną
Zjazd przyjął do realizacji naatępują
przez udzielenie jej stypendiów.
· no brać maso ce wnioski: 1) bursy TBS należy otaCałe społeczeństwo
wy udział w pracach TB tworząc skła czyć opieką calego społeczeństwa przez
członkowską fundusze na sty- powołanie Rad Opiekuńczych, 2) szcze
dką
gólną opieką otoczyć młodzież najbied
_
pendia.
TBS opracowało szeroki plan rozbudo n1ejszą i sieroty, przez wyszukiwan:e
wy burs. Obecnie urządzono bursę w tej młodzieży 1 udzi~lanie jej stypenPrzedborzu. ~rojektuje się urządzenie diów, 3) oży\.vić działalność Kół ZMP w
fizyczną
bur~y w Brzezinach, Opocznie, Bełcha- bursach i podnieść .tężyznę
·
towie. Kończą się remonty w Wieluniu I młodzieży.

I

Bo acz w· ejski skazany
za wrogq

pro·pagandę

Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocła I ciwko ustrojowi państwa, polityce rzą
wiu na sesji wyjazdowej we wsi Unie- du i sojuszowi ze Związkiem Radziekosz powiat Lubań rozpatrzył sprawę ckim. !\U.n. oskarżony rozpowszechniał
bogacza wiejskieg 0 Władysława Okonia oszczercze insynuacje jakoby władze w
wprowadzały
oskarżonego o uprawianie wrogiej pro województwie kieleckim
pagandy, skierowanej przeciwko ludo przemocą kołchozy na wsi zaś 200
sprzeciwiających się temu chłopów kie
wemu ustrojowi Państwa Polskiego.
Osk. Okoń b. legionista Piłsudskiego leckkh zostało zamordowanych.
Na rozprawę powołano. 5 świadków.
był kolejno członkie9 POW_ BJ:~WR i
w ·k
d
d
w tok
OZN-u_ W 1945 r., uo wyzwoleniu kra
OJS. -o
u ~rzewo u są_ ow_ego
ju Okoń otrzymał mlyn i gospodarstwo
wy Sąd ReJonowy uznał winę oskarzorolne we wsi Uniekosz.
Akt oskarżenia zarzucał Okoniowi nego oszczercy za całkowicie udowodrozpowszechn:ianie fałszy- nioną i skazał Okonia na 12 lat wię
świadome
'Nych wiadomości, skierowanych prze- zienia.

Czarna lista pijakó"W"

•

I

g-dałiskim Okręgu

Zjednoczenia Energetycznego prowadzone są. obecnie prace
przy elektryfikacji 30 wsi. Zjednoczenie tó
od chwili zakończenia działań wojennych
zl"lektrv:Cikowało J .336 wsi w województwie, z w-„łą.czeniem powiatów: elbląskiego,
sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskie
go.
WYSTAWA l\UCJ{JEWICZOWSKA
W zwiazku z przypadajacą. w t:vm rok.u
150-tą. rocznicą urodzin Adama. M.ick1eWlcza. Wydział }<ultury i Sztuki . Zę.rządu
Miejskiego w Warszawie orgaruzuJe wystawę, ilustrującą. życie i twórczość wiesz.
cza.
Wvstawg, bedzie miala charakter obJA.Z·
dowv i odwiedzi kolejno przedmieścia War.szawy, :rn.ini.e-.zkałe przeważnie przez ludność· robotniczą. Równocześnie z wystawą.
odbywać się będą. audycie słowno:mUZY,~
ne, zwią.z3ne tematycznie z tworczo:m1ą
w;elkieg-o poety. Otwarcie wystawy nastąpi
w grudniu br.
W

