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Zasada ,jednomyślności
wielkich ·mocarstw w Radzie Bezpieczeń$twa
- podstawą trwałego pokoju na świecie

Wiceminister Wyszyński piętnuje próby Anglosasów,
zmierzające do podważenia Karty ONZ
PARYŻ (PAP). W czasje wtorkowej
dyskusji nad sprawą jednomyślności wieikich mocarstw w Radzie Bezpieczeństwa,
jaka toczyła się w Komisji Specjalnej
ONZ, za~rał głos przewodniczący delegacjl radzieckiej Wyszyński.
Na wstępie minister Wyszyński przypomniał historię tego zagadnienia, podkreślając,
że
zmarły prezydent Roosevelt,
który złożył wniosek oparcia prac Rady
Bezpieczeństwa na zasadzie jednomyślności jej stałych członków, tj. wielkich mocarsh\. uważał ją za podstawowy warunek działalności Rady. W deklaracji z 7
czerwca 1945 roku ZSRR, Wielka Brytania, USA i Chiny, do których przyłączyła
się potem i Francja, oświadczyły, 7.e 5
wielkich mocarstw, członków Rady Bezpieczeństwa, nie może działać samodzielnie, ponieważ dla podejmowania decyzji
w Radzie konieczne jest, aby zgodne stanowisko 5 mocarstw był-O poparte przez
przynajmniej 2 niestałych członków Rady. W ten sposób wielkie mocarstwa nie
znajdują się w uprzywilejowanym położe
niu w Radzie Bezpieczeństwa, jak to próbują dowieść przeciwnicy zasady jednomySlności.

Delegat radziecki podkreślił, że zasada
jednomyś]ności wielkich mocarstw w Radzie Bezpieczeństwa nakłada na nie olbrzymią
odpowiedzialność.
Prezydent

""·

Roosevelt w skierowanym do Generalisshnusa Stalina liście z 14 listopada 1944
roku pisał o stałych członkach Rady ja.ko
o „głównych strażnikach pokoju", którzy
winni wziąć na siebie moralne kierownictwo i działać jednomyślnie we wszystkich zagadnieniach.
Mówca zwrócił uwagę, że gwałtowny
atak, podjęty przez blok anglosaski przeciwko zasadzie jednomyślności, nie jest
przypadkowym zjawiskiem. Stanowisko
takie jest odzwierciedleniem walki dwóch
kierunków w powojennym życiu między
narodowym. Jeden kierunek reprezentują siły demokratyc:me, na których czele
stoi Związek Radziecki. Zas'adą tego obozu jest międzynarodowa współpraca, której podstawa winna i może się znajdować w ONZ.
Drugi kierunek, reprezentowany przez
blok anglo-amerykański, opiera się na

Następnie

Państwowym

nów Zjf'!clnoczonych, wiele kroków w tym
kierunku. Uplanowaną akcję rozpoczęto
od tworzenia sprzecznych z Kartą ONZ
komisji i komitetów, dyskredytujących te
organizacje swoją działalnością, a kończy
się :b na walce przeciwko zasadzie jednomyślności wielkich mocarstw w Radzie
Bezpi~zeństwa.

minister

w

Łodzi,

ul. 6 Sierp-

czewnia Kongresu Zjednoczeniowego
?a.rtii Robotniczych.

• * •

Nasz korespondent z Państw. Zjedn. Zakł.
.Przem. Pońc-z;oszniczego Nr 3, Oddz. Nr 5
donosi: „Oddciaf w myśl zobowiązania
przedkongresowego wyirnnał plan roczny 7.
nadwyżką w dniu 30 listopada 1948 roku
o godz. 16-tej. l'lan roczny oddziału WYDO&ił I. '773.869 par pończoch i skarpet, któr,t
załoga 11 r7:-~;n: czyfa " t.1100 mi.r. fln w sumie
da.łft

1. 775.SS9 \n.ar.

Wyszyński

zajął

rozpoczął pracę

się

wczoraj ogodzinie 18 -ej
Do Ob. Ministra
Przemysłu i Handlu
Hilarego Minca
Załoga, Rada Zakładowa i Dy·
rekcja Elektrowni Łódwej mel·
duję Ob. Ministrowi, że w myśl
zobowiązania

podnosi głowę w Bizonii - za .zgodą angło§askich opiekunów

załoga zobowiązała się

o

P'Jwyższei tr-eści wy.

łódzcy energetycy. którzy
wczoraj święcili zako1'tczen'. e pra-

720 oroc. normy

Bitwa o

_Poza tym

Depesz~

słali

wie licencji amerykańskiej tygodnik „Neue
cy oiiarn:e przez nich prowadzoWoche" zamieścił reportaż z Alzacji pt. „lUia
sto za drutem kolczastym". ·Autor artykułu
nej od s.zeregu tygodni.
podaje, ż.e miejscowości, znajdujące się w
Alzacji, które wróciły do Francji, są obu·
marle. Wzorem propagandy antypolskiej,
GLXWICE PAP. - Kopalnia „Makoszowy'',
Wspomniane wyżeJ pismo atakuje Francję
za wysiedlenia Niemców z Alzacji i Lota- należę,ca do Gliwic.kiego Zjednoczenia Przemy·
1·yngit. W końcu autor apeluje do Francuzów słu Węglowego doniosła o pobiciu reko:rdu Oy·
aby„. wyrzekli się dobrowolnie swych praw ronia. Przodownik pracy Zieliński wykonał w
przynaimniej do cześci Alzacji i Lo1aryngii. listopadzie br. C!ł. 720 proc. normy.

BERLIN PAP. - Prowadzona przez niernieckie koła szowinistyczne kampańia rewizjonistyc-zna jest w dalszym ciągu tolerowana przez władze okupacyjne Niemiec zachodnich. Kampania ta ostrzem swym skierowana Jest przeciwko granic:v polsko _ niemieckiej oraz granicy niemiecko _ francusklej. Ost11itruo powtarzają się coraz ezęściej ataki przeciwko granic;v francusko nlemleckiej oraz żądania zwrotu ńiektórych
terenów Alzacji I Lotaryngii.
Ukazuiący się we Frankfurcie na podsta-

nać

przedkongresowego

dokonane zostało dnia 1 grudnia
o gotl'.l.inie 18·ej pierwsze ro'l!palenie kotła pyfowego, stanowiącego
dalszy wkład pracy dla rozwoju
energetyki polskiej."

Hitlerowska kampania rewizjonizmu

roz

Reuter komunikuje
również, że
w koła.eh lmomintangow>kich bierze się po·

robotnicza 111eldu;e

nia. Nr 65, plan swój roczny wykonała na dzień 1. 11. 1948 r.
.Jednocześnie załol{a fabryki zobowi!J.ZU.fe się do 31. 12. 1948 r. wykonać 170.000 kg. . ponad plan, co st.an owić będzie 124 proc. planowe.i produkcji, w czym 2.000 kg. robotnicy
deklarują. się wykonać bezinteresownie, na rzecż S·karbu Państwa, dla U-

KOCIOŁ-OLBRZYM

wnioskami, złożonymi w Specjalnej Komisji
Politycznej do rozpatrzenia. Mówca zaznaczył, że delegacja radziecka nie traktuje poważnie sprawozdania t. zw. „Komitetu .l\llę
dz;vsesyjnego" (Małe Zgromadzenie ONZ),
który powstał bezprawnie rok temu na sk,u·
tek decyzji większości obozu anglo-saskiego
w celach podważeni1' Rally Bezp. Niemniej
delegacja radziecka uważa za konieczne omówić wnioski tego komitetu,
które wskazują wyraźnie na ukartowany spisek przeciwko Karcie ONZ, a w konsekwencji ' i prze
ciwko samej Organizacji. „Komitet Międzyse
syjny" domaga się otwartej rewizji Karty
ONZ, zalecając traktowanie spraw nieproceduralnych jako proceduralne. Pod pokrywką „komentowania Karty" próbuje się złamae
jedną z jej podstawowych zasad, jaką stanowi jednomyślność wielkich mocarstw.
Projekt rezolucji. wniesiony przez delegacje USA, Anglii, Francji i Chin, pokrywa się
ze stanowiskiem „Komitetu Międzysesyjne
go". Projekt ten zmierza do szeregowania i
(Dokończenie na str. 2-ej)

na Organizacji Narodów Zjednoczonych,
która jest delikatnym barometrem polityki światowej. Karta ONZ uniemożliwia
pełny rozwój sił obozu reakcji i agresji.
Z.dają sobie z tego dobrze sprawę wrogowie pol~oju i demokracji, zainteresowani w podważeniu autorytetu ONZ, w osła
bieniu tej organizacji, '.t nawet, gdyby to
było możliwe, w jej likwidacji.
Wyszyński przypoi:nniał, że w ciągu
ubiegłych 2 lat podjęto pod naciskiem nie
których członków ONZ, a szczególnie Sta-

Plan roczny wykonano
Lódź

Elektrowni Łódzkiej

Szef delegacji radzieckiej podkreślił, że od
stąpienie od zasady jednomyślności stanowiłoby niebezpieczeństwo rozbicia ONZ. .

podważaniu
międzynarodowej współpra
cy dMgą nacisku i narzucania w interesach agresywnej polityki własnej woli pozostałym państwom. Fakt ten odbija się

Nasz korespondent fabryczny dono (
~i. iż firma „Bechtold i Seiler" Me·
chaniczna Farbiarnia pod Zarz!}dem

1 Sukces ~

wyko·

ważnie

w miesiącu grudniu b. r. 160.flOO par

pod

uwagę

o-

bronę na wyspie For
mozie w razie ponie-

ponad zaprojektowany plan,

;ienia kieski przez ar
* * "'
P: Z. P. A. T. i R'.
mie nacjonalistyczne
W dniu 25 hstopada odbyło się w fabryce 1 na kontynencie chiń·
naszej ogólne zebranie załogi, na ·którym skim
uchwalili/imy następującą rezoluÓję:
„My, pracownicy PaństwowyQh Zakła·
PARYŻ PAP. Jak
dów Pasów, Art~kułów Technicznych i Ry- ' :lon:osi z Hong-Kongu
marskich Fabryki Nr I w Łodzi. świadomi 3.gencja France Pres
dokonu,iących się przemian społeczno-gospo >e, jeden z cdonków
darczych z wiarą, że Zjednoczenie Partii !rnmitetu centralnego
Klasy Robotniczej jest dalszym postępem Kuomintangu usiłuje
ku lepszej przYszłości, postanawiamy prze- i' nawiązać kontakt 2
pracować niedzielę, 5 grudnia l zarobek przewodniczącym „ko
przeuiaczyć na sieroty po zamordowanych i mltetu rewolucyjnebyłycb więźniach
politycznych, bitlerow· ~o" marszałkiem Li·
skieh więzień i obozów koncentracyjnych." Cza.i-Sun, by zapro·
Zaznacza.m również, że plan nasz roczny i>onować mu wejście
wynosił 180.500 kg w rozma.itych
&rtykn- do r:r.iidn nankińf'lde
lach, a wykonaliśmy 18'1.858 kg czyli 103.5 ~o. Komitet rewolunrocent. Już w dniu 20 listopada b. r.
eyjny w Hong-Kongu
"1R.ANCISZEK KOWALSKI
"1'POWlet'lzłal się 7.!I
.keresponl'lent fabryczny
porozur.:llenlem z a..r„
„GłoBu Robotnicze20"
' mia. ludowa.

I ·

l

oczątal

.....
ZPlebanii _w Gorzkowicach wy

zło hasło

d~ krwaw~j ~ roz_p_rawy ze~ studentami badającym l zabytki naszej prze złości
kam1ensko-gorzkoJestem praktykuJącą katoll(:zką
- Tak pani Znam do._Sze pani głos w::.:cium ~ledzą. przytłoczeni, ja'kby coraz ł>ar oświadcza sądo\\<l Kwiczała Michalina 11.sy- powiada' świadek
~~arz~ni w proc~ie

dziej _uginali się pod na:ra1itając~ ciężaremo&ka.rzeń. Znalazło. to azczegó.lme wyrc:z
·virczoraj - V: trzec11!1 dniu _roz~ra·wy, '!' ktorym składah :rei:nama dalsi św"adkowJe.
GoopodY11lif księdu
Izabel111. Duk.owicz
raz Po raz prosi Sąd o udzielenie jej zezwolenia na zadawan:e pyta~ świadkom . w t)~ch
z:v!a.S7.ICZa mom~n!-<1ch, kiedy ostrze oskar~e:
ma ~oraz bardzieJ zwraca się przeciwko JeJ
0$0b1e.
Cor~z. jMn.iej, coraz wyrdnlej zarywwuje
8l.ę ~ce wYlęg&rni oszczerczych, plote~.
:iS'Z!5'-k1e n1<:1 prowadzą na. pleba.ntę w ~a
ens~u, gdZJ.e. rej wodziła. gospodyni hslędza, Nawet zaJścia w ~orzkowicac~ jak
b.~m~~ngiemła"-l wraca.Ją do Kamleliska., bo
•-m 'ł"' w "'"e wYS7.ło h36ło do rozprawien_l.a się s „Jehowcaml" 1 wyzrui;wca.JD.i „koolej wia.ry",
Swla.dek Btruta <kr!aeh - .tudentka z
Wa.rsz:awy, opisując gehennę, jaik~ przechodz!Jd. w Gorzkowicach, podk:reś1a, że jedyne,
co najhardziej zapamiętała
to jakiegoś
mężczyznę na motocyklu wygrażającego stu
den.tom:
- Tacy Jak wy, beuze.4cł.J.t w Ka.m~il5ku
rroby I la.mall kn;yłel Tam • nimi się jui
rozprawiono!
Barbara Wolf poznaje obu oskarżonych
Obstów i ~twierdza, ie Władysław Obst wy
ciągnął spod. &iedzą<:ego
Olgierda Puclaty
klr7.esło co było ,;ygnałem do rozpoczęcia
bójki w restauraCJi w Gorzkowicach. Udało
jej Silę Uikryć .,,,. piwnicy,
Moraczewska Montka - pracown!czkoa Mj
IU$terstwa Kultury ! Sztuk.i ze:z::naje :i:e gdy
bito Rybińską, która z przerażenie~ pytała:
,,Dlaczego mnie bijecie"?!
.- odp()W!edzlano wóWttas. -- Jesteś taka
sama, jak QI którzy z.jechali do Kamień
lka...
Kam!eńftt oto haeło i 11awołanle któ·
n nie schodzhlo z ust pa&twiącego sią tłumu.
- Tam od wa.s jui kogoś za.bili! - tymt
słow&mi' została ,przyWitana" Maria Lemaf1.
ska, studentka s Krakowa, ~dy wjeżdżała. sa
moohodem do GorzkoWio. Oznajmił to jak:iS
mężttyzna, który wybiegł z. tłumu.

~entk~. Uniwersytetu Poznańskiego.- To ja
wystawiłam z kruchty :r. całym pietyzmem
kr.z~ż i po sfotografowaniu go, odniosłam na
mleJsce. - Swiadek potwiierdza zeznania .nnych, że do zakrystii grupa wprowadzona zo
st.ała prz.e organistę. Do księdza dostać się
nie ~ogl1.
.
~w1a.dek l\'hzdra<'h malarz z Gdańska,
z.aięty remontowaniem kościoła 1.e?..naje, że
gospodyni księdza wypędziła studentów bru
ta.lnie z zakrystii.
- Zachowała się niewłaściwie, krzyczała w
kościele, wymyślając studentom od „kociej
wiary"!
·
Dukow.'.cz zadaje pytanie; Czy świadek
jest pewny, że to ona tak się wyraziła, a nie
inne kobiety, które się tam modliły?

Zasada

ruszył

W.

(Dokończenie

dostojnością.