Na miejsce istniejących dotychcza~ przy każda z podkomisji posiada poszczPgólne sekKINA
Min. Kultury i Sztuki dwóch KomisJi Pro- cie.
Na prze·woriniczącego Kmnisii powołany zo„Cienie przeszłości'' g-ramowych dla S7.kolnictwa muzycznego i
Y.OBOTNIK
sz!-rnlnictwa p'astycznego, Minister Kultury i stal w. dyr. Depart~mentu Szkolnictwa Artyfilm produkcji francuskiej.
Sztuki powołał z dniem 1 października rb. Jed stycznego Józef Swałoń, na zastępcę prz.ewod
ną· wspólną komisję p. n. Komisja Ustrojowo- n:czącep.o - nacz. mgr. K. Dzidu~zk:o_
WAŻNIEJSZE TELEFONY
W tych dniach odbyło się w M:msterstwie
Programowa dla Szkoln'ctwa Artystycznego.
Kultury i Sztuki pod prz~woclnictwem W MiO
Straż Pożarna Komisja ta dzieli siG na podkomisje: Muzy.cz. nistra W. Srok nr~kiel!o pierWS71' po!11Pdzen1e
Komisariat M.O. - 63_
'
Plastyczną i Teatralno Choreograficzną, nowopowolanej Komlsji.
ną,
P. C. K. - 112
91
Dworzec Kole.;owy
Lowicz
86
Zarząd Mie)skl 23
PZPB. Telegraf - 213
na u;q~tau;ie owoców I warzrjl.łl
PPR. - 5
W Łowiczu odbyła się doroczna wy- ok. jednego Ęilograma każde.
Zmiana numen1 telefonu Ubezpfe· stawa owoców, na której m.in. znalazły
Wystawiono pozatem 60 odmian jab·
rzalnl Społecznej - zamiast nr 208 - się pomarańcze i cytryny, wyhodowa- 'lek. Powszechną uwagę zwracały owo
nr. 35.
ne w majątku państwowym „Niebo- ce, wyhodowane według słynnej me1 rów" oraz jabłka - olbrzymy o wadze tody Miczurina z ZSRR.

W tych dn~ach obradował w Łodzi
Zjazd kieljowników burs TBS województwa łódzkiego. Obradom przewodni
czył Kierownik Okręgu Łódzkiego TBS
ob. Łatkowski.
W Zjeździe wzięł 0 udział 20 osób; re
prezentowane były prawle wszystkie
bursy TBS w Okręgu.
referaty:
następujące
Wygłoszono
„Rola i znaczenie burs społecznych
TBS w budowie życia demokratycznego w Polsce" i .,Organizacja pracy wy·
chowawczej w bursach".
Jak wynika ze sprawozdań kierowni
ków burs - w 21 bursach TBS w województwie łódzkim znajduje pomieszczenie I opiekę 1360 młodzieży. Więk
stanowi mło
szość wśród bursantów
dzież chłopska, pochodzenia biednego a
odznaczająca się zdolnościam; i zaroiło
'"'aniami do nauki. Młodzież ta wyrwa
na ze środowiska rodzinnego wymaga
szczególnej opieki, gdyż często musi się
borykać w mieście z ogromnymi trudnościami i zamiast się uczyć marnuje
i traci swe zdrowie w walce o zabezpieczenie bytu. .
Zjazd wysunął hasła: objąć opieką
największą ilość młodzieży oraz szczególnego zaopiekowania się sierotami i
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rolnicza w Karniszewicach

W niedzielę dnia 17 bm otwarta zosta

DYŻURY

-

•

ła

Dziś dyżuruje

•

ZAKO:NCZENIE KONKURSU
BALONIKÓW WZO
Atrakcyjny konkurs baloników WZO,
który trwał od 26 września do 17 paździer
nika rb. został zakończony ustaleniem najdłuższych przelotów_ Z 48 baloników ptt.e·
słanych pocztą, jury konkursowe przyznało
za najdłuższe przeloty:
pierwszą nagrodę - kupon na ubranie,
posiadaczowi karty uczestnictwa Nr 320
ob. Więcławskiemu Andrzejowi z Wrocła
wia, którego balonik wylądował w Biał~~
stoku, drugą nagrodę - teczka ze śwm
skiej skóry, posiadaczowi karty uczestnictwa
Nr 326 ob. Worotniakowi Józefowi, którego balonik wylądował w Przemyślu, trzeserwis P.orcelanowy do
cią nagrodę zaś kawy, otrzymała Jackow Danuta z Wrocławia. Balonik jej wylądował w Zarszynie
w pow. sanockim. .