- Co mogę? - zapytał, gdy zjawił się
po tym jak był czterokrotnie wezwany.
- Jestem ogromnie zajęty i przyszedłem
tylko dlatego, że szanowna osoba w binoklach siłą oderwała mnie od bardzo pilnej sprawy. To ogromnie nalegająca osóbka.
- Najpilniejszą sprawą w tej chwili jest wprowadzenie nas w sedno sprawy
- odpowiedział Beridze.
- Nic! o tym nie wiem. - Cienkie wargi Grubskiego ironicznie się skrzywiły.
Jeżeli pozwolicie, to w sprawach których
wam jeszcze nie przekazałem, będę się
trzymał mojego punktu widzenia.
~ Czv to ma jakieś znaczenie. Wszak

..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ZSRR

wielkich mocarstw

przemówienia wiceministra

1

Wyszyńskiego

I

Elektrowni Łódzkiei

dzięki zapałowi

i oddaniu

całej załogi

11 ca, podczasmonta:t
gdy

- Ukończenie montażu w terminie do
grudnia pozwala energetyce łódzkiej, po okre
sie suszenia i ruchu próbnego, jeszcze w gl'o
dniu r. b. dostarczyć nowych ilości energii
elektrycznej dla przemysłu łódzkiego, a tym
sa.mym dopomóc do wykonania przyjl)tycb
zobowiązań produkcyjnych.

Uwzględniając fakt, że dotychczasowe har
monogramy prac przewidywały ukończenie
montażu w lutym, a oddanie kotła do ruchu
w marcu 1949 roku należy stwierdzić, że robotnicy Elektrowni Łódzkiej pięknie uczcili
Kongres Zjednoczeniowy przeszło trzykrotnie
prz3•spil"szając prace montażowe.
Tow. Witczak Antoni, który wraz z brygadą rusztową pracował przy montażu mły
nów węglowych może służyć jako wzór oddania I poświęcenia się pracy. Tow. Stefan
Fortltk, tokarz, szybko i sprawnie wykonywał wszelkie roboty związane z przy
gotowaniem części do montażu. O jego stosunku do pracy świadczy fakt, że mimo pers
wa.zJ1 zwierz<'hników przez 36 godzin nie
chcfał odejść od tokarni w nll i1rnrętsr.vm okre
sie robót montażowych. Ob. Stefan Kuczkow
ski, bry,gadzista, bryg~dv remontu rusztów
4

I

wykonał

młynów

w clągu 1 miesią
normalnie praca ta winna
trwl!.ć 12 tygodni. Robotnicy przekraczali n:ij
bardziej śmiałe zadania, wykonując zlecon<?
im prace w terminach, które wydawały się
technicznie nierealnymi.
Franciszek Aleksanderek, mistrz-elektryk,
zmontował tablicę pomiarową przyrządów po
miarowych kotła w ciągu 10 tygodni podczas
gdy przed wojną taką samą tablicę dla kotła 25 zagranicznych specjalistów montowało
w ciągu jednego roku.
Brygadom montażowym pospieszyli z koleżeńską pomocą robotnicy innych wydziałów Elektrowni, którzy bez uszczerbku dla
swojej pracy t'odziennej pracowali dodatkowo przy kotle. Pracownicy biurowi Elektrow
ni i Zjednoczenia oraz uczniowie Gimnazjum
Energetycznego dobrowolnie zaofiarowali p'J
moc przy pracach niefachowych.
Pracownicy umysłowi przepracowali 2.200
roboto-godzin, a :r.apłatę przekazali na budowę Domu Partii, i częściowo na RTPD.
Energetycy łódzcy chlubnie wykonali przy-,
ięte zobowiązanie i pięknie uczcili Kongres
Ziednoc7Pniowv.

częło się podnosić rozdrażnienie. Odszedł
na rzece bez końca przesuwały się łodzie, kutry, a pośrodku
ważnie
płynął duży okręt.

Nafta z· wyspy Tajsin powinna przybyć
na kontynent do rafinerii miasta Nowinsk
- najkrótszą drogą przez rurociąg - w
tym tkwił sens całej budowy. Należy unikać trudnego przewożenia po morskich i
rzecznych drogach, a także przelewania
tego czarne~o złota z morskich okrętów na
rzeczne. Zimą drogi zamarzały, przywóz
nafty z wyspy ustawał. W ciągu długiej
zimy na Tajsinie zbierały się ogromne ilości tej nafty. Zależność od zimy, od transportu, paraliżowała wydobywanie paliwa.
Tajsin mógł dawać o wiele więcej nafty,
aniżeli udawało się wvwoŻić drogami wod
nymi. Rurociąg obniżał koszt paliwa, dawał' możność uniknięcia dużych strat powstałych naskutek przewożenia, a co najważniejsze umożliwiał
dostarczanie bez
przerwy w ciągu całego roku paliwa do fabryk.

- Na początek proszę niewiele: pomóż
cie nam zrozumieć techniczną koncepcję
budowy - kontynuował Beridze.
Zgadzam się pomóc, proszę •bardzo.
Będę tu za godzinę, gdyż muszę zakończyć
sprawę, którą uważam za bardzo pilną.
Przyszedł punktualnie po godzinie. Grub
ski opowiadał płynnie, uciekał się do popularnych albo też do specjalnych i skompliko-..ranych sformułowań. Umiał na pamięć dziesięciometrowy plan i szybko odnajdywał potrzebne mu arkusze z wykresami lub tablicami. Budowa wed.ug jego wyjaśnień obliczona była bezanelacyjnie na trzv lata.

Grubski uporczywie podkreślał trudno. ści budowy. Wielometrowa trasa prowadziła przez dzikie miejsca w tajdze, upstrzo
ne rzędami wysokich pagórków i wodnymi przegrodami. Po raz pierwszy wypadło budować rurociąg w okresie bardzo krótkiego lata i bardzo długiej zimy
z buranami, śnieżnymi zaspami przy pięćdziesięciostopniowym mrozie: nie można
było wobec tego nawet skorzystać z czyjegoś doświadczenia.
Zimowe mi._esiące,
według Grubskiego, w ogóle nie wchodziły w rachubę, ponieważ specjaliści cudzoziemscy w swoich wielotomowych pracach katruzorycznie zabraniali układania ·

t>J

Daleko od Mosk"\Vy
Przez cały dzień inżynierowie wgłębiali
w materiały planu. Pomagał im Grubski - były główny inżynier, jeden z twórców planu. Był to mały człowiek o ptasiej twarzy o gołej brązowej czaszce,
który trzymał się uważnie, z jakąś nadętą

"'
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oceny z góry najważniejszych zagadnlefl. ja·
W deklaracji 4 mocarstw, złożonej w czerw
kie mogą znaleźć się na porządku dziennym cu 1945 roku w San Francisco, powiedziano
Rady Bezpieczeństwa . „Komitet Międ:rysesyJ- zupełnie jasno, że Rada Bezpieczef1stwa winny" zestawił 90 rodzajów spraw, które ma 'f na decydować o tym, czy rozpatr:· :ane prze:!
rozpatrywać Rada Bezpieczeństwa. Co jednalt nią zagadnienie jest sprawą procedury, czy
na::itąpi zapytał Wyszyński, jeżeli trzeba też zasadniczą, przy czym decyzja ma zapabędzie zająć się 99 lub 100 sprawami?
dać większością 7 głosów, wliczając w t!>

wczoraj -

Napastnicze niemieckie dywizje w dal
azym ciągu wypierały nasze wojska.
Artykuł wstępny,
nawoływał armię
i
naród do walki o każdą piędź ziemi,
do niszczenia wszystkiego w pozostawionych miastach i wsiach.

od·

w Radzie Bezpieczeństwa - podstawą trwałego pokoju na świecie

Kocioł--olbrzym
W dniu wczorajszym we wspaniale udekorowanym głównym hallu biur Elektrowni
Łódzkiej, zebrała się załoga i zaproszeni goście. Byli obecni: wiceprezydent Bugajski.
wicewojewoda Szaniawski, przedstawiciele
Partii tow . . tow.: Frankowski, Olejniczak i
Głowacki, dyr. Centralnego Zarządu Energetyki tow. Latur, dyr. Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Wars7.awskiego tow. Minorski oraz dyr. Zjedn. Energ. Okr. Lódzkiei;o
tow. Zadrzyński.
G o Ś c-i powitał inż. Julian Wajnberg, dyrektor Elektrovvni - po czym wygłosił dłuższe przemówienie tow. dyr. Zadrzyński i prz~
wodniczący Rady Zakładowej Elektrov.rni
tow. Błaszczyk. Przemawiali również przodovmicy pracy tow. tow. Witczak i Fortak.
W imieniu załogi dalszą ofiarną pracę dl1:1
dobra klasy robotniczej zadeklarował tow,
Janio.
- Ukończenie montażu kotła nr. 26 największej jednostki Elektrowni Łódzkiej, największej inwestycji w energetyce zawodowej
w roku 194!!, kotła o wydajności 80-100 ton
pary na godzinę, ma de<'ydujące znaczeni!'
dla sytuacji encrget:;'cmej Łodzi i okręgu mówił dyr. Zadrz:vński.

(-) Nowy koalicyjn1 n-4 ~ •
którego czele 1tan1lł ponowni• Spaak, uarskał votum zaufania po 11-cio codzinnej burzliwej dyskusji w parlamencie belgijskim.

(-) Szef sztabu włolkich ldł zbrcjn,.,,
Te same pytania i odpowiedzi mają miejsce gen. Marras, wyjechał we wtorek do Wapodczas obciążających ją zeznań, składanych szyngtonu.
przez artystę malarza z Częstochowy - Rutkowskiego Jana, który przytacza pytanie
(-) Komitet Centralny Węgierskiej Partil
Izabeli Duk.owici.
Pracujących powołał
ministra komunfkaeji
- Ernoe na zast~pcę generalnego sekretarza
_ Co tu robi ta ,,kocia wiia•ra"f
Gospodyni księdza usiłuje be7.Slmtecznie wy partii.
dobyć z ust zemających świadków inne,
(-) We wtorek podpisano w Jerozol1m1•
oczyszczające ją zeznania i ciągle zadaje pydodatkowy protokół do porozumienia w apra
tanie:
_ Czy pan nie pada ofiarą pomy&l.T Cz.y wie całkowitego zawieszenia broni na terenie Jerozolimy.
to ja?
- Tak! - padają twarde odpowiedzi - to
pani!
(-) W Skien Telemark rozpoczął aię proW dniu dzisiejszym nastąpi zamknięcie ces przeciwko biskupowi Dag:tinowi Zwłll
przewodu sądowego poczym zabierze głos pro meyerowi, byłemu członkowi hitlerowskiej
kurator
organizacji norweskich quislingowców. Biskup stoi pod zarzutem propagowania • ambony idei
hiilerowsklchw I szeregi
zmuszania
nych
do wstępowania
armilwierniemieckiej.
hutnicza. w okręgu dniepropetroW1lkim wzrosła.
•
•
o 53 proc. w porównaniu z ub. rokiem.
(-) Komisja prawni~za ONZ przyjęła proW przemyśle węglowym na wschodnich tere- jekt konwencji w sprawie zwalczania zbrodnach ZSRR 5 kombinatów węglowych wykona.Io ni ludobójstwa. Projekt ten ma być 'Przedna długo przed wyznaczonym terminem plan stawiony Zgromadzeniu jeszcze na obecnej
U-miesięcznego wydobycia. węgla.
Największe sesji.
kombinaty w zagłębiu węglowym Donba!u „Sta
• • •
1.mug oł" i· „ woroszyłowgra d ugo łt" zwię
· k !zyl Y
(-) Jak donosi agencja F!1mce Prene, 'W
wydob!cie. węgla. o 21 proc. w porównaniu z Seoulu (Korea południowa) policja otrzymaodpow1cdrum okresem ub. roku.
ła rozkaz strzelania do wszystkich osób, roz
W tysiącach fabryk i za.kład6'11f przemyslo- dzielających ulotki wzywające do ewakuawych na. terenie ZSR.R ga.ko'dczono już przed.ter-i cji wojsk. ameryk~ńsklch. Aresztowano kllminowo roczny plan, produkcji.
kaset osób.

produkc1···
a.
01 b r „•y m I• w·•rost
l.108KW A PAP. - Przemysł radziecki wzma
ga bPzustannie tempo produkcji. W pierwszym
kwa,rtale bież. roku plan produkcji wykonano
w 102 proc., w drugim - 101 proc. w dw6ch
mic~iącach ostatniego tegorocznego kw11.rt1.łu
zanotowano 11owe wielkie sukcesy przemysłu
socjalistycznego.
.łed~n z najwięks~ych ośrodków hutnic:r.y<11J.1\fagmtogor~k - osiągną.I w listopa.cbia najwyi
szą. w swej historii produkcje surówki 1 stali.
Zakłady Ma.gnitogorskie wykona.ją do 17 grudnia. tegoroczny plan produkcyjny. Produkc.Ja

••

W kilku wierszach

sprawy zaczniecie mi przekazywać nie za
rok, a chyba jutro.
- Zacznę zdawać wtedy, kiedy otrzymam rozkaz od mo]ego naczelnika budowy. Jeśli on rozkaże mogę zacząć nowet
jutro. Nawet dzisiaj. Nawet «a godzinę.
Będę rad przekazać komuś to niełatwe zadanie.
/
Aleksy spojrzał na wąską twarz inży
niera, na jego cienką szyję z dużą grdyką,
słuchał nieskładnej mowy i w nim zado okna -

w ONZ)

stanowisko 5 wielldch mocarstw. Zasada ta winna by~ nadal honorowana.
W zakończeniu przemówienia, minister Wy
szyński oświadczył : Deleg-acja radziecka pny
pisuje wielkie znaczenie do sgodnych wysUltów wszystkich wielkich I małych narodów
na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków po•
między nimi oraz ustanowienia trwałego po•
ko.lu i bezpieczeństwa. Dlatego teł delegacja
radziecka uważa, ie ONZ w.Inna podJą6
wszystkie kroki w kierunku rozszerzenia mię
dzynarodowej współpracy. Zasada. Jednom~l
noścl stałych członków Rady Bezpieczeństwa
przy podejmowaniu decY?;jf o chara.kterze nie
proceduralnym jesł najważniejszym warunkiem skutecznej działalności ONZ w dzledd
nie międzynarodowej współpracy, jeJ rozwoju oraz utrzymania pokoju I bezpieczeństwa.
Delc>~acja radziecka jest przekonana, ie Ra·
da Bezpieczeństwa wykorzysta swoje dośwła.d
czenłe, nahyte w minionym okresie, dła. 1!'1two
rzenia takkh warunków, które będą sprzyJae
podejmowaniu zgodnych rdecyzjL W tym teł
du<'hll drlegac.fa radziecka wniesie swój projekt rezoluc,ii".
jednomyślne

Obrońcy

Dennisa

żądaią

rewizi.i pro~ESU

. NOWY JORK PAP. - Obrońcy generalnego sekrefarza amerykańskiej partll komuni.stycznej Dennisa zwróclll się do Sądu NaJ•
wr.i:szego USA z praśbą o rewizję procesu.
Dennis został skazany na rok więzienia 11•
odmowę złożenia ze.znań
przed osławionl\
komisją Itongresu do badania działalności
antyamerykańskiej.

Obrońcy stwierdzają, że
sąd,
ogłasza.Jąa
)>Oparł bezprawnie komisję, która na

wyrok,

rusz"łn

k•>nstvtuc,fo Stanów Z.lednoczonych.

rurociągu w zimie.
Niektóre skomplikOL
wane kwestie techniczne, pozostawały ró~
11ież nierozwiązane. Wojna przyniosła wie-.
le trudności, skomplikowała sytuację. Ko
niecznym jest rozwożenie rur i materiałów wzdłuż trasy, a nie ma dróg i budowa ich pochłonie dużo czasu i sił. Następnie muszą być prowadzone wymagające olbrzymiego trudu prace, ziemne, a
bra~~ sił roboczych - i skąd je wziąć? Jak
można liczyć na całkowite ułożenie rurociągu, jeśli rury i sprzęt nie nadeszły jeszcze w całości i niewiadomo czy można liczyć na to, że będą nadesłane? Personel
jest marny, pracować z nim jest niemożli
wością, a na inny nadziei nie ma.

Utyskiwaniom Grubskiego zdawało się
nie będzie końca. Kiedy jednakże zamilkł,
Beridze powiedział z ironią:
- Tak, zadanie niełatwe, trudności wi.ele. Za waSi:e dokładne sprawozdanie bar
dzo wam dziękuję. Ale nie opowiedzieliście nam najgłówniejszego: jak została
przebudowana techniczna koncepcja projektu w związku z nowym postanowieniem
rządu . Termin budowy rurociągu został
skrócony z trzech do jednego roku. Proszę was o naświetlenie tej sprawy.
- Pytanie to zostało Ę>rzez nas poruszone w raporcie złożonym w głównym
zarządzie
Myślałem. że jesteście z tym
obznajmieni. Posiadam odpis, możecie
się z nim zapoznać.
I
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Zobowiązania

„.majowe

1t1ąkonane

Ani na chwilę nie osła.bni~ tempo w PZPB Nr 1
Na cześć Kongresu - 300 tysięcy metrów ponad plan

I

Wok& tablicy ~jącej u wej~ do nie wy:rdbiać mniej nit 150 psoo. ~ der
Nowej Tk.alind. zebrał.a 6ilę gromadka robot- treyma.ta.. Tow. Krzynowek Słedsiawa, .llttą
lldc. Jedna z nich wodzi palcem po preybi- ca sob:e jut sa la.t. prześcLgnęła ws%YStlde 1
młode i osią~ęł-a aż 180 prooen( Bezpartyjtym pin~kami afiszu i głoś';10 czyta.
,,Dl:ię'k:i entuzjazmowi, urnilowainiu p:ni.cy" ne towarzyszki, jak Płoszaj Janina, Lewand0W,11;ka Mvla 1 inne przOclownłce, porwały
P01;ootia1'1 słuchają uważnie .. Afisz głosi!:
Z'a sobą całą zał<>gę.

,, TOWARZYSZE PRACY!

OSTATNIE METRY
Godzina 20,15. Na Nowej Tkalni panuje
wielkiego święta.
wigil~ę
nastrój, jak w
Atmosfera naładowana jest oczekiwaniem.
Na salach, w korytarz.ach pełno robotruików 1
z innych. zmian l oddzi.ałów. Już wiadomo,
1
s'liukę. I
ostatn.:ą
że to Korzeniowska zrobi
Co chwi.}i ktoś podchodzi do kr06na i patrzy
Robotn'.ce trącają się rokc:iam1 i patrzą na na wałek.
•iebie :z; triiumfem.
Krzynowek StaTllisława
Ogromna sali jarzy się tysiącem .ż.ar0ówek:
Ga/czyń.ska Maria
- Słyszałaś?
Na pierwszej z bri:egu „szóstce" praouje
· - A jakże. Przeciem n.ie głucha. Mało to tow. Jakubowski Franci&zek, członek Rady
Pr-iy akompan:iamencie okri.yików na cześć a do końca ~ego roku !..MO.MG mff.r6w
~!ę nastarałyśmy? Ze skóry człowiek wyła Zakładowe.i. Zagrała krew i w starym bo· Zjednoczonej P~i, tow. GołębiakOW'll, se- )>Ull&d plan l'OC!'AłY. „
Orlciestra gra „Międzynarodó\Ykę", ae.la
?:i.ł, żeby wstydu dl.a . fabryki nie było
jown.fau sprawy robotn:czej, Pozazidrościł tn kretarz K(?mitetu PPR, Tkalni Nowej odczypodchwytuje.
I nym tej w'ielkiej chwiLi i stanął do kro. tuje rezohkję:
" ... Myśl nowa blaski promiennymi
,,My, za.loga PZPB nr 1 w Łodzi zobo~; ~ien, by choć te kilka ostatnkh metrów
Dz.iś wiedzie nds n.a bój, na trud"·
zujemy się dla uC7.czenia Kongresu Z.iednoutkać
Godzina :W,30. Towanysz.ka Korzeni<YWSka ~niowego, wypi:o«Inłtowa.ć dodatkowo do
1 zdejmuje s:z;tukę z wałka. Tę oczekiwaną, dnla 15-go g:-udnla 1,400.llOO metrów tkanin,
z. Xllim<:zak
ostatn'a sztu.1<ę. Trochę jej ręce przy tym'
1 drżą. Niby taka ~ma s1Jtuka jak i inne
' białe. ostro pachnące płótno - ale je<lnak
·
nie taka sama.
Wszyscy udaj.ą się n3 przewijalnię, Jakiś
stolik nakryty kawałkiem czerwonego płót
na im'.tuje stół prezyodia1ny, za którym za·'
l s;adaią bohaterki d:z.isiej.s.zej urOCZ%toścń.
1 przodownice pracy, Ww. tow. Michalakowa
1 Ryb.a.kowa.. Rybicka. KorTeniowska.. Sewery. ·
1
nla kowa, Golygowska. i inne.
1
. Sto~ąca. obok skrzynia od pr:z.ęd:zy zastępu·
ffiOV."ll'Cę,
Je
Jaworski Adam
PJoszc.j Janina
- W tej god~inie - woła donośnie tow. I
Kaczmarek. s~kre~ar;r. Komitetu Fabrycznego'
ZACZAROWANE KROSNA
za.kończyli6my pl&n roemy. Stało się to
Na ,,młynku" głoo krosien słychać, a ludzi n:e w'idać. Zacur-O'Wane krosna? Owszem, możl'w:ym cllate<ro, że załoira nasz.a zwiększy
zaczarowane. Wolą, wysiłkiem i entuzjazmem ła swoje wys!Jki. Nie wwiedliśmy nadziei,
tych kobiet, które przeszły dobrowolnie na jakie w nas pokładało państwo. Dzięki wam
A oto jedna z serdeczne towarzyszki. Wiem, że na każdy
obsługę dwu1ria5tu krosien.
„czarod'liejel\" tGw. Sewerynlakowa. Zamiast zew Zjednoczonej- Part:i Klasy Robotniczej
i naszego Rzadu dacie z siebie zawsze naj· 1
„dziei'1 dobry" krzyczy mi do ucha:
- Plan będzlie wykonany. IdZ:e dobrze, wyższy wysiłek·.
Dumną jestem, że dotrzymaliśmy zobo
Szpulki tylko za małe robią. Ledv.no nadą
wiązania. Te na"Zze miliony metrów tkan:n
żam -zmieniać wątek.
- Szpularkl nle mogą z.a wami nadążyć i~ą na dobry cel - na o<lbudowan'e nasze·
- wyręcza mnie w odpowiedzi t.ow. Grze- go kraju przyczynią si-:: do wzrostu nasze.
siak. 'i5 tyS.:ęcy wątków dzi?nnie robi tow. go dobrobytu
Tow Rybicka przerywa - wzruszenie nie
Sta.Ia.n. Helena..
- To jeszcze mało. Roblę i OO tysięcy, a- pozwala jej mówi<:. Zebrani nagradzają ją
1
~· wvkonanv
Raduimv s;e - v'an ·
le ta osnowa nie jest dobra. Gniazda się hucznvmi oklaskami.
ENTUZJAZMOWI, UMIŁOWA.
NIU PRACY i AMBICJI CAŁEJ ZAŁO
GI Z TKALNIĄ NOWĄ I ŻAKARDOWĄ
NA CZELE, PLAN ROCZNY PZPB Nr 1
\V DNIU DZSIEJSzyl\f BĘDZIE WYKONANY!"

DZIĘKI

I

-1'

I

I
I

roblą.
Wyręczając jedną z towarzyszek pracy, zo
troje dzieci
stała na dirugą zmianę, choć
tęskni w domu za mamą.
Trudno. N'.ecłi trochę potęsknią. Plan
mUSi być wykonany.

towarzyszka
Towarzysz:ka Seweryruak i
Stalarz; to ,,stare wygi" (ale stare tylko do
™adczeniem), mające za sobą już wiele lat
pracy na tkalni. Dziclme dotrzymują im
W pierwjednak kroku i młode tkaczki
szym rz~zie, w długim jak uLica ganku,
dwie
uwijają się dwie drobne filgurki
towarzyszka
młodziutkie „cza.rod~ejki"
Wyrzykowska Lucyna, lńcząoa sobie 20 w=osen i niewiele 0<1 niej star~za t0warzyszka
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Błędy, '4Vielki zry"" i

nauka na przyszłość

Wywiad x sekretarzami organ ·zacji parfy;nej w PZPB Nr 1 tow. tow. Kaczmarkiem i Grzesiakiem

me mogliśmy od·
a.pel załogi „Za·
brze - Wschód'', lecz pod znakiem zapytania
stanęło również wykonanie zobowiązania pierwszomajowego, t. j. wykonanie rocznego planu
produkcji do dnia 30 listopada. O przyczynach
tego stanu rzeczy mówiłem na niedzielnej Kon·
ferenrji Miejskiej: główną. i zasadniczą. przy·
że w pewnym momeneie nasza
czyną było to,
organizacja party.ina odwróciła się od epraw
Ktnl~ 'Włady;lawa.
uchwał
produkcyjnych. Kiedy pod wpływem
KC naszej partii przy·
Plenum Sierpniowego
naszego sposobu pracy
stą.piliśmy do rewizji
, okazało się, że jest już zapc\źno na takie odro1 bienie zalc~łości. które pozwoliłoby nam wziąć
punktem
i zobowiązanie przedkongresowe.· Ale
I naszej ambicji, uaszcgo honoru part~·jncgo i ho·
noru całej naszej załogi stnło się dotrzymanie
zobowią.zania pierwszomajowego, I jak widzicie
- udało nam się tego dokonać.
- W jaki sposóbł Konkretnie: jako była w
tym rola organizacji partyjnej f
Organizacja partyjna zastosowała takie
metody pracy, które zbliżyły nas do spraw pm·
J. Seweryniak WJ. Kuz;a L. Wyrzykowska
dukcyjuych. jak nig<ly przedtym. W okresie
- Moje kochane córuchny -·mówi o nich tych gorących kilku tygodni nauczyliśmy się wię
cej, niż w ciągu kilku poprzednich lat.
m'ękkim głosem majster tow. Wiersreń - .Na czym mianowicie polegają. to metody'
pracuje „to to" ia.k sta:re. Żal im na chwi- Sprzęgliśmy bezpośrednio organizację z
le odejść od krosien
Dzi_,,iaj zreszą wszyscy liczą się z każdą produkcją. Organiz2.cja. opracowała szczegółowy
plan bitwy o wykonanie zobowiązania pierwminutą.
- Ten straci mm.utę, ten dwie. a w sumie '.zomaJowego i obarczył:\ k~~ ·--·, <:•Jonka Ko·
Zb'.erze się godzina, której akurat może za· mitetu Fabrycznego odpowiedzialnością za pobra.knąć dQ pJ.anu. A przecież d<:iś koniecz- szczególne odcinki produkcji. Partyjniacy ponosili teraz odpowiedzialność za techmcz11ą. orJllie musimy go wykonać.
ganizację produkcji. A jednocześnie wytwarzała
Gdy w ponied..z:iałek zrobiono ob. ~czenie, się - jakże konkretna i jakże błogosławiona w
WSPóŁPRACA wszystkich 3-ch
brakowało do planu jeszcze 25u,200 metrów. skutkach We wtorek rano brakowało już tylko 76.000 decydujących czynników na fabryce: admini/\ więc w ciągu doby m'.ast 16-0.000 zr<ibiono stracji, Komitetu Partyjnego i Rady Zakłado180,(}00 metrów. To chyiba najlepiej świad- wej.
Oto kilka. przykładów: .jednym z główuych
czy o tempie pracy załogii PZ'B nr 1 na
„finiszu". W ciągu listopada Tkalnia Nowa warunków wykonania planu b~·ło zmniejszenie
l Żakardowa. nadr<>bi~y 1,178.00il metrów :ia czasu pootojów tecl.tnicz11ych. Ot6ż za tę spra·
p•zeszlo jedną trzecią planu mie- wę pouosili osobistą. odpowiedzialność tow. dyr.
ległości
Cwilich z ramienia administracji, tow. Gołębia·
ięcmego (3 002,000 mtr.).
kowa z ramienia. Komitetu Partyjnego Nowej
'
Tkalni i tow. Gabara z ramienia Rady Zaklado·
NA KSIĘŻYM MŁYNIE
Tow. SJiwlfuski' Władysław jest sekreta- w:ej. T~~ samo było po? względem ~większ:en1~
s~bkosca ~brotów kros1~n, .ko.ntroh w~tkow. i
rzem Komitetu PPR na Księżym Młyni~.
komecznei.:o
rn~ei.;n przeds1ęwz1ęcrn,
_ Setnie popracowali nasi towar7.ysze w kazdego
tym ost11tnim okfC'S.'e -- mówi tow Lanirc dla Wj'k(lnama planu. .
~zu~ahśmy . dróg . odrobienia
Gorąr·zkowo
wa Hele11.a, członkini Rady Zakładowej, poPrzy ich wynaJdywanrn organi·
mlO.: zaległości.
rzuciła b '. urko i stanęła do maszyny,
Rozd~utka Gałczyńska Ma.ria prządka na obrą· zacja. partyjn& odegrała. dużą rolę.
~cb. 1:>06tawiia sobi~ a punkt h<m01'U 1zers1li6mt ilo66 kroaien, praeuja.eych na I zmi&-

W

październiku nie tylko
zobowią.zaniem na

powiedzieć

„ • .,

I

nie do 800, i organizacja pa>tyjna. b,,·la inicja·
torem w wynajdywaniu ~iły roboczej - przeprzygotowawczego
rzucaliśmy ludzi r; oddziału
- do pracy przy kro~nach przeszła część poma·
gaczek i zwi~kszyła się w te dni ilość tkaczek,
pracujących na 12-tkach.