Bezpłatne

audycje
muzyczne

Koło Ludowego Instytutu Muzycznego rozpoczyna cykl audycji w ramach upowszech.
n'.enia muzyki. Pierwsza audycja odbędzie slę
d.1i<1 24 bm. t_ j. w niedzielę o godz. 18 w
świetlicy PZPB przy ul. Roli Żymierskiego 2.
W programie udział biorą śpiewaczki: Izabella
Strzałkowska i Maria 'Jamkiew\cz„ oraz Cze.
sław Gląb;ńsk1-akompaniam~nt i prelekcje.
Wszystkich milośn:ków muzyki uprzejmie za.
praszamy. Wstęp bezpłatny_

ORGAN
K.C.
P.P. R.

a~antu

nikó'"7

Rzelczak Jerzy, zam. Pabianice, ul.
Czarna lista pijaków w Pabianicach Ostatnio w stanie nietrzeźwym wywopowiększa się stale. Oto nowe nazwiska łal awanturę w tramwaju i znów zna- Pułaskiego . 26, w stanie nietrzezwym
urządził awanturę . .
tych którzy figurują ostatnio na niej: lazł się w celi aresztanckiej.
Strzelczyk Władysław, zam. Pabiani
Redzynia Stefan, zam. Pabia.flice ul.
Kawecki Emil, zam. Pabianice ul.
Reymonta 39, do swych kilkakrotnych ce, ul. Moniuszki 98, w ·stanie nietrzeź Partyzancka 116, urządził awanturę i
sąsiadce Werfel
pijaństw dołożył jeszcze jedno i w sta- wym odprowadzony został do Kom1sa- porąbał okna i;wojej
nie nieprzytomnym leżał na ulicy Mo- riatu, gdzie zachował się impertynen- Anieli zam. Pabianice Part~zancka 113
niuszki, skąd funkcjonar'usze MO zmu cko wobec dyżurnegD.
szeni byli przenieść go na pryczę do I Kolat Eugeniusz, zam. Pabianice, ul.
Garncarska 21, ponoszony temperamen
Komisariatu.
S~ał)'.'m go~ci~m Komisariatu M~ w tern alkoholvwvm zdemolował celE\.. w
Pabianicach Je~t ob. Wesoły, ~ranciszek Komisariacie, za naprawę której, pracz
zam. w Paban1cach ul. Kosctuszki 11. kary za opilstwo, musi zapłacić.

grożąc

jej zabiciem_
Nowak Józef. zam. Pabianice, ul. Ko
ścielna 2 w stanie nietrzeźwym urządził
awanturę i pobił chłopca Wiocha Mieczysława, zam. Pabianice, ul. Sienkiewicza Nr 1.

Wydawca: WoJ. Komitet PPR w LodZl. Kom1te1 RPdakcyJny. Red. i Adm. Łódź, Piotrkowska 86_ Telefony: Redaktor Nacz_ 216·14 SekrPt~, riat 254-21. RPd. nocna 172-31.
Piotrkowska 55, tel. 111-50.Ronto PKO Vll-1505. Zakł. Graf. RSW „Prasa". Administracja nie przyjmuje odpowieezialności za terminowy druk ogłoszeń.

Dział ogłoszeń:

TEATlllfl'
Państwowy Teatr Wo.is!ut Polskiego
Łodzi,

w

ul. Jaracza 27.

Dziś o godzinie 19.15

błem".