tywistów przeniknęła całkowicie świadomoś6, że
to oni właśnie ~ą odpowiedzialni za bieg prouulrnji. Poszczególni towarzysze, którzy wpierw
to tylko „politysąd:dli, że praca partyjna. ka' ', a więc zebrania, rcforaty, sprawy ideologiczne, teraz wiedzą już. że pracą partyjr..ą w
prowadziliśmy akcję wyjaśnia fabryce jest walka o plan, że w naszych wa.Jednocześnie
to też polityka, to ideo
jącą. na zebraniach kćł i wśród bezpartyjnych. runkach walka o plan Na zebraniach kół, poświęconych oczyszczeniu logia. I to jest osiągnięcie trwałe.
szeregów partyjnych, przedstawiliśmy członkom
Po drugie: - W ciągu tych kilku tygodni
partii niepokojący stan rzeczy w dziedzinie wy· wzrosła ogromnie wit>dza techniczna naszego akkonania planu i wskazywaliśmy drogi jego usu·
tywu ' partyjnego i wzrosla świadomość, że konięcia. Przeprowadziliśmy poza tym 2 między·
nieczne jest dalsze pogłębienie zdobytej wiepartyjne zebrania oddziałowe, 2 międzypart:yjnc dzy. I to również jest osią,gni~ciem trwałym.
zebrania majstrów i ogólne zebranie majstrówPo trzecie: - E:oła. jP ko całość, jako zespo·
Wszystko to
członków partii i bezpartyjnych.
razem wzięt1> przyczyniło się d<> opracowania ły pa1·tyjniak6w wzruogły swe zainteresowanie
generalnego planu strategicznego wygrania bit- produkcją. i poczucie odpowiedzialności za pro·
I to również me skończy się wraz s
dukcję .
wy o wykonanie zobowiq,zań majowych.
- A jak ludzie reagowali na tych zebraniJ.ch I olilecnym wykonani••m planu. To również musi
narastać, rozwijać się i po;:;łębiać.
- Muszę przyznać, że w świetle reakcji towa·
rzyszy, jak i całej postawy załogi tym jaskra·
Po czwarte: - Kierownictwo naszej organiwiej ujrzeliśmy nasze błędy i naszą. winę za zacji partyjnej nauczyło się tak pracować, by
wytworzony stan. Ludzi ogarnęła determiua· w pr;~yszłości przez systematyczne rozłożenie
cja. byli gotowi dać pracę dodatkowych godzin i pracy na ealy rok wykonywać zadania produkwielu z nich to uczyniło, 'l'owarzysze przyclto· cyjne bez uciekania się do metod szturmowych.
dzili i pytali z wyrzutem: Dlaczego wpierw nie
Wiemy ,już teraz, że sprawa wykonania planu
Dlaczego czekaliście tak
mówiliście o tymf
- ile zrobiono między je"dnym zebraniem koła.
dlugoJ
a drugim, ile należało zrobić, analiza braków i
Znane są. już bohaterskie c,;yuy tow. Goły·
musi być· stałym punktem porząd
osiąl{nięć gowskiej, któia po pracy w PZPB Nr. 21 przy·
ku dziennego każdego posiedzenia egzekutywy,
chnilzila. do nas vomagać w wykonaniu planu.
A le Golygowska nic była jedyna: po<lohnie za· Komitetu O<ldziałowego i Komitetu Dzielnico·
wego Wiemy, że każdy sekretarz Komitetu Odofiarowali się po swoje.i nąrmaln<.'J pracy na
i kierownictwo dzielnicowe musi kał
fun krjonari usze Rady Z:ak1adowc.J, dzialowego
kro~nach
Ligi Kobiet, Komitetów Orldzinlowyl'11, jak tow. degn dnia sprnw<lzać w;vniki dnia poprzedniego
tow. Gabara, Kruszyńska, GołębiR.kowa, Kaspar- każdego odd7.ialu i każdej 8H li i gruntownie
pneanalizowa~. je. Wiemy Wl'eszrie, że każde ze
ska, Wotniakowa, Jakubowski i wielu, wie\u inbranie koła. musi rozpatrywać wyniki produkcyj
nych.
To był wielki zryw. Ale ten zryw tym bar· ne za ubiegły okres-przede wszystkim na. swo
dziej przekonał nas, że mając tak ofiarną i tak jej sali i na ~woim orlcl7.iale, ale również na eaw.vsoeo uświadmuiorią. zalog~. można IJYlo przy łe:i fabryce. Rozpatrywać-i wyciągać or1powiedobrze po~fa"· ione.i, systemalycznej pracy wy· dnie wnioski, przyjmować odpo,dednie uchwały.
konać plan bez tych nar1zwy„za.jnych środków. [ realizować je.
- W pracy organizacji partyjnej - o6wiadPowtanam' Grl~·śmy wi<lziPli iletrrmi n11cjQ na·
szych towarz~·•zy i więhzości załogi, to .;ym cza.ią towarzysze Kaczmarek i Grzesiak - na.bardzie.i - zarówno ja osobiście, jak i pozo· stąpił przełom. Zrobiliśmy w zasadzie jedą
etah C7.łonkowie Komitetu - przekonaliśmy się, rzecz: przystąpiliśmy do realizacji uchwał sierpniowych naszej Partii. Zmieniliśmy styl pracy,
jak wielkie były poprzednie nasze błędy.
który ecrhujE> ohecnie więcej rzeczowości, czuj" * •
Tow. Karw1arnk i tnw. Grzr~iak, mówiHśdP nośri'. więcej hojowo~e.i. To udziPliło się całej
po1·zątku o korz.yśr· iaeh i Hanr.e na przysz· załodze. To pnmogło nam obronie honor naszych
1ia
zakładów. T to pomoże nam w Mszej dalszej
loać . \o przez to rown1ieliście'
'
- 'To nie ulega dla nas żadnej wątpliwości- pracy.
W;vwiad przeprowa.d.zil
oświadcza,ią. jednogłośnie oba.i towarzy8ze.
~ ~
- Po DierwAe: W te ,orła.a dni Jl&llzyeh a.k- J
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v1ęzeł berliński"?

•
"
..
. P?ruzszy 11;rtykuł znanego publicy~~Y radzieckiego W. Kudriawcewa zawiera
wmkhwą analizę t. zw. problemu berhnskiego, ukazując na faktach istotne cele, do
których zmierza polityka mocarstw zachodnich.

szansa ich rozwiązania, torpeduJą możliwe
porozumienie, usiłując przekształcić każdą
sporną kwestię w węzeł nierozwiązalnych

SZTUCZNY PROBLEM
Najlepszym przykładem podobnej polityki
.;t!st t. zw. problc:n · berliński. Wiadomo
.
dziś powszechnie, że problem ten został stwo
rzony sztucznie.
Przypomnijmy sobie maj 1946 roku. T. zw.
problem berliński wówczas jeszcze nie istniał. Zjawił się on dopiero po 16 czerwca,
kiedy w Niemczech Zachodnich przeprowa-

mocarstwa zachodnie pójdą na
wobec Związku Radzieckiego w
sprawie uregulowania problemu berlińskie
go, to - jak twierdzą d:ią>lomacl angielskostracą one autory
francusko-amerykańscy tet w oczach całego świata. Odkąd to kroki
zmierzające do pokoju podważają autorytet
wielkich mocarstw? W oczach narodów autorytet zachowa to mocarstwo, które dowiedzie
czynem, że walczy o pokój i bezpieczeństwo

prestliu;

lmper;al

nuędzyn~rodowe, .a z ~hwilą kied.y powstaje
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międzynarodowe.

Nie idzie zresztą o prestit. Idzie o to, tie "
nic nie wyszło. Związek Radziecki odmówił zeł berliński został zawiązany sztucznie, aby
podważającym wykorzystać go w celach agresywnych. PrzY
udziału w przedsięwzięciu,
zasady ONZ. Nalegał on na czterostronne ro- akompaniamenc ie wrzawy o „blokadzie" bet'
kowania na zasadzie jasnej i uzgodnionej dy- lińskiej prz2kształca się Europa zact.odnia w
bazę wojenną USA. Wrzawą tą ui:ttuje się
rektywy z- 30 sierpnia.
A później w;padki rozwijały ~ię jak V! ka- usorawiedliwić przyspieszenie rozmowy o
lejdoskopie. Bramuglia w imieniu „państw pakcie atlantyckim. W mętnej wodzie łdtwłeJ
neutralnych" znalazł formułę nieoficjalnego łowić ryby.
Ci, którzy tworzyli węzeł berliński, nie d1tporozumienia z ' przedstawicielem ZSRĘl, WyMocarstwa zachodnie, które po- żą do porozumienia. Uciekają oni od niego,
szyńskirn.
ze Związkiem Raczątkowo dały swą zgodę, udały potem, że ponieważ porozumienie
takiego porozumienia w ogóle nie było. Na- dzieckim pozbawia racji bytu i czyni bezsenstępnie wykazali inicjatywę Trygve Lie i sowną politykę agresywną kół rządzących
Evatt. Związek Radziecki potwierdził raz je- mocarstw anglosaskich.
Czy możliwe jest zatem takle porozumłeszcze swoje stanowisko w sprawie konieczności czterostronnego ,rozwiązania p.roblemu (lie?
Jest ono możliwe, je~ell, podobnie jak Zwłlł
berlińskiego. Mocarstwa zachodnie odrzuciły
propozycję Trygve Lie i Evatta, a ich prasa zek Radziecki, stanie się na stanowisku In·
Podstawa
zaczęła się nawet oburzać z powodu tej „nie- teresów pokoju i bezplecze6stwa.
dla takiego porozumienia już istnieje. Jest ni~
proszonej" inicjatywy.
dyrektyw:\ z dnia 30 sierpńia. Jednak~e, aby
.
na tym fundamencie wznieść gmach porozuŁOWIENIE RYB W MĘTNEJ WODZIE
cieczka przed porozumieniem trwa na- mienia, trzeba do tego porozumienia dąty~
bezprawnego postawienia
dal... Jako motyw wysuwa się kwestię a nie uciekać od niego.
w Radzie Bezpieczeństwa

skiego. Prasa mocarstw zachodnich zaczęła
na_w~t przekonywać czytelników, że jest nadzieja na porozumienie. Wreszcie porozumier.ie osiągnięto. Wynikiem porozumienia była
dyrektywa czterech mocarstw dla dowódców
s•::-ef okup:łcyjnycl:! z dnia &I sierpnia. W Ber
linie miała być wpr0wadzona jednolita waluta strefy radzieckiej, ograniczenia transporto
we miały być zniesione. Wydawało się, że
węzeł · może być rozwiqzany. Pozostało tylko
omówić na miejscu rallzację osiągniętego porozumienia.
Jednakże mocarstwa zachoclnle odmówiły
porozumienia. Konferencje dowódców stref
zostały zerwane tylko po to, jak się okazuje,
aby wbrew statutowi ONZ i wbrew poprzednim porozumieniom przekazać sprawę berliń
ską do Rady Bezpieczeństwa? W jakim celu?
Czyżby dla nowego porozumienia? Nie. Zrobiono to tylko po to, aby jeszcze dalej odejść
od możliwości porozumienia, dwukrotnie już

Nie Związek Radziecki przeprowadził tę re;Sc.cmę. Przeprowadziły ją USA, Anglia i Fran
cja, wbrew wyraźnie sformułowanej opinii
Przed reformą istZwiązku Radzieckiego.
niała we wszystkich strefach okupacyjnych
Niemiec jednolita waluta. Po wprqwadzeni11
niebezpieczeń
powstało
odrębnej reformy
stwo, że zdeprecjonowan a na Zachodzie waluta popłynie olbrzymim strumieniem na
Wsc_h ód, podważając gospodarkę radzieckiej
ltrefy okupacyjnej. W takich warunkach razmuszona osląr.-niętego.
d.z:łecka administracja wojskowa
Jak wiadomo, l':
była podjąć kroki w celu niedopuszczenia zde
berlińskiej
sprawy
strefy.
swej
dobanknotów
precjonowanych
1•11111-1111-1111-1111-1111~11n--11n11-1111-1111lllilllD9a11-1111-.11u-1111-1111mmm1111-1111-1111-1111-111111m1
, Jednakże odrębna reforma walutowa w 11-1111-1111-11
początkiem
Ili-efach zachodnich była tylko
Przegląd
awłązywa.nla węzła berlińskiego. Węzeł ten

I

U

prasy radzi eckie j

można było łatwo rozwiązać, wprowadzając
jednolitą walutę dla całych Niemiec na pod-

stawie porozumienia czterech mocarstw. Jedzamiast osiągnąć takie porozumienie,
USA, Anglia i Francja dokonały drugiego
kroku. Wbrew pierwotnej obietnicy wpromarkę „B"
wadziły one odrębną walutę równie:!: w zachodnich sektorach Berlina.
Wprowadzenie marki „B" w zachodnich sektorach Berlina było świadomym ciosem, wy
mierzonym gospodarce centralnego m!asta
Niemiec 1 jego ludności.

nakże,

CELOWA WRZAWA
ektory zachodnie Berlina zostały sztucznie odcięte od radzieckich sektorów mia
1ta i od naturalnych peryferii gospodarczych
radzieckiej strefy Di~upacyjnej.
Berlina Ze strony mocarstw zachodnich nie było t')
niczym innym jak organizowaniem samoblokady w celach podejrzanych i jawnie prowokacyjnych. Równocześnie politycy USA,
Anglii i Francji podnieśli wrzawę wokół radzieckiej rzekomej „blokady" Berlina, czyli
jak mówi przysłowie, wywrócono kota d->
ióry nogami
Równocześnie • wn:aWlł o „blokadzfe" pod
niesiono równiet wrzawę wokół „mostu powietrznego". Zachłystując się z zachwytu pr~
sa mocarstw zachodnich donosi o sukcesach
zaopatrywania drogą powietrzną zachodnich
sektorów Berlina. W rzeczywistości „most po
wietrzny" wykorzystywany jest raczej · dla
wywozu urządzeń fabrycznych z zachodnich
sektorów Berlina i budowania po cichutk11
lotnisk wojskowych. Czyż nie jest jasne, żt
wrzawa wokół „blokady" Berlina i „mostu
powietrznego' jest częścią kampanii, mającej
na celu wzniecanie psychozy wojennej, któ1' militarystyczne koła USA chcą odurzyć
naród amerykański.

S

8TRACR PRZED POROZUMIENI EM
propagandzie i w praktyce angielsko-

W

amerykańsko-francuskiej koła rządzące
puczynią wszystko, aby przekonać opinię
bliczną o „nierozwiązalności" problemu berlińskiego. Do Anglii wysyła się bombowce
amerykańskie. Ludności Europy Zachodniej
wpaja się myśl, że sytuacja w Berlinie prowadzi do wojny, ale 'narody nie chcą wojny.
I oto do Moskwy udają się przedstawiciele

USA, Anglii i Francji w celu przeprowadzenia rozmów o uregulowaniu problemu berhń

Szcząthl

Nac·onalizacia po laboUrzysłowsku

godllly dla monopoli h'U'!nicz:ycll • teco ,..
S"LCZe względu, :l:e będą one otrzymyvraly
.zarząd 1
zachowując
większą dywidendę,
kontrolę w swych rękach, zachowując nawet
dawną nazwę f'.nn.
Dworkin pisze, że te. nacjonanmeja tnia
lobour~stowsk.iego jest nacJonal.'lac4 bar
żuazyjną, zarówno ze względu na swą formę, jak i istotę. Prawicowi labourzyści, wy
stępujący jako vnerna agentm-a mo.rwpoJa,
us'.łują przedstawić swe posunięcia jako 90cjalistyczne. W rzeczywistości jest to łro
dek wykorzys'.anta aparatu państw-owego w
ceJ,ach zwiększenia zysków monopoli.
w Konstytucji Stalinowsfrlef, oraz bohater
Podczas dyskusji w parlamencie, konserska pracę narodu radzic~kic.zo dla dobra
przeciwko projektowi uwatyśCi wystąpili
ojC'L:vzn:v.
dlatego że liczyli
wszystkim
przede
stawy,
organiOdczytowe
Biuro
Moskiewskie
żel~:ra 1 stali
magnatów
dla
wytargują
iż
St.a.,Wielki
zuje cykl odczytów na. temat
Powtóre wiJin - twór!''\ konstytucii Z<;;JRP..", ,.1<.on- jeszcze wyższe ods7.kodowanieci tu mają bez
ustawy
st:vtucja stalinowska a młodzież radziec- dzą oni w projekC:e
przedwyborczy manewr
ka". ..O JJa.triotyźmie radtl1>ekri i d•l.lllie wątpienia rację)
labourzystów, którzy usiłują przedStawie ronarodowej ludzi radzieckich".
botnikom nacjonalizację hutn:ctwa. jako wy
konanie swych ob1etnic. O charakterze tego
~ail'.ewru świadczy chociażby fakt, że przed
znacjonalizowan e tuż
zostaną
s1ęb1orstwa
przed wyborami, które odbędą się latem
1950 r.
wydalli. rozkaz wszystkim więźniom, zatru:1Dworkin pisze, że projekt ustawy o przenionym w krematonum, aby wróci'1.i do myśle hutniczym przyjęty przez Izbę Gmin
8
godz.
od
swych baraków, i pozostali tam
w drugim czytaniu, raz jeszcze demaskuje
wieczorem aż do odwołan'a. Niestosującym rolę prawicowych labourzystów, jako obroń·
jak
się do powyi..szego rozkazu zagrożono
ców monopoli i wiernych sługusów imperia
najsurowszymi karami. Więźniowi Zgodzie limm an,gie16kiego.
·
niepostrzeżenie
udało się jednak wymknąć
1111:1uu ::ui;i.,11:1"11:11,111111111,1,1 1n:1tilldllillt111:11,1111111111111111111nm1111111111y11n1111m1m1111
z baraku i ukryć sd.ę w pobliżu wejścia do

ll!.czby 2,300,
Gmin czyli mikomą ilość przedsiębiorstw hutniproJekt ustawy o nac'onallzacjf butnie.wa czych. Dwo.rkin 111twierdz.a, że właściciele 107
w Wi1'Ikiej Brytanii. W artykule p, t. ,,Na· „podlegających nacjonaldzacji" fi,rm otrzycjonaJizacja po labourzystowsku ", zamieszcza mają ods:rkodowanie, które drwukrotnie prze
nym na łamach gazety „Trud" Dworkin, wyższy pierwotną wartość akcji tych przed
rtwderdza, siębiorstw i będzie równe ich cenie rynkomentując ten projekt ustawy,
stworzenie „Korporacji kowej.
en
że przew'.duje
Ten projekt unawy jest nadzwyczaj wyHut.niczej Wielkiej Brytanii", która obejmie
rząd labourzysitowskJ.
W'lliósł n'.edawno w Izbie

Jak wiadomo,

ką

pompą

z wiel mldewie 107 firm z ogólnej

W przeddzień rocznicy Stalinowskiej Konstytucji
PUJ,ty grudnia jest dniem Konst:vtucji St.:.Iinowskicj, Lmlność praeują.ca ~los
kwy godnie przygotowuje się do tego
święta narodowego. W oddziałach f&bryk
orlbywa.i:J sic odczyty, referaty i pogadan
ki. W klub::ch, r:i:l!"i!:l~h kultury i bibliote~h organizuje sie wvi<taw:v ilustru.1ą.
ce prawa obywateli rameckich zapisane

Noc zbrod ni w Buche nwald zie
Jak

został

zamordow any Ernest Thaelman n

Jak donosi z Bratysławy minister zdrowia
ostatnim
ojciec Józef Plojhar, op'.suje w
nu.merze „Bojovnika" okoliczności związane
z zamordowaniem w oboz:e koncentracyjnym
w Buchenwaldzie w roku. 1944 przywódcy
komu.....-.stów niemieckich. Ernoota Thaelmanna.
Thaelmainna mogły
Okoliczności śmierci
zostać w :i:nacznym stopniu wyjaśnione dz:ę
kt 1n!ormacjom byłego więźnia Buchenwaldu - M. Zgody - obywatela polskiego, któ
ry zatrudniony był w krematorium w Buchenwaldzie i dz.'.ękl temu stał Slię naocz·
nym świadkiem zamordowan•a Thaelmanna.

kremątorium.

Wk.Mtce przed północą zajechał przed kre
matorium samochód. Zgoda zobaczył, że do
krematorium weszły tKy osoby cywilne, w
tym jeden więzień. Wkrótce potem usłyszał
a następnie dwóch of'.cerów
c~tery strzały,
niemieckich wyszło z krematQI'ium i Zgoda
M. Zgoda stwierdził, że 17 S'ierpnla 1944 usłyszał następującą rozmowę: Jeden z ofir. nadszedł rozkaz, aby piece krematorium cerów zapytał, czy wie, kto został zastrzedoprowadzone zostały do stanu gotowok>. lony? Oficer t~n n.ie czekał na odpowiedź,
kim będą i dodał ,,To był Thaelmann, przywódca koAczkolw~ek nie było wiadome,
służbę munis''. yczny".
pełniący
pnyszłe ofiary. SS-marui,

aniazd a hru;a0;1 1cl1
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Europu

pod Berchłesgaden
Górsk a siedziba Hitleragruzach
„Reichskan zelei'
Kopia

Ruiny Berghofu

Wille Goeringa i Bormcna w

1

Kilkaset metrów powyśej Berchtesgaden wi· z ludi.mi, którzy dziś tak samo należą do przecla6 ni\ zboczu górskim między kępami sosen szłości. Po pochyłych płaszczyzna.eh, na. któi łąk biało • szarą plamę. Jeśli się przyjrzeć rych kiedyś spoczywały schody, zwiedzają.cy
do pustych
bliżej tej plamie, zauważymy wznoszące się w poprzez głuche korytarze dociera
niedalekiej od niej odległości ruiny. Jeszcze pokoi. '!.'utaj znajdowały się pokoje mieszkalne
przed kilku la.ty było to siedlisko zbrodni, bar· i sypialne. Prócz podziurawionej pociskami że·
barii i nienawiści. Dzisiaj ruiny Obersnlzbergu laznej kasy, nie widzimy innych sprzętów. Pollł jakby symbolem tego, _eo pozostało z działał· koje są. zupełnie puste. żaden sprzęt, posadzka,
drzwi, gwóźdź, nie wskazuje na cel, któremu
:ności władców „tysiącletniego'' państwa..
Na przedzie między lejami bombowymi stoi służył ten pokój. W łazience powyrywane są.
ruina wypalonego „Berghofu' • Hitlera.. Nieco nawet kafle ze ścian. Mówią, że ludność Berchdalej leżą w gI'uzach rozbita w pył wille Goa- tesgaden, a nawet mieszkańcy z pogranicza
ringa i Borlllanna.. Wokoło dalsze resztki budyn· austriackiego, zabrali z bezpańskiej masy konków, eta.novvią.ce kopię . berlińskiej „Reichskan· kursowej wszystko - do ostatniej cegły i rury.
„Berghofu" znajdują się ruiny
Powyżej
selei".
Na stromej drodze, którą. kiedy§ pomykały wspaniałej willi „ReiĆhsmars :aałka" G-oeringa
ezarne ciężkie Mercedesy, należące do partii. i wszechpot<?żnego Bormanna.. Poniżej tych zal rządu, którą. od roku 1933 dążył oślepły ąum budowań zauważamy niezburzone zabudowania
swych bożys7rz, gospodarcze, dzisiej s zą. hodowlę specjalnego ga.żą.dny wid.oku
„pątników"
poruszają się dziś amerykańskie „Jeepy" i tłu- tunku koui.
Znany ,.„Plutterhof", niegdyś ogromny ho·
my pieszych. Samochody należą. do referatu
turystycznego przy amerykańskim Zarządzie tel, pO'IYRtały z gospodarstwa o tej samej naz·
Wojskowym. A. również piechurzy pochodzą. wi e, 1.ostał czf?Ściowo zniRzczony w czasie nalotu. Dom minist.ra uzbrojenia, Spccra, pozostał
przeważnie zza ocP.anu.
Podziec;..ta buO:uwa chc_.c!ników przypomiJ.\'.l ni e tknirt~'. i tak samo jak dawne osiedla SS,
iystem lisich nor. W wit•lkirn pokoju przyj~ć 7.Amirqzkały jPst przez przesiedleńców. PoRadz·
s oknem wielkości śr!'dr. i rj s<'ony - ilzi~ tylko ki w domu Rprrra przcJMawia.ią zr e sztą ksią,olbrzymim otwotem - j est zimno i pqsto. I-i:il· ż ~ c·ą warto ś11 . Na 150 m długie łazienki z urzą·
ka spalonych foteli na betonowej posadz1•e po· dzeuiami klimatycznymi i natryskowymi zostatwierdza tylko wrażenie minionych czasów. ły rozebrane tak samo, jak kino dla 17.000 ro1'.iltaj odbywały się kiedyś decyduj:}C~ rozmowy botników: pracują,cych tuta.i którzy po wspom-

berli-ńskiei

nianym nalocie rozproszyli się n11. wszystkie
strony świata..
Całkowicie zniszczone są koszary SS, w których każdego tygodnia inny batalion zmieniał
Cały teren podzielony był na 4 okręgi
wartę.
wartownicze. By przejść z jednej strefy do
drugiej, trzeba było "•ylegitymować się za każ
dym razem inną. przepustką.
Oddzielny kompleks stanowią ogromne hale
podziemne, gdzie. - jąk opowiadają - zmaga·
zynowano żywność na lat 5, na wypadek obrony tej „alpejskiej twierdzy''. Architekci, którzy zaopatrzyli podziemny „Berghof" w ~rzą.
dzenia wentylacyjne i światło elektryczne, po
wojnie gdzieś znikli.
Wysoko ponad Obersasalzbergier u króluje na
szczycie jednej .i gór tzw. „De - Ha us'' (Di·
plomaten Raus). Miejsce to miało stanowić
ostatnie schronienie dla Hitlera.
Opis byłby niezupełny, gaybyśmy nie wspomnieli o murowanej kopii berlińskiej „Reichskan
zelei" - kancelarii Rzeszy. której potężna budowla. w górach ostała się do dziś. Każdy do·
kument sporządzany był w podwójnym wykonanfo, by min. Lammers mógł pracować, wszystko jedno, gdzie się znajdował: czy w Berchtesgnden, czy w Berlinie. To drugie wydanie
kanr.elarii Rzeszy wpadło nieuszkodzone w ręce
Amerykanów. Dziś ruiny Bergho!u z ich „tysiącletnią" lezendą. III Rzeszy zapadają powo·
li w nicoś4..

lz)Jtelnicl}

niszą

Rad:.1f ~~rzac~a

•

Z1h"eńca

Szanowny Obywatelu Redaktorze!
Czytali~my w „Głosie'' o radiofonizacji Cy·
gank~ i bardzo bolejemy nad tym, że boczne uli·
cs Llmanowskiego - Konopnicka, Hipoteczna,
Klo_nowa są pozbawione dotychczas głośników
radiowych. Codziennie c.zekamy na. jakąś wia.d?~oś~ w. „Głos~e'_', zapowiadają.cą. dalszą r&·
d10ro?1z:icJę żub1enca, ale jak dotąd nie może·
my się doczekać. Nastały długie wieczory E·
robotników, nie sta6 na kupno
mow~, a nas,
dr_ogich aparatów radiowych, więc z niecierpliwośc1!} czekamy na głośniki łódzkiego radiowęzła.
Czytehlicy z :tabiel1ca.

•

"'

•

O~ REDAKCJI: Jak nas informuje Polskie
żabieńca jesł
Rad10~ . dalsza radiofonizacja

I_Jrzcwidziana "! niedalekiej przyszlodci, a.lt
.Jeszcze nie w tym roku. 'frzeba bowiem najpier1"
co jest połączone s
przeprowadzić nową linię,
technicznymi i nie df
dużymi trudnościami
się wykonać tak Rzybko, jak byśmy tego prag<
nęli. Czekajmy cierpliwie. Łódzki radiowęzeł
pewnó nie zapomni o żabieńcu.

n•

Worek cukru na ulicy .
W. dniu SO listopada. r. , b. w godzjnach p<>łudmowych - na szosie Zgierskiej w Rad0<

goszczu, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Zieloną
- spadł z nieznanego wozu na bruk pełen worek cukl;u. Wofoica. nie zauważył wypadku i po
jechał dalej. W jednej eh~ili „uczynni'' przecl:J.odnie i okoliczni mieszkańcy „pozbierali"
słodką zgubę z brukn, wyrywają.c sobie na.wzajem wi~ksze porcje.
Towarzyszu redaktorze! Taki wyczyn przechodniów nie powinien mieć miejsca.. Przecie!
nieoI?atrzny woźnica mo:ie być uwięziony i poDoraźny za. domniemant
staw1~n! przed Są.d
kradz1cz! Droga jest tutaj · bardzo stroma i e
podol.)ną „zgubę'' nie trudno! Milicja Obywatelska. powinna w tej sprawie przeprowadzi&
Być może nieostrożny woźnica jaJ
śledztwo!
J. Xra.wcnk.
sostał uwieziony!

'fl:„13<1,
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-,NIE ZAWJ[EDLJr„..,<r
Jak zlikwidowano
•l'Stra Jaworskle~o poz!lałam zupełnie
przypadkowo. Gdy k1lka dm temu zw1edzałam jedną z sal Nowej Tkalni, uwagę mą
zwrócił starszy człowiek, jak zahypnotyzowaą_y wpatrujący się

w

I

-

tablicę, obrazującą

moja kreska, a to Kazika -

Aha -

mru

Zauważywszy nieproszonego świadka wy-

mi z ojcowską dumą: mój syn też jest
jui majstrem, robimy na zmianę - on zawsze jest drugi po mnie na tablicy.
Tow. Jaworski jest majstrem od 28 lat. Ma
wielkie doświadczenie fachowe i co jest nie
mniej ważne - wielką ambicję zawodową.
- Ja miałbym się dać komu prześcigną=
W robocie?! - mówi z oburzeniem.
Tow. Jaworski trzy razy pod rząd wziął
nagrody we współzawodnictwie zespołowym.
Co do miesiąca października ma jednak pew
ne obawy.
- Dwie tkaczki mi zachorowały - opowiada zatroskany - co robić.
Dowiedziawszy się, że Jestem z redakcji
„Głosu" zaprowadził mnie tow. Jaworski do
swojej partii krosien.
- O, tu wisi mój proporczyk - myśli p3·
ni, że go oddam? Ani mi się śni! Niech sobie
inny zrobią i dla mnie też będą musieli jeszcze drugi uszyć. Widzi pani jak wyskoczymówi z dumą nie mniejły moje tkaczki Te krótkie kt·es~d
szą, niż o swym synu. widzi pani - przy
mają tylko chore - o nich czerwone krzyżyki.
Widz!ałam potem tow. Jaworskiego w dniu
30 listopada. W międzyczasie zdązyłam się
dowiedzieć poufną drogą, że I w październi
ku nie dał się zdystansować . Tym jednak ra zem majster był tak zaaferowany, że trudno
było z nim rozmawiać.
- Co - pani twierdzi, te wygrałem po raz
czwarty? - Nie miałem czasu się dowiadyi przecie ż
wać. Uruchamiam nowe krosno plan, pani chyba wie, co to dziś mamy za
jaśnił

.„

cy. po fa~rykac~, .bliższych swego mieJS~a zamieszkania. Swiezo wyuczony tkacz me potrafił również, mimo dobrych wyników nauki, zastąpić w pracy wytrawnego fachow-,
ca.
JAK ZLIKWIDOWANO ZALEGŁOSC
W jaki sposób udało się jednak w ciągu
5-ciu zaledwie tygodni zlikwidować olbrzy.
mią zaległość w metrach?
Wiele zasługi ma w tym aktyw partyjny,
a przede wszystkim sekretarz Komitetu Fabrycznego tkalni żakardowej tow. Szwagrzak. Wiele zrobili partyjni i bezpartyjni towarzysze, robotnicy. majstrowie, ślusarze, sa
lowi. Do n ich należą tacy pracownicy, jak
tow. Francisze!i Eiderkiewlcz, starszy tkacz,
peperowiec i bezpartyjne tkaczki jak tow.
t.ow. Za?:ulakowa, Florc71Wkowa, Woźnicowa,
do nich należą salowi - pepero wcy Barylski,
praktyf,uka.~zllzyk i młodzi majstrowie l~anci pepero·vcy i pep esowcy Zygmunt Durys, Henryk Stefa ński. Wojtas, do nich należą
majster peperowiec Kwarczyński i majster
p epesowiec tow. Wesclowski i wielu innych.
Do tych przytoczonych na wyrywki nazwisk

ką.