„Igraszki z dia-

Państwowy Teah· Powszechny
ul. 11-go Ustopada 21 - tel. 150-36
o godzinie 19.15 „Nadzieja"
Dziś
Teatr Kameralny· Domu żołnierza

fJJJ!J
·

ul. Dao;zyńskiego 34
Ostatnie .dni punktualnie o godz. 19.15
:~~cS: de Peytet-Chapuis „Nieboszczyk .

Dziś

II

T~au

.

b

Ok§ •..

·

p

wanie

Z kalendarzyka jutrzejszych imprez sportowych w Lodzi

I

zapowiadają. się

~zardziści spotbń

_tlluższej.

i9

interesująco zapowiada. !!ię mecs
Włókni~rza z ;i:KS·em. Ten osta~ni: będzie chciał
zrc"·anzować się za klęskę, pomes1oną w pier-wszej kolc>jce spotka:ń. Czy mu się to uda będzie
zależało od składu przeciwnika. Jedno j.est pewne, że ~alka będz.ie zacięta w ka~dej wad~e.
Trndno JCSt wyłomć faworyta z tego me{:zu, J~
dnak więcej szans posiada Włókniarz.
nać. Bardzo

kami zmagan o punkt!- Tym razem w Lodzi zo- prowadzone były w atmosferze sportowej.
baczyi:ny Cra~ovię, ktora zmierzy. s.ię z_ L:irS·em. j Drygi ze~pół łódzki, Wid_zew ud~je się .do_Tar-.
Obecme goście są na czel<> tabeh 1 dzich ich 4 I novn, z ktorą wygrał w pierwszcJ rundzie u s1e
I runk~y od nas.tępne]. nr:iży1~y. FakCem jednak I !)ie 4:3. Czy uda się łodzianom powtórzyć v;y·
: ~est ~c C~acovrn. zirnJdUJe. s1ę w_ niezbyt dobrej nik poprzedni, okaże najbliższa przyszłość. Za·
j .tornn.c. Jl'.iewątphwJP b~dzie chciała na trudnyn1 znaczyć wypada, że zarówno 'f~rnovi~ jak_i Wi·
, tcren~e. łodzk11~1 uzyskac dalsze dwa punkty, za- clzew są sluprocentowym1 outs1derarm.
pewmaJ>!c. $Oh1e w ten sposób na- dłuższy okres J o KAżDY PUNlrT TOCZY-ć SI!;; Bt;;DZIE
WALKA.
pr<?_wadzei:i1e. w .tabelce. Z drugiej znó\\• strony
Dzisiaj rozpoczyna się druga :unda spotkań o
ł,I~S zna.Jdzrn s~ę w _taki_ej ~ytuarji, że każdy
o 16 i 19.30 komedia muzyczna R. Stolza ) punkt zdobyty Jest mezmierme cenny. Jak z te- drużynowe mistrzostwo w boksie okręgu łódz•

•

"

•

Teatr Kome!lii l\fuzyczne;j „LlJTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś o godzirJe 19 15 PiPkna Helena"
opera kom.icwa W 3-~h ~kt<•~h ( 5 od łonach) muzyka J. Offenbachn~ Udział bi!rz„
k. t
60 osób Chór balet stat , .
ysc.i, or l~S ra.
'
'
Teatr „OSA" Zachodnia 43 tel. 140-09
Codziennie 0 19.30, w niedziele i święta

pt. „Pepina".

·

CYRK Nr 2, Pl.
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„MOKR:~ DERBY" NA_ BASENIE YMCA..
W medz1elę na. pływalm YMCA odbędą. !'1-ę
derbJ'." l~kalne n8:Jlepszych zespołó"Y'ł" pł:r:wac?cli

VY

Lodzi. Filmowca i YMCA. Wystą.p1ą. naJleps1 za.
wod~1cy tych dru7.:yn .. Program przewiduje b,iegi,
sztafe~y, zaw??Y Jumor0w . oraz pokazy humo~
rrstyczne.. Ni_ewą.tpln,~e basen ~lfCA zapełm
.
SJQ ~11łośmka~1 pływam~.
. Mistrz Lodzi YMCA w~stawia sklad n~tępuJą.cy: Jl'. as. talek, Sobcża.ko"'.na, Szcze_pamaków- 1 ówna, D ob 1echowna
W1eczorkow· ozma'
na, W
1
Rka, Siekiera, świątochowski, Macltlewicz, Pytel, ćwierczalciewicz, Miksa, Niedzielski, Sku.
.
piń"ski.
Filmowiec: Boniecki, Dohrowol~ki, Jera. Jaworsltl, Sobezak, Stanowski, Domański, Pławik,
i Sicrpiń•ki.