- I KSZTAŁCĄ INNYCH
Rzeczywiście, trudno porównywać. Z t. zw.
szagatek (krosna żakardowe) spływają wzorzyste tkaniny. Spod skom1Jlikowane.go spl()tu sznurków t. zw. galarunku wykwitają tru
dne desenie. Nie łatwo uczniowi, czy uczenni
cy prawidłowo zwiazać przerwany szr:iurek.
Nie pomylić nitek, idących od dołu I od góry. Pracują tu prawie wyłącznie uczniowie,
Pdi.ie niegdzle tylko, jak rodzynek w cieSIĘ

DZIEJE BITWY O PLAN

Kiedy patrzę w znużoną, a.le zadowoloną twarz tow. Nowickiego, naczelnego dyrektora PZPB Nr 1 widzę, jak trudne zada.nie sta.ło przed nim i przed całą załogą fafabryka o najlepszych mcże tradycjach rewolucyjbryczną. Bo co tu ukrywać nych w Łodzi, fabryka, przodują-ca nie.lednokrotnie k!asie robotniczej Czerwonej Łodzi, stab nied?,wno jeszcze w obliczu groźby niewypełnienia zobowiązań, podjętych
we w~półzawodnictwie przellmajowym. We wrześniu fabryka wyprodukowała 3,3 mi
liona Metr ów tkanin, a w październiku nie o wiele więcej. AŻEBY DOTRzyMAC
S!'..OV.'A, MUS!A!',A „JEDYNICA" WYPRODmiOWAĆ W CIĄGU ,.J{R0TKIEGO"
LISTOPADA 4,6 MILIONA :METROW, O JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY
l\IETROW WIĘCEJ, ANIŻELI W POPRZEDNIM l\.fiESlĄCU. Ale dzięki pomocy ze
rtrony Łódzkieg'> Komitetu PPR, dri:ii;ki nadzwyczajnej energii całej załogi fabrycznej i kierownictwa, niebezpieczeństwo to zostało zażegnane i „Jedynka" dotrzymała
słowa, <lanego pr:o:ed 1 maja.
.
. ..
.
iele n;ieh smy ~- ·fabryce na~z.eJ tak1c:h nych. Ludzie ci składali co dzień meldunki o
brakow ---:- mó\„1 to\y. N?v.:ic.cci - ~to- przebiegu swej pracy t ak, że każdy błąd,
ryc~ poprzedmo nawet me uswiadamialismy każde niedociągnięcie było natychmiast ujaw
niane, co z kolei pozwalało nam na szybkie
.
.
.
.
.
.
sobie.
- Dopiero. gro~ba mewywiązama się z na- stosowanie środków 7.a.poblegawczych.
- W pierwszym rzędzie przystąpiliśmy do
szych ~?bowią~an ot;v~rz~ła i:a!Il oczy. Sp~strzegl!s~y wiele nwaoc1ągmęc. yv pr?.ces1e podniesienia obrotów na krosnach. Dało nam
technol~g1cznym, w pra~y adm!IllstraCJ~ fa-: to zwiększenie produkcji o 5 proc. i 152.000
bry_czneJ, nad.zeru te chmc:mego, orgamzacJi dodatkowych metrów tkanin.
MOIULIZACJA TKACzy
pohtycznych 1 społecznych.
_ Ogłosiliśmy również pełną mobilfaacJę
WSTĘP DO BATALII
- Na s~częście spostrzegliśmy s!ę na ~zas tkaczy.
_ Okazało się, te w wielu oddziałach _
l zakasaJiśmy r~kawy. W ostatnich dmach
października przystąpiliśmy do wielkiej bata- w przędzalni, w wykończalni, wielu wykwalii o wykonar.ie zobowiązań, a w listopadzie lifikowanych tkaczy było zatrudnionych przy
pracach gospodarskich. Wszyscy oni wrocili
bitwa rozgorzala na dobre.
- Przede wszystkim okazało się, że na wie do krosien. Zwiększenie wielowarsztatowalu kr~snach mamy zbyt niski~ ob.roty. Wsku- ści, wzrost ilości tkaczek, obsługujących po'
tek. m~dbalst_wa. w p;acy mekt?;ych ma~- 12 krosien, z 12 do 40, zmniejszenie ilości postrow 1 części kierowi:iict.wa, m'.ehsmy na wie magaczek i zaangażowanie zwolnionych w
lu ~aszynach wydłuze~ie pas?w, rozregu.lo- ten sposób sił do pracy przy krosnach, werwame przesuw:czy_.. i:iewł~ściw~ koła itp. bunek tkaczy do fabryki i wiele innych środ
Wpły~ało .to c>c .... ywis~.ie z JedneJ . s~ron:". na ków pozwoliły nam na uruchomienie 900 dozmn:e.!szen:e produk?Jl, a z ~n~gieJ zas na datkowYch krosnozmian. Robiliśmy w tej
dziedzinie wszystko, co było w naszej mocy,
zmme1s.z en:e zarobkow ro~otmkow.
- W:elk 1e. str3:tY. poi;osiła f~bryka z po· gdyż czuliśmy. że nie tylko każdy tkacz, ale
wodu nadmierne] Ilości postoJÓW techm~z- po prostu każdy palec jest nam potrzebny do
nych (wywołanych przez zbyt długo przeciągające się prace remontowe oraz z powod'!.l wykonania planu. Dało nam to zwiększenie
zlych osnów itp.) oraz ze względów technicz- produlrnji o 11 proc. i o około 340.000 metrów
nych (brak osnowy, brak wątku, zła jakość towaru.
WALKA Z POSTOJAMI
wątku, słaba dyscyplina pracy itp.).
W celu zlikwidowania postoiów organiza- Ażeby usunąć wszystkie te przeszkodv
oprarowali§my kalendarzyk, w któ'°ym posta cyjnych stworzyliśmy także stały 3-dniowy
wiliśmy sobie rzeczowe zad:i-nie .zmniejsze- zapas osnowy i wątku. zar.zadziliśmy dokład
nia postojów, zwiększenia obrotów maszyn I ne segregowanie wą tku przed jego wydawadodatkowego uruchomienia krosien na III niem i eliminowanie przędzy rowkowej (,.lalzmianę. Za rozwiazanie tych zadali wzięli od- ki"). Wobec tego, że otrzymaliśmy z innych
przedstawiciele fabryk watek, nawinięty na c.wkach krótpowiedziahiość poszczególni
admini„tracji rady zakładowej i kół partyi- kich. poszliśmy po linii przewijania wątku na
·
· '

W

Przemysł wełniany dał się wyprzedzić bawełnie
chwilowe

wl

ła p~!Bp:~c·~· wykazały dnia ~ li$topada nie
"''ielką nadwyżkę produkcyjną w obydwu

od

rlzia ł ach (tkalJIJJi.a 103 proc, prz.ędz.aLn.ia 107
proc),
Natomiaf:t PZPB w Zgforzu wykazały jak
na stosunki zgierslk.ie bardzo dużą nadwyżkę
119 proc.
PZPB nr 2 uzyskały piękny sukces wykoRównież
nując plan w tkalni w 124 proc.
przędza l nia odpadkowa uzyskała 113 proc.
Natomiast przędzalni•a średn:oprzęd!na po
dawnemu kuleje (97 proc. planu dzi~nnego).
PZPB w Ozorkowie znowu wykonały z nad
wyżką plan w tkalni (148 proc.) i w przę
dzalni 1111 proc.). Przędzalnia średni oprzęd·
na planu z.nowu nie wykonała (96 proc .).
Najlepsze wyniki we W!'półzawodnictwie
przedkongresowym w przemyśle wełnianym

i nazwisko tow. Lewego .__tk 1 ·
·
· t k
,
kdodać
k
dnależałoby
a mę
yre tora, tory, ze a powiem,
kardową „urodził" i byłby prawie ideałem
nowego dyrektora, gdyby tylko był mniej
porywczy i wybuchowy. A, że walnie poma~a. mu ter~z tow. Szwagrzak, ~ożna wię~
smiało uwierzyć tow. Lewemu 1 aktywowi
żakardowej, gdy mówią ,,zobaczycie dopiero
na przyszły rok, co my potrafimy".
H. Wiśniewska

=-
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MIAŁA ŻAKARDOWA

nołuią

krosnach

„

zobowiązania

Imy takze

Tkalnia żak ardowa nale ży do tych oddzia ·
łów „jedynki bawełnianej", które najbardziej
były „zarżnięte'' z wykonaniem planu. Gdy
26 października dobiegło ją wezwanie górników z Zabrza, stwierdzono tu bardzo nie wesoły stan rze~zy: 130.594 metry zaległości
w wykonaniu planu.
Te brakujące metry nadgonili w ciągu 5
tygodni.
- Nie myślcie towarzyszko, że my tu jesteśmy nieroby? że na żakardowej nikt nie
myślał o planie i o zobowiązaniach pierwsznmajowych. Dyręktor tow. Lewy prowadzi
mnie na salę produkcyjną.
- Popatrzcie i oceńcie sama, czy nas moż
na porównywać z jakąkolwiek inną fabry-

Meldunki z fabryk

ZAPISANE

\Vywiad z dyrektorem naczelnym PZPB Nr 1 tow. Janem Nowickim

Tow. Zofia Pawlakówna jest tkaczką na
4-ch krosnach w partii majstra Jaworskiego.
- Plan. Pewnie dziś wieczór go kończymy
- oznajmia radośnie. Jednego tylko nie rozumiem - dodaje z niepokojem. - Dlaczego inne fabryki nas wyprzedziły. Przecież nie
próżnujemy, staramy się jak możemy. Czy
to nie można było zdążyć wcześniej tak, jak
Geyer?
NAJWIĘKSZE TRUDNOSCI

28 listopada uzyskała biorąca udtlał
Czynie Przedkongresowym załoga PZPB nr
16 nowe zwycięstwo, wyikonując plan dizien
ny w 137 proc, Załoga PZPB w Pabi.an~cb
os'ągnęła również wydatny sukces, wykonu
j_ąc p lan dzienny w przędzalini cięnkoprzędn.ej w 134 proc., w przędzalni średnioprzędnej w 105 proc.. w przędzalni odpadkowej
w 101 proc .. a w ikalni w 104,3 proc.
PZPB nr 3 uzyskałv wprawdzie nadwyżkę
w przędzal111Ji odpadk.Ówej (112 proc.) i w
tkaLni (104 pro<:.) natom:ast przędzalnia śre
dnioprzę:ina planu d;lcnnego nie wykona·

ZROBIONE _

tov:. Korzeniowska przy swych dwunastu

„Scheiblero . c u wykona1· swe

,,dzień.

NAUCZYLI

,,Nowej Tkalni"

śc~e, widać twarz starszego robotnik;i. ~ko~o
poltora roku temu, z chwilą uruchomiema
nieczynnej od wielu lat żakardowej - młodzi kandydaci na tkaczy i tkaczki zaczęli tu
swą naukę, dosłownie od ABC. Dziś niejeden
z nich ma już na swym osobistym koncie
dziesiątki wyszkolonych uczniów. Trudno dać
temu wiarę, patrząc na młodziutką, śliczną
tkaczkę tow. Gil. Kiedy zdążyła ona sama
się · wyszkolić, kiedy zdążyła wyuczyć innych?
A jednak„.
nas nawet zamąż
Przecież zdążyła tu u
wyjść, śmieją się towarzysze. Ona sama tłumaczy się z zażenowaniem:
- Z Wojtasem zaczęliśmy naukę w tym
samym dniu u teJ· sameJ· tkaczki. Jednocześnie przeszliśmy na samodzielne krosna. no
i w - końcu pobraliśmy się. - Nazwisko
mam jeszcze niezmienione, przecież chodzi o
plan, n ie ma czasu chodzić po urz~dach...
W podobny sposó!J j~k tę młodą parę wyszkoliła ,.żakardowa" 337 tkaczy I tkaczek.
To jednak nie W)'Starczyło dla uruchomienia
wszystkich zaplanowanych krosien. Tym bar
dziej, że spora ich część rozbiegła się do pra-

całodzienne wykonanie planu poszczególnych
zespołów.
czał do siebie.

zaległość '\V

osłabienie

tempa pracy w niektórych

działach

produkcii

która wyko- p:rz.ędzaln'.). Nart omiast PZPW nr 3'7 uzyskały
w 121 proc. w przędzalni lOfl a w tkalni 104 proc. planu
Bardzo dobrymi wynikami mogą się rów- dziennego, PZPW nr 38 i PZPW nr 39 wy·
nież poszczycić PZPW nr 1, które osiągnę- konały z nadwyzką pl.an w tka lniach, natoa w tkalini 140 m'.:ast w przędzalniach wykazały dość duży
ły w pnędza 1 ni 112 proc.,
proc. normy, Natomiast PZPW nr 2, które niedobór.
PZPW w Ozorkowł'e wykonały wprawdzie
w 128 proc..
wykonały plan w przędzalni
dtnnały niepowodzenia w tkalni (92 proc.) . plan w pr z ędzalni (l 11 proc.), ale. za to nie
PZPW nr 5 wykonały plan dz.em:y w 109 w y konały go w tkalni (94 proc.). Na ogół
proc .. a PZPW nr 6 w 124 proc. Nie wyk0- trzeba stwierdzić, że przemysł wełniany wy.
nały planu dziennego PZ~W nr 3'5 i PZPW kazał poza niektó!-"Y~i wyjątkaffil 29 tstonr. 36 (93 proc. w tkalm i 103 proc. w pada pewne osłablenłe tempa pracy.
•·
'- - -·- -~•., „ ~·-· -""=
osiągnęła załoga PZPW nr 3,
nała plan d?.ienny w przędzalni

I

tło

e 1ni!iony metrów tkanin!

(KO!res.pondemldi „GlOISIU dol!lK)IS(lą)
Wo<bec p1.zreosiumtęd.ra 1-ermLllll\l Koin,gres.u ZjeclJruo.c:DemJ·.a ruchu rrob o•tru.mego z diruia 8.XII.48
n.a dzioeń 15.XII.48 roiku zało.ga PZPB Nr. 3
pO<S1tilJ!ll()W1iłoa =:.e.iić ć swoje rrobow ią:urui e o wyloo11JJa.ni1U jedntego mi'li10il11d m br. tkairu'l!l n.a drzlire ń
8 gIT<lidrn'ia. J w y1kxmać mili.on sz eś ćse t tysi ęc y
mtr. oo K~i'\fflll 2',j~.a tj. d(l diJJ',a 15
grudiru'.a 1948 ro-kru.

szenie ilości wykonanych papierosów na 110
m.1lfoinów -swt. w 0 1Dtości 330 m'Ji10nów !llłoitydl.

*

*

*

Załoga PaństW01W~i F'f!'bri.a'11llfi i WyfkońoreJn.!

.•~ierwsza" w Rudiz.'re Pa.b1h:1111'.ckiiej l!ba z.ebra1111iu
w .din'.u 30 l'ts1tcipda br. 7JOb01W<i ą1J:!Jla si ę dlO wyko11J.~1ll1!a porn.ad nl?rn 500.000 mtr. tk.airu'l!l je·
d'W1C,bnyr h i 10.000 mbr. tfkm.'l!l w-ehn,icamyic:h
r.a weń 15 girudlll"ra. 1948 T. IM. cześć KOIIligre&U
Zjed'llJOoven•IOl\Veg.o Klcusy Robobn.tuz.eij.
Zailo.ga Wyit:v,rórmli PMT w Łodzi chcąc ucroić
P.rerolW1!lf.r. y Skł.aooicy Wyimbów KOl!lfBkcyjczynem dzień Kongresu Zjednoczeniowego za r,1rch Nr. 9 w Lod.:lli w. Koipemlilka Nr. 36, w
dekhurio•wa'1a wj1kroo.ać llJ(! 8.Xll. b.r. po111>aid p!'dJ!l zmmumi'1erni"u dO<IlfutS1lego faikrt.u Zjedlll1001.Je!lllira
80 mró1!1:rcmó w szt. pa,pr.erosów wwliośoi 250 mi- Pamlifi of ·airowaJJ 300 ao<lm'rn pr11tCy, n.a bud10rwę
l'10111ów 'Zll0ot yich.
Doon u Zjedn'ltC!Zom ej Kla.s y Ro b orłml'Clletj, W'lY·
W :zlWlią:zlku z pl17l€suni ęciEIIIl termimn.I KOllllgiesu waijąc Dyrekcję, marz. inme slkiha.rlini.oe do naśl<Jr.
na 15 o•md.n.iia. 1948 Il', '.IJCclora,a de.ktl.airuje ziwdę.k· dowttllictw~

*

*

*

cewiark~ch na dłuższe cewki. Wykorzystallł

maszyny osnowowe i cewki osnowowe na Księżym Młynie dla produkcji wąt
ku. Ażeby móc zastosować cewki osnowowe,
zamiast wątkowyCh zainstalowaliśmy w cz6•
lenkach nowe sprężyny (pióra) przystosowa•
ne do większych otworów w cewka~h O!'ln~·
wowycb. Pozwoliło nam to na zwiększenie
naszej produkcji o 5 proc. i o 153.000 metrów
tkaniny.
CAŁA ZAŁOGA BIERZE UDZIAŁ
W BOJU
- Bardzo wielką rolę w wype~enlu przet
nas planu odegrało zmniejszenie nieobecności
robotników przy pracy. Ogłaszane przez nas
co dzień w różnych punktach fabryki wyniki
produkcyjne, w których podawaliśmy ilość
towarów wyprodukowanych dnia poprzednie
go, ilość brakującą nam jeszcze do wypełnienia planu, ilość nieobecnych przy pracy, ilość
towaru, straconego wskutek nieobecności robotników, mobilizowały załogę fabryczną. wo
kół tablic gromadziły się tłumy pracowników, rozprawiają, dyskutując i zastanawiając się nad środkami zaradczymi, prowadzącymi do usunięcia braków. Ilość nieobecnych
malała więc z dnia na dzień, nieomal w
oczach. Prawie całkowicie uległy likwidacji
t. zw. „pijane poniedziałki". Wielką rolę w
walce z tą plagą odegrały koła partyjne i rada zakładowa. Odbiło się to, rzecz prosta, w
sposób korzystny na produkcji, przyczyniając się do zwiększenia produkcji o dalsze 4
proc. i o 122.000 metrów.
JEST I MAŁA RACJONALIZACJĄ
- Październikowe przymrozki miały ujem
ny wpływ na produkcję. Wpuściliśmy parę
na salę i to pozwoliło utrzymać właściwy sto
pień nawilżenia. Ten pomysł racjonalizatorski pozwolił nam na zwiększenie produkcji o
31.000 metrów.
USPRAWNIENIE PRACY
ODDZIAŁU PRZVG~TO~AWCZEGO

- Jedną z plag, przesladuJących do niedav.:na na~zego t~acza, były .złe osnowy. Zorgamzowahś1:11Y wię~ w oddziale przygo.towaw
czy!'l tkalm. specJalną brygadę, złozoną z
dwoch dośw1~dczo:iych J:rochmalarzy - dobr~ch party3makow,. ktorzy. p~acowall na
zmianę. po 12.godz.m i ba_czyh, azeby osnowy
były me skleJ.on~ i w ogole leJ?sze.
- Uspra~meme. pracy . odd~1ału prZ?'gotowawczego i załogi techmczneJ pozwoliło na
zmniejszenie postojów technicznych, co podniosło naszą produkcję o dalsze 5 proc. i o
154.000 metrów.
- Zwiększenie przeciętnej wydajności pracy tkaczy, przyniosło nam dalsze dodatkowe
169.000 metrów.
SŁOWO O BOHATERACH PRACY
- I nareszcie pragnę wspomnieć o tych
licznych bohaterach pracy - bo inaczej ich
jak towanyszki: Goły
nazwać nie mogę gowska, Michalakowa, Sewerynialrnwa, Rybakowa, Korzeniowska i inne, które widząc,
że plan jest zagrnżony, same z wła snej woli
zgłosiły się do k.i erownictwa i zażądały zezwolenia na pracę w godzinach d0datkowych,
cz ęsto na dwie zmia ny w cią gu doby. Muszę
także ws pomnieć o tych robotnicach, a b y ło
ich nie mało , które zupełnie dobrowolnie pra
cowały po god zinie czy po dwie godziny wię
cej, ażeby tylko nasz zespół wyszedł z bat:i lii o plan z hl)norem. Dzięki porywowi t~·ch
dzielnych towarzyszek party jnych ! b e z p?. r ~
tyjnych udało się nam wyprodukow::ić doft
datkowo 284.000 metrów.
BEZKRWAWE ZWYCIĘSTWO
- Razem, dzięki zastosowaniu calego zespołu środków, dzięki wprzęgnięciu do walk i
o wypełnienie zobowiązali całej naszej nieomal 13-tysięcznej załogi , osiągneli ś my w listopadzie produkcję czterech milionów 6'.''
tysięcy me trów, cz:vli o jeden milion 302 ,,
siące metrów (o 42.5 proc.) więcej, aniżeli
miPsiącu poprzednim.
Tow. Nowicki wzdycha z wyraźną ulgą.
- Nie zawiedliśmy Łodzi, choć by ł moment, że już bardzo się tego obawiałem. Dzię
ki Partii, która natchnęła nas wiarą w moźll
wo~ć i k0niecmość zwvciestwa, d ziek i energ ii
i ofiarności wielu tysięcy pracowników naszej fabryki. dotrzymaliśmy danego słowa.
W- l..emfess
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Spekulanci znów rozsiewają bałamutne plotki
Łódzkie

kobiety nie dadzq

W~ osta1nio pOdwrib ce.n na
nq,oJe wyskokowe znstala powitana z praw
dziwym mdowoleniem nie tyle przez piją·
cych, oo przez s:z.eroki ogól społeczeństwa,
a specjalinie przez k_obie~y kióre wychodzą
ze shtsznego założen:a, ze zww:ks:zerue cen
na wódkę zmniejszy jej spożycie i chociaż
cą>ści'°wo ogmniczy piijaństwo.
W'Prowadzoną urzęd<>wą podwyżkę cen na
llpiJrytus i wódkę usiłują wyikorzystać wrogowie klasy robotru.czej rozs'.ewa.jąc pogłoskri., 7.e to pierwsze jaskółki zapowiadające ogólną podwyżkę cen.
Już w tej chwiU, głównie na peryferiach
m1a5lta, notujemy zjawisko szeptanej propagandy, uprawianej P<> sklepikach, owocarniach i t. p., że podrożeje cukier i t. P.
I rzecz smutna tym paruikarskim pogło
skom poddają się chętnie gospodynie domu,
ktc)re, choć sceptycz.nie oc1n06zą się d<>, rozsicv:a.nej plotki stają się często .nieświrado
mymi jej koLporterkami
Zdawać by się mogło, że po niedawnych
doświadczeniach
z paniką wtwoła:ną we
wrześniu bieżącego ro.ku, gdy miało jakoby
zabralrnąć cukru, mąki i tp. a starczyło dla
wszystkich, łód~e kobiety nie dadzą się
już „nabrać", Doświadczenie
bywa jednak
szybko Ziapomniane i spekulanci znów znaj
dują posłuch wśród łatwowiernych kl:ientek.
Zdajemy sobie sprawę, że cukru, zapałek
mąki i mnych artykułów pierwszej potrzeby w Łodzi i nie tylko w Łod:ci, a w całym
kraju jest dość. Mamy ich dostatecmą Hość
nie tylko na pokrycie spożycia wewnętrz
n~go, a.le wySitarcza nam
na sprze<lai za
granicę. Spekn.tlanct i vrrogowńe Pols!ki Ludowej podchwytują bY'le pretekst, jako pod
stawę do ro7.1Winięcia
wrogiej i spekulanc.
k!-eJ dz!iał&Ino§ci. Na głupocie Ludzkiej rosną
lich %%'ki. Siejąc plotkę o tym, że ja.kiś
aritylruł podrożeje, że go zabraknie, wytwarzają ~ychozę sprzyjającą swej spekulanckiej działalności, Ofiarą tak perHdn:e po
sklepikach wytwarzanej atmosfery pada nie
jedna nieświadoma kobieta, niosąc ostatn'e
nieraz grosze by zakupić nd.epotrzebne w go
spodarstwie domowym „.z.apru;y". Wszelkiej
akcji pan~karskiej i spekulacyjnej powinny
się ostro przeciwstawić
kobiety wszystkie
klas społecznych. Łódź jest miastem kobiet
pracujących, one też powinny wziąć energ.i cz
nie w swoje ręce akcję skierowaną prze·
ciwko sklepi!karrom i kupcom-spekulantom.
Nie może bezkarnie obdzierać klientek wła
śoidel małego lub wię~ego sklepu. Wszelkie wypadki zauważonej spekulacji powinny być meldowane przez kobiety w Społecz
nej Komisji Kontroli Cen. Wówcus spekulant poniesie zasłużoną karę. Każdej rozsie
wanej pan:karskiej plotce o mającym jako-
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KUPUJE SKORKI
OWIEC, KIJZ . $WIŃ. DZIKÓW,
SARN, ZAJlCY, KR~L/KfJW,
USóW, KUN. WYDER, TCH<JRZY,
łWSlYSTKIE IHNf Sl<"RKJ FIJTERKOWE.

CENY RYNKOWE
PUNKT SKUPU PRlY KAŻDEJ RZEtN,
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„o 8Wll.T DZIBWVZi'dDI .JW ~
NIALEM, ~ KIEDYS W XlNDI ZN
,
U.ntZAŁ:EM, AMADO
M'IO-TO :BYŁ
GŁOS''.

a potem:
„t!l SI~ SEROA :BOZMIN.Ą, GD„
~W PRóml ROZPŁYNĄ, LECZ JZft
MIŁOśO JAK WINO •... ''
Nie bfd~ wYJllieniał t:a.ąch b.walkO..
bo ich dokłatlnie nie za.pa.miftaliem, łJ{a
wiem, te tam byto ciągle: a. nui, a. jut i m6'
wu serce 1 znowu kino i jeszcze raz wino- i
dziewczyn&. Wil!c ja uprzejmie za.pytttJt. 'W
jakim świecie żyjlł nasi piosenkarze? Moł&
by tak wreszcie wyszli w swych pioHID.ll:ada
z knajpy i kina? Sł jeszcze inne „miejac&"
"' naszym życiu, o których wa.rto byłobJ
coł zaśpiewać. I inni ludzie. I inne, do d1.olery ciężkiej, tema.ty. A mote ja lit myl9?''
Nie, tow. B-ski, nie mylicie sit- Mylf !Ilf
autorzy i wykonawcy piosenek.

podrożały

4 nowe gmachy na przedszkola
po""·staną

przyszłym

w roku

w Lodzi

Dużą ulgą dla rodz.:ków jest,
g<ly mogą
.swe dzieci umieścić w przedszkolu po<l dobrą opieką fachowego personelu.
Nie>tety,

dzieci, które nie mogą uczęszczać ~<> _przedszkola z. powodu złych wax-uinków materialnych czy braku odzieży,
w Łodzi za mało mamy przeds:ziko.li, gdyż na
W roku przyszłym przemysł, Zarząd M :tcj
ogólną l1iczbę 21 tysięcy dziec.i w wieku przed ski i RTPD wybuduJą cztery nowe gmachy
GAS UND WASSERINSTALLATION
szkolnym, tylko 8 tysięcy uczęszcza ao na przedszkola i oddadzą je do użytku puprzedszkoli.
blicznego. Porusza.na była rownież sprawa
Z druku, zaczynającego sit od słów "'
Ta sprawa była tematem obrad na specjal teatrzyku dla. d7)eci. Sekcja Opieki nad
tytule wymienionych korzysta. do'tąd Spólnym posiedzeniu Sekcji Opiek! nad Dziec- D:ztleckiem w Wieku Przed.szkolnym ma się
dzielnia Pracy Przeds. Kanalizacyjno - W~
kiem w Wieku Przedszkolnym_ Postanowio- zwróC.:ć do Związku Literatów, aby ten przy
dociągowe „MONTAż", Łódt, Ja,racza 2.
no przeprowadzić akcję pomocy dla dz'eci gotowa! odpowiednie teksty dla repertuaru
„Arbeit& und Materialkarte'' i polska
w wieku przedszkol.n ym i „wyłowić" takie takiego teatrzyku.
(sw.)
spółdzielnia pracy? Ładny „MonW" !
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Sandacze - szczupaki - leszcze -karp1.e
do nabycia w

S:tołówki
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magazynuie powazne ilosc1 ryb morskich '
jeziorowych w chłodni łódzkiej. Gospodynie
będą mogły czynić w dowolnych ilościach
zakupy mrożonego s.andac:r.a., swzupa.ka, leswza i t, p. Dzięki temu, że chłodnia łódzka dysponuje nowoczesnymi urządzeniami
chłodniczymi,
ryby te dostaną się z zamrażalni do sklepów w dobrej Jakości, w stanie

ilościach
zamów.enia w Centrali Rybnej

dowolnych

pracy winny

W okres'.e przedświątecznym wzrasta wy-1
datnle spożycie ryb. Toteż Łódzka Centrala
Rybna poczyniła ostatnio poważne przygotowarJa ażeby ryb w t.,,odzi w tym czasie
nie zab~akło- Centrala Rybna już obecnie

już czynić

kie ukażą S:ę w sprzedaży będą to sztuki
o ?'adze 4-00 - 500 gr. Sztuk wię~szych _bęcizie brakowało w tym roku, gdyz w w1~lu
gospodarstwach rybnych straty poc:z;yruły
panując~ _wśr~ ryb choz;>by, wpłynęło to
na zmme3s:reme się odłogow,
W pierwszym rzędzie zostaną przez Cen·
tralę Rybną zaopatrzone sklepy Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Pawsz.echne Do
my Towarowe oraz sklepy detaliczne Centrałi· Rybnej.
Zaopatrzenie tych placówek
zbytu będzie tak bogate, że odbiorcy nie
będą nara~eni na wystawanie w kole;ikach.,
Dla stołowek fabrycznych i pos-zczegolnych

śwjeżym.

W okres'.e przedświątecznym i bezpośred
nio na święta wzrasta wydatnie spożycie
k:u-pl.a. Dlatego też
Centrala Rybna już
obecnie zapełniła swe magazyny-zimochowy
dużym zapasem karpi żywych. Karpie, ja-

wie1~szach

S.O.S.

Wydziału

niania w swe częstokroć nadwątlone już płu
ca powietrza zawierającego spore iloścl siar•
ko-wodoru, oparów kwasów i innych szkodll
wych dla zdrowia składników.
Odpowiednie czynniki w trosce o zdrowie
przyszłej naszej inteligencji winny jak najszybciej postarać się o zmianę panującego st11
nu rzeczy.

spekulację

Pockzias kom.trolii w skJe:p1ie Leoi!lJa Grrz.egoJ",zew1S<kliiego pro:y 'l11. KoOOiJtl•sZlki 14 w RalWire
Ma.W1W1:eokri€j stwtierd:wlillO, iż ten pohier<a OO•dmj1emre oeiny zia wędli:tny ()(far>: 71n·rulemiol!IJO uik.ryte w ceiiaic.h &p~~c,u'.i>cy jmyc.h 75 kg. słoruimy.
Nleumaiwego r.z;eżin\Jk:'l aires21to.wano ii prziek,aziaom , ~miis.j:i SpocjaJ.nej, Jotór:a &'k,ierowała
go 1111a lJru' 1e;;i!ą<:.e do MGl!ęoi1nra, w:yu:n1erz«i,jąc mu
}e'!:lmtOC:ZJeśm.e gnzy•w:n ę 1o~ tys' 1zlłoitych z zaun.ia -

Radiowcy na

Obóz Pracy
w ralZl:e n:ewyrplacal.nrośai na dia:l.6ze 3 mliieobo2lll.
Rów:nreż Bolesław Ruoiliskri w Zelo.wtl.e (Al.
Ko5ai111m1ki 61) &tosował po.dobn.e mffiody, ipobierając nadmierne ceny za wiele artykułów
i odma1w:i1a,jąc sp•112led.arży sody mimo . .iż pos,iiadaJ jej n.a sl<lad.?Jie po•naid 45 kg. Rucri.ńslkJI
ziorsitał skieirowain:y pm.ez Ko!!Illi1S1ję Speoj;afuną !!!la
3 mf.ie::;riące dlO oboro pracy.
(.sw)
ną

sA;oe

cześć

Kongresu

zradiofonizowali bloki dla przodowników pracy

Ekópa techni=a Pc.161k!;,ego Radiiia w ŁodrlJi, zrua<C:JOrnę d~a łód.7lk:ic.h prTZiod101wl!l1'.ików pl'aJOy.'
i!<!iloo jooein z czyinów pnz,edkomgresoiwyich (pro·
W p:iacy tej wyróżinćJ się, wielok:robnłi-e już
wa1d11Ji bo•wiem 6izereq pre<r raidli10f0<11'.iz;a:cY'.lnYch 1vyiró7,jJ]Jiia111 y priz y mny«:h oika.z;j ach tochil!ilk LOID.w Śl\\':e1LJ!f.ieach rob0<tini'.icrzych, szkoła.eh, 5rllplita- gim ,Wiis"lOWaty.
l;;ich :il1ip.) nia drd.•eń 1-go g1rudinliia ztrad'<ifOlllfooR;udvJ frnni zac ję bJcików rpl'IZlepl'Oiwaidrz,: <00 Poilwa•la b!o11d mi.e1wk111!1n,e n<a uJ. Zawiis1zy - pr:zie- 5,k :•e Rad"o bezpł.a1lmie.