•

.

. W nadchodzą.cą. medzielę, dma 24 bm. sekcja siadły, Goszczko, .Adamczyk, Matusiak Błasz·
piłka1·ska KS „Gwardia" rozpoczyna mistrzo- czvk.
·Skład drugiej drużyny:
r.
stwa B klasy
Pierwszym przeciwni·
. • LOZPN
Promiński, Petrak, Duch m"k , zb·10rczyk , R ozkiem Gwardii będzie DKS Aleksandrów, zawo- piórski, Kowal•ki, Kochaniak. Lesiak, Mielcza·

KINA
ADRIA - „Kopdu.szek"
godz. 16, J.8, 20, w niedz. 14
film dozwolony dla młnrlzie?„. 1
program na dwa dni 23 - 24
BAŁTYK :...._ „Narzeczona z Turkmenii"
godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz: H,30
film dozwolony dla młodzieży.
BAJKA - „Wyspa skarbów"
godz. 18, 20, w niedz. 16 ·
film rlqzwolonv dla m1„r1zidy
GDYNIA ..:.... „Program aktualno3ci kraj.
i zag_·an. Nr 35"
17. 1R 1~. 20. 21.
godz. 1.1. 12. 13
HEL (dla młodzieży) - „Kopciu~k"
•'.l ".. 14,30
godz. 16.30. 18.30 20 "'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"
PRZEDWIOśNIE· g-odi. 18, 20, w nicdz. :l 6
film dozwolony od lat :l 8
„Noc grudniowa"
ROBOTNIK godz. 16.30. 18.30. 20 30 w niedz. 14.30.
film dozwolony od lat 14
REKORD - .. Wielki przełom"
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30
film dozwolony dla mł0d7iP-i:v
„Tajemnica 'vywiadu"
MlTZA godz. 18. 20 w niedz. 16 .
film niedozwolony dla młodzieżv
ROMA - „Kurhan Małach0wski"
P-Odz. 18 i 20, w niedz. l 6
film dozwolooy dla młodzieży
.
„Ostatni mohikanin"
STYLOWY godz. 16.30. 18.30'. 20,30. w nie<lz. 14.30.
·
film dozwolony dla młodzieżv
„Ludzie bez skrzvdeł"
SWIT godz. ·18, 20. w niedz. 16
film dozwolony dla :młodzieży
TJ::CZA - „Przeczucie"
godz. 15.30, 18. 20.30. w niedz. 13
film dozwolnny dla młodzieży .
„Kwiat Miłości"
TATRY · godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
.
film dozwolony dla młodzieży
WISŁA - „Narzeczona z Turkmenii"
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film dla młodzieżv dozwolonv
WLóKNIARZ - „Na morskim szlaku"
godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz. 14:30
filr.1 cl.%~h•t·!on,· d!n młodzieży
„Iwan Groźny"
WOLNOSC godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
film dozwolony od lat 16
program na dwa dni od 22 - 23 10.
ZACHĘTA _; „Marsylianka"
godz. :18.30. 20.30. w niedz. 16.30
film dozwolony dla młodzieży

I

u 'W.'!17aga .p"S'• ;k arze

I1 .
po-

Nov.ry,: atrakcyjny program w dni
wszedme godz. 19.30, sobota godz. 15.30
19.30, niedziela. godz. 12.00, 15.30 i 1 9 .30 :

rnk, Dworniczak, Kęsy, Różycki.
Zbiórka zawodników w niedzielę dnia 2± bm.
o godz. 11.30 w Korncndzie :M. O. m. Lodzi, ską.d.
Obecność i
na•tą.pi wyjazd clo Al<>bandrowa.

dy odbędą się w Aleksandrowie.
W związku z powyższym wyznacza się składy
drużyn na niedzielne spotkanie. Pierwsza dru·
! żyna: '1"1,Tarzyński, Pi:i.tek, GrzybowShi, \'Vieloch,
8zymczak, ,Jezierski, :Mańkowski, Rudnicki, Pod-

I

punktualr1oi'ć obowiązkowa.

'

-

Dzial olicjalnq LOZB

Zarządu
l

Komunikat

zow;'ch. Dane powyisze musimy zakomunikować
WoJewódzkiemu Urzędowi Kl<'.
2. Uchwał(! Zarządu z dnia 13 bm. ukarano
zn.wodnika .Marcinkowkiego J6zefa - 6-ciotygo
duiową. dyskwalifikaejf} za uc•hylcnie się od reprezclltowania barw Okręgu w dniu 10 bm. w za

1. Zirodnie z poleceniem.Wojewódzkieg~ ł'.frzę
du Kultur." '.Fizynn<'j wzywa się kluby do fiadesłanja sprawozdaf1 z przer•rowa.lzonych z1iórek
i ofiar „Nit odbudowę stolicy". Prosimy o podanie sum uzyskanych z opoclatkowania wpływu
brutto w wysokości 2 pruc. oraz ofiar jednora,

I1

Poc zątek kary 13.10 br.

Motywacja: zgodnie z komunikatem Zarządu
3 pkt. 3 (~7.8. rb). „w wypadkach ewentualnych niC'uomaga:ń zawodników mjarodajnych
uędzie świadeetwo naszego lekarza związkowe
go obyw. dra Moskwy W.'' Oznacza to, że kafltle zaświadczenie innego lekarza winno być prze
dloli:one w zasadzie osobiście do akceptacji wybadaniu l~
żej wymienionemu lekarzowi przy
karskim, które ma miejsce przed zawodami.
Zarząd stwierdza, że zarówno kierownik sek
cji pifiścia.rskiej LKS-u jak i zawodnik Marcinkowski zostali przez kpt. zw. , powiadomieni. o
konieczi;iości zgłoszenia się w dniu 10.10 o godz.
V rano do badania lekarskiego.
'\ Obowiązek powyższy nie został dopełnion.!.
Zarząd Okręgu powziął p°*Yżsą uch•
i wałę, rnają.c na względzie wyeliminowanie wy·
padków świadomego uchylania się od obowiązku
rnprezentowania barw naszego okręgu, które to
niejcdnolł' otnie miały miejsce i spot1 wypadki
krrły się z surową krytyką opinii sportowej.
3. Uchwałą. Zarządu z dnia 20 bm. skre~lono
z listy członków następujące kluby: Związkowy
' Klub Sportowy „Odzież' ', Łódź, Włókienniczy
Zwi(!zkowy Klub Sportowy „PKS'', Pabianice,
P.ohotniczy Klub Sportowy „TUR", Lódź.
Klnby powyższe wezwane zostały listami poleconymi do w~i-śnienia na piśmie lub ustnie przy
czyny całkow1tego niewykazywania zaintereso.
wania pięściarstwem. N a listy powyższe nie
otrzymaliśmy odpowiedzi.
Za Zarząd:
(-) Dąbrowski Józef

,

~r

I

sprinter radziecki Kara.kulaw wygrywa bieg na 200 m w Warsro•wje. ·

Bez Bobu li, lecz ..z
przyjeżdża

Gędłkiem

„Cracovia" do Lodzi

„Cracovia'' rozegra
Leader tabeli ligowej,
pierwszy mecz mistrzow,ski po blisko miesięcz
ne.i przerwie na obcym boi~ku. „Cracovia.'' wyje
dzie do Lodzi na mecz z LKS-em bez Bobuli,
ale z Gędłkiem, który podda si~ operacji do··

piero po zako:ńczeniu rozgrywek.
W ataku miejsce Bobuli zajmie nowopozyska·
ny Kolasa, a w trójce środkowej grać będą:
na. prawym
B-cia Różankowscy i Rado:ń skrzydle z.aś Szeliga.

Skład pięściarzy czeskich
na mecz z

Polską·

I

w Poznaniu

Co z

teąo wąnikn;e

ŁKS odwołuje się

do PZB .

Łódzki Okręgowy Zwią.zek Bokserski zawiesił na okres 6 tygodni pięściarza LKS-u Marcinkowskiego. za nieusprawiedliwioną nieobeeŁódź.
nośe na meczu Poznań -

J\farcinkowski wbrew zarządzeniu LOZB, że
wszelkie zaświadczenia lekarskie powinny być
wystawiane przez lekarza LOZB, przedstawił za
świadczenie wystawione przez poradnię sportowo-lekarską, które nie zostało przez LOZB li'bnorowane.
Jak się dowiadujemy, ł,KS złożył w tej spra.wie odwołanie do PZB w . Warszawie.

Dzisiejsze imprezy
Kalendarzyk sportowy na sobotę przedstawia
się następująco:

SOBOTA:
Boks: godz. i9-ta hala Wimy, nwody o druB a 'l'"ełna.
żynowe mistrzostwo: Zry \>~ Piłka ręczna: Sala YMCA, godz. 18.30 za'll"ody siatkówki systemem trójkowym o puchar śp.

sezonu kolarskiego

na

W najbli~zą niedzielę, dnia 24 paździer
nika br. od godz. 10,30 rano w Auli Wydzia
łu Farmaceutycznego Uniwersytetu Łódzkie·
go przy ul. Lindleya 3, III piętr.'J, odbędzie
się posiedzenie naukowe Pols.kiego T·wa Przy
rodniczego im Kopernika - Oddział w Ło·
dzi Na posie dzeniu tym pr<Jf. dr Ęugeniusz
SKORKO wygłosi odczyt na temat: „Wpływ
nauki o nrontieniotwórczośc.i na „n:r:wói f1·

Nr 7

wodach z reprezentacją Okręgu Pozna~gkiego.
0

Wszyscy jedziemy do Pabianic

W Tow. Przyrodlliików

.

l

WARSZAWA (obsł .wł.) Czechosłowacki Zwią została następująco: Majdloch, Muzlay, Ma.tej·
zek Bokserski nadesłał do PZB sklad drużyny ł cik, Petrina, 'forma, Prihoda, Rademacher, Li·
·· któ ra .7 ris t op~ vansky.
· · Czech ~ sl:owa.eJl,
Kierownikiem druż°yny będzie Vondraska, se·
reprezent acyineJ
· ' ·KOMUNIKAT
da br. rozegra spotkanie z reprezentac3ą Polsk1 kundantem trener Herget. Ponadto z drużyną.
Zarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt. i
ringowy V1tlecky i
przyjeżdżają. Rędziowie:
w P~znaniu.
Inst. Użyt. Publ. w Polsce - Oddział I w Ło
Drużyna czeska w kolejności wag zestawiona. punktowy Blazko.
dzi zawiadamia, że w dniu 23 października br.
o godz. 18-ej w lokalu zwią.ikowyrn. uil. Wólczańska 5 wygłos.i odczyt (dla wsq;ys1Jk.ich) pt.
„Rozwój socjalizmu od utopii do nauki"' Stefan Szymczak -.,.. inspektor szkolny.
zakończenie
Po odczycie konc-e.rt. Wstęp bezpłatny.
Zarząd Łód zkiego Okręgowego Zwią,zku Ko· werów turystycznych.
W dniu 24 paźdrzi-ernika b.r. o gocl:L. 10-ąj w
Start i meta tych wyścigów przy Parku Wol
loka.lu związkowym ul. Wók1.ańs.ka. 5, odbę larskiego podaje do wiadomości, że w ramach u·
dzie się zebranie praco'W'Tl.ików Wydziału O- l'OCzystości zamkmęcia sezonu kolarskiego odbę ności w Pabianicach o godz. ll·ej. Opłata star·
pieki Społecznej, na którym wygłosi odczyt dą. się dwa wyścigi szosowe: na dystansie 50 km towa w obydwóch wyści8'.,a.s:h zł 50.- od za.wod
··
pt. „Qd miłosierdzia do racjona.J-nej opieki spo o, Mistrzostwo Okręgu dla posiadaczy kart wy 11ika.
ZYt;cięzcom wyśeigu dla niestowarzyszonych,
mgr. A. Postolow - Nacz. Wy<lrz. ścigowych, oraz na dystansie 25 km dla stowa·
ł·~nej" rzyszonych i niestowarzyszonych posiadaczy ro- nagrody wręczone będą. na mecie.
Opi·eki Społ.

zyJr:ł

będzie miał lekką.

prze< .
kiego .. Zryw tym razem
pil- go wynika, zawody niedzielne
P rwie
Po
tta
TEA'.l'R .SYREN ,, "
1 ch o r;-nstrzostwo L1gi będą znów ~wiad· 1 interesująco. życzeniem jest też wszystkich, n.by prawę z Bawełną., którą. powinien wysoko pokct
kars~
A"
PR::ZEso\v
·PANI
"'O
godz
1
0
0

Załęskiego.

Piłka nożna.:

15-ej rozegrane
klasy C okręgu

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

Odpowiedzi Redakcji

Dzieri qluchonien1qch

„Ciekawej Harcerce" i „"?lfiłośniczce kolarcoroczne choniemymi. Towa.rz.ystwo to, obejmujące zaW dniacll 23-26.X. odbywają
„Dni głuchoniemych'". W związku z tym sz·k o- sięgiem całe województwo, zajmuje się wars.z· stwa" -'- Mistrzostwa Pobki w kolarstwie w
taitam1 SZikoln)'l!Il.i, k.rawlecl:im, sz-ewskim i sto- j tym roku zdobyli: w wyścigu na przełaj Czyź
ła dla głuchoniemych w Łodzi, mieszcząca się
o.rgan!tzu je kolonie letnie dla dzieci (Łódź), w wyścigu. szosowym płaskim Pietrasze
!ars.kim;
przy ul. Sien.kiewicza 35, umożliwia w ;;obotę
W wyścigu górskim Kapia.k
głuchoniemych. Fund~e Towarzyistwa pocho wski L. (Łódź).
23.X. i w poniedz,ialek 25.X., społeczeństwu, lu dzą z drobnych składek ctlonkowskich
Czyj' (W. ar~za wa ) , w wyś c iga sprinterows"kim (wyś·
dziom interesującym się żydem i sprawam: p:· zy-czynileś ;;i ę do ulżenia dol; ty-eh ·h eci? eig. l~rótki. na t orze) [{11pc7.ak
(Krak ów·) , w
wzięcie udziału w zajęciach Czy należy~.z do Towarzystwa? Z.ap : ~ y " " •n'I '~y~e1_gi.1
głuchoniemych,
na torze Bek cT.
dlu g o1lys tan~'>w ym
s~kolny<;h, traJ<.t.owanych, ja.k o lek-cje okazowe. Je· sekreta:r~at 1:ow?-rzy<1ł:wa -przy ~zko.l P qtu:·lHJ ~(Lo~z ). W tym roku wyś cigów na torze już nie
Szkoł.a dla głuchoniemych w ł..odzi majduj-e n;e-mych, S1enk:ew1cza 35, w poiruedz1alkl. sro- będzie.
-4ll.997Q
sie DO<l o:n·:.eka Towairzystwa 0.oieki na·d Głu- dy li piątki. w goM.. 17-20
się
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