Współzawodnictwo· zespołowe

Jak na poezą,tek to wcale nie źle - zwłasz
cza, że takich patentowanych przodowników
pr.a~y,
którzy po kilka razy zdobyli pierwsze
mieJsce we współzawodnictwie indywidualnym
jest tu naprawdę nie wielu.
Świadczy to, że rywalizacja wśród współza
wodniczących jest naprawdę silna i daje gwaran
c,ię, ze rozpoczęte współzawodnictwo zespołowe
szybko się rozwinie.
Znane i uznane przodownice pracy w rod zaju
tow. Oficzowej czy Wochyńskiej, która zdobyła
8 razy nagrodę we współzawodnictw i e indywidualnym, znajdą napcwno groźnych konkurentów.
Tow. Rzepkowska. Wiktoria., która zaledwie
dwa razy zdobyła punktowane miejso3 jeRt peł
na optymizmu i spokojnie patrzy w przyszłość.
Jej ze~pół - to sami młodzi tkacze. Tak jakoś dobrał się ten 7.espól, że otaczają SW!} „opie·
kunkę'' niby wieńcem, ze wazystkich stron.
- Mam ich stale na oku i mus z ę powiedzieć,
że starają. się jak mog11-. Ja im ze swej strony
zawsze pomogę, bo i dotycb.cza.a - cho!S praco-

STUDE Cl

Matematyczno-Przyrodniczego

Zakładzie Chemii Nieorganicznej Jako·
ściowej przy ul. Narutowicza 68 unierucho-

W

Za

instytucji i placówek pracy Centra1a Rybna wprowadza w okresie przedświątecznym.
sprzedaż ryb po cenach hurtowych.
Aieby
z niższej o blisko 25 procent ceny zalru,pu
mogl1 korzystać praoojący, Rady Zakllidowe winny już dzisiaJ składać '2apotri:ebowan:a, w których wy~zczególniow~ w:nny
być ilości poszczegól.nych ryb, na które reflekiują pracownicy tych imtytucji.
Zamówienia· te wpłynąć powfony do Centrali Rybnej (ul- Naftowa nr 1 tel 137-81),
najpóżniej do dnia 10 grudnia br.
Po tym
terminie zamówienia nie będą przyjmowane.

WOŁAJĄ

mione są wentylatory w . wyciągach, oczyszcza
jące powietrze pracowni. Stan taki odbija się
fatalnie na zdrowiu studentów Wydziału MaNA WSPOLNY DOM:
tematyczno-Przyrodniczego, spędzających nie
Pracownicy Zakładu Oczyszczania Mia- jednokrotnie większą część dnia w tym Zasta chcąc uczccić dzień Kongresu Zjednocze- kładzie i zmuszonych tym samym do wchłania Partii Robotniczych przeznaczyli swój
jednodniowy zarobek na budowę Wspólnego
Domu.

Ilość wypadków pokąsania przez wściekłe
psy ostatnio znacznie się zmniejszyła. W przy
W okresie od 10 do 20 grudnia w ramach szłym roku wprowadzone b1;:dą na terenie na
ogólnokrajowej akcji zostają zorganizowane ~o miasta przymusowe szczepienia · ochron
w Łodzi „Dni Przeciwgruźlicze". W skład ko- ne przeciw wściekliźnie.
mitetu tymczasowego wchodzą: wojewoda
Szymanek i prezydent m. Łodzi Eugeniusz
UROCZYSTOSC
Stawiński.
W ELEI\:TROWNI ŁODZKIEJ
W dniu 1 grudnia br. o godz. 16-ej odbyURZĄD ZATRUDNIENIA
ła zię na. terel'\ie
Elektrowni f_,ódzkiej urozajmuje się obecnie wysyłaniem wykwalifi- czystość pierwszego rozpalenia nowozainstakowanych tkaczy na Ziemie Odzyskane do lowanego kotła pyłowego.
Bielawy, gdzie otrzymają oni pracę w Pań
stwowych Zakładach Przemysłu Bawełnia
nego. Wyjeżdżający mają na miejscu zapewnione mieszkanie.

SKOR SUROWYCH

IZf?

Ostatnio na rynku ukazały się nowe za- I kułu, tylko :r..apalki te pod na.ZWIJ „S!ow cenie 5 zł. za pudełko i w zwi~zku łeczne" Slł w lepszym ~atunku. Obok ruch
z t~ m wyjaśniamy, że nie jest to, jak są- spri;edawane będą, normalne 3-złotowe pu
clzJJ niektórzy, podwyżką, ceny te~o nrty- dełka zapałek.
pałki

DNI PRZECIWGRU.ZLICZE

CENTRALA

na..

e.rtykuły ment .znde&enia ro.r.dzie.Jn1ołJwa kertkowego
powinny o.raz zw!ęksrenie mrobtk~ robotn1czydi bę
się ostro przeciwstawić i dopomóc, aby clą się starali spekulanoi wylrorzyetać dla
siewcy tego typu panikarskich wiadomości, roopętanLa n _iezym nieuzasadnionej &peku
zostali za. szkodliwą, sabotażową działalność lacj~- Te i'?11 zak1;J-SY _nie. dadzą re.zulta~w,
Pr7iYkł·11<lrne Ukarani.
gdyz przec;wstaw1 się im ostro cały łw1at
.Już ~ygina.lizowalismy kilkakrotnie, że m-0- 1pracy.
I. K.

GWIAZDKA DLA ŻOŁNIERZY
DUŻA ILOSC l\IAŁżE!Q"S'l'W
Wzorem lat ubiegłych zorganizowana zoW Urzędzie Stanu Cywilnego panuje wzmo
stanie w tym roku w Łodzi „akcja nowo- żony ruch przedświąteczny. Przeciętnie 30 do
roczna" mająca na celu okazanie przywiąza 40 par staje dziennie „na ślubnym kobiernia społeczeństwa do demokratycznego woj- cu".
ska, stojącego na straży pokoju.
STAN LUDNOSCI W ŁODZI
W dniu 1 listopada br. stan ludności w ŁoZEBRANIE SKARBOWCOW
dzi wynosił 596.495 osób, w tym 263.571 mężNadzwyczajne Walne Zebranie skarbow- czyzn i 332.924 kobiet.
ców łódzkich odbyło się wczoraj o godz. 15,30
w gmachu Izby Skarbowej w Łodzi.
MNIEJ WYP ADKOW WSCIEKLIZNY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

W RADIO STRASZT
„Ja musllf doniełd - plUt ...,. S. .....
.h ..,, radio na.111ym trtruą. MnasT
Błucha~y struzua pioaenk&. _ Ot, np. ._..,
raj, 80.11 b. r., w godsina6 wtw~
nakr~am
swego "Teletani.na" 1 eeł ·

,,,szeptanej propagandzie"

IM

O Lodzi w- kilku
UPOMINKI GWIAZDKOWE W PDT
W dniu dzisiejszym Powszechny Dom Towarowy
uruchamia
stoisko
upominków
gwiazdkowych. Bogato zaopatrzony dział zabawkarski posiada na składzie ładne zabawki
r'i!gionalne.

posłuchu

Ipierwszej
by nastąpić podniesieniu cen
potrzeby, koblety-klientkł

z poR1.rot•„

waliśmy każdy

dla sirbie - nie odmówiłam żad
nemu rady czy pomocy, ale krosna to _już naprawić nie potrafię i zrezygnowanym ruchem pokazujo stojące nieruchomo kro~uo. l\la.ister zajęty przy i n nym krośuie, a to stoi. 0óż,
trze>ba innymi nadgonić.
Mocno liczymy na pottłoc majstrów. Jak nam
dobrze doszykują. krosna, to my już damy metry. Dużo i dobrych metrów.
To pra~ da. Dobr ze doszykowane krosno to
już polowa zwycii;'$tv.a i rnaj ~ trowie w P. z. P.
B. Kr. 17 muszą sobie to wziąć do serca.
Przecież
zwyciQstwo tkacza jest poś1· eduio
zwycięstwem majstra, w którego partii ten pra·
cuje. Gors zą, dużo gorszą, sytuację ma tow. Wochyńska. Zespół jej „rozstrzelony'.' jest po całej sali. Zaledwie dwie tkaczki pracują w bezpośr ednim jej sąsiedztwie, a pozostali -gdzieś
dalPko w drugim czy trzrl'im rzędzie.
Taki ze.spół - to wlaśr iwie żade11 >:eRpół.
Jakiż wpływ moż e mieć pr zodowu1..:a ze społu
na tkaczkę, której popro&tu cały dzień nie
Oil11da.I

w PZPB Nr 17
Tkaczki

Woch,vński}
kro~na.

pracujące

na sąsiadu.hcy c h z tow.
bosuach nie chcą. yrzejść na inne

Szkoda. że tak się a.kurat złożyło. Nje można
ich oczywista do tego zmusić, ale trzebaby je
przekonać o niesłuszności tego stanowiska.
Krosna s:i, jednakowe, robota też, więc wła6·
ści wie jakaż różnica i
Miejmy nadzieję, że to sii; zmieni i zostaną.
stworzone. należyte waruuki do współzawodni·
rtwa, 'J'rzeba przyznać. że tym razem oddział
drugi (rlawniej Zajbert) nie pozwolił się zdy·
stan~ować towarzvszom od Stolarowa.
Siedzieli cichutko, niKorou nie mówili nic, a
uwijali się jak mrówki. Rnultatf W .,centrali"
mają 25 zespołów, :i u Zajberta. 86.
W rentrali tabliczki są w 6ferze projektów,
a t~ wszęd zie "widnieją tabliczki , obwieszczają·
<~P wnem i wobee, kto Jest przodownil\iem zes1>olu, ilu i jakich ludzi liczy zespól.
Współzawodnictwo zespołowe rożwija się. Alt
nie przesądzajmy faktów - sędzi6 będziemi
wedłuz ;konkretnych rezultat6~

OLOS

Kronika Pabiańic Zabrze

-

PA81AN18
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,
miasto gorn1czego czynu!

Zabrz9-Wschód rzuciła apel,
wszystkich ludzi świata pracy
do kongresowego czynu. Kopalnia Zabrze
- wykonała 0 40 godzm wcześniej niż się
zobowiązała swój roczny plan. W Zabrzu
tow. Bien•t. został wybran ... na defogata.„
Roz::;ławiło się ZabFze, urosło do wielkoóci miasta - symbolu
:t;abrze to miasto, llcz:ice 1'30 tys. mieszkańców w czym znaczna część autochtonów
i wiele rodzin górniczych przybyłych z Fran
cji.
6 wielkich kopalń, pracujących na terenie miasta wydobywa ponad 10 proc. ogólKOMU WINSZUJEM \'
ncpolskiej produkcji węglo·.vej. W ubiegłym
roku zabr:kie kopalnie wykonały w 101
CzwartE>k, dnia 2 grudnia 1948 r.
procentac!1 zakreślony plan wydobycia, W
Dziś: Bibianny
Przez kilka miesięcy nie notowano ża I Obecnie zorganiz0wano w świetlicy tym roku produkują 2 mitony ton więcej!
orkiestrę bibliotekę ł'odmesienie wydaJnoSci pracy, poważny
dnych przejawów życia w świetlicy Fa-I chór robotniczy
WAŻNIEJSZE TELEFONY
'
i '
t 1 i
przełom zarówno po linii wydobycia jak i
bryki Chemicznej.
O
Straż Pożarna .
.
Nowy zarząd świetl'.cy z tow. Aloj- 1 czy e n ~ P sm.
wydajności, nastąpił w ostatnim miesiącu
Komisarlat M.O. - 63.
Z'.Jrgan1zowano sekcJę ptng-pongową w związku z czynem kongresowym. W cią
zym Killerem na czele postawił sobie za
P. C. K. - 112
szachową. Powstała sekcja dramatycz gu 20 dni listopada wydobycie wzrosło na
zadanie wciągnięcie do współpracy jak
Dworzec Kolejowy - 9·
Zbioro- na, która obecnie organizuje in:tprezę poszczególnych kopalniach od 104 do 134
największej ilości robotn!ków.
66
Zarząd Miejski procent, a wydajność od 101 proc. do 119
wa praca dała spodziewane rezultaty pod nazwą „Wieczór książki".
procent. To są stwierdzenia przekonywują
PZPB. - 23
- zorganizowano akademię z okazji
Telegraf - 213
Wreszcie poczęła regularniej I z cie ce i znane, ale nie tłumaczące w jaki spootwarcia świetlicy, następnie w rocznisób dało się osiągnąć tutejszym górnikom
PPR. - 5
cę bitwy pod Lenino i w rocznicę Rewo kawszym materiałem ukazywać się ga- tak wielkie rezultaty. Pytamy o to górniZmiana numeru telefonu Uhezple·
zetka ścienna ,Chemik".
lucji październikowej.
ków, którzy radośni, jak podcżas wielkiego
czalni Społecznej - zamiMt nr 208 święta zebrali się w świetlicy na uroczystonr. 35.
ści wyhonania przez załogę Zabrze-Wschód
planu.
KINA
Otóż współzawodnictwo, którego hasło
Kina „Polonia.'' film produkcji radzieezwiązku z Kongresem Zjednocze go społeczeństwa z przemianami zycia rzucił tutaj Wincenty Pstrowski od razu się
W
kiej pt. „Na morskim szlaku".
niowym Partii Robotn!czych opracowa gospoda.rczego i społecznego sprzymie- · p::-zyjęło i stało się ruchem masowym.
Kino „Robotnik" film produkcji francuWspółzawodnictwo wzbudziło u górników
ny został przez Okręgową Dyrekcję rzonych z nami narodów.
skiej pt. „Przygody ~3. "lS~Mjach".
normami pracy i zdrową
zainteresowanie
In
.
·
k
t
·
d
b
n
tl
i
·
Filmu Polskiego w Łodzi szeroki plan
1 a ze specJa y
W ysw e a y ę ze
·
ekro""em·a
b. . . h
.
""'
prz
IC
ICJę
am
.
.
.
.
'
'tlm
się
wyrażać
która
akcji propagandowej,
f
krotkometrazowy, nasw1etlaJącyt Nawet tam, gdzie ze strony zarządów
będzie w wyświetlańiu filmów dla lud
znaczenie historyczne Zjednoczenia ru- czy dyrekcji fabryk nie było dostatecznego
ności miejskiej i wiejskiej naszego woje
z.rozumienia dla ~spółzawo~ictwa!.robotnichu robotniczego.
wód2twa.
cy potrafili wymoc na admm1stracJ1 uspraw
.
.
, .
I tak z dniem 3 listopada br. wyru
Pr~ed. wysw1e~laz:1em f~lmu odbyw~ć nienie technicznych urządzeń i planowej orsza w ter~ województwa łódzkiego 12 będz·e się dla w1dzow krotka prelekcJa ganizacji pracy.
10 LAT WIĘZIENIA ZA SZERZl!.."'!-HE
Poszła całą parą robota - i tych, któkin objazdowych, które w okresie trwa organi70wana przez Powiatcwe i Gmin
FAŁSZYWEJ PROPAGANDY
SZKODZĄCEJ P ANSTWU
nia akcj• przedkongresnwej obsłużą 235 ne Komitety uczczenla K0ngresu Zjed rzy przyjechali z kopalń francuskich i tych
uoczE>niowego, w któreJ omówione zo- którzy tu zawsze na Sląsku siedzieli. Ilość
R!tjonowy Sąd Wojskowy w Bydgoozczy miejscc,wości wiejskich.
znaczenie historycznego Kongre robotników przek_ra~a~ących. 150 . proc.
stanie
będą
obejmować
filmy
Wyświetlane
na sesji wyjazdowej we Włocławku rozP::irtii Robotni;. normy wzro~ła. dzies1ęC1ok~otnie, zwię.kszy„
radziecką, poufa:ą, su Zjednoczeniowego
pat..rywał sprawę l<'ranciszka Renieckiego z społeczną tematykę
ło się wydobyCie, poprawił;: warunki maczych.
pow. włocławskiego. Reoiecki rozpowszech- czeską i mają na c:ę}.u zapoznanie nasze
terialne.
niał fa.>szywe i nieprawd:ztwe wiadomości,
Podobne domki jak te, które widzieliśmy
w
godzącą
propagandę
wrogą
tJzerząc
po drodze rosną i tutaj. Dyrekcja. osiedli
ustrój Polski. Ponadto Reuiecki, będąc
robotniczych w bieżącym roku oddała do
właścicielem gospodarstwa rolnego o obszaużytku górników 2.044 mieszkania, a w cią•
Pod względem iloki posiadanych aparatów I z telofonu w minimalD1"lJl stopniu. Stan ten ułe· gu grudnia przybędzie ich jeszcze ponad
rze 45 ha, wyzyskiwał biedotę wiejską i w
rozbudowy
plan
letni
6
ponieważ
zmiani!',
gnie
wojną
przed
zajmowała
Polska
telefonicznych
sposób brutalny odnosił się do robotników
300. W walce o poprawę bytu zabrskich ro.
rolnych. Za pobicie, zatrudnionego w jego 20 miejsce i 1 aparat przypadał na 100 miesz· urządzeń tclekomunikacyjn;vch przewiduje, że botników i górników biorą udział WSZY:SCY1.
trzecia
jedna
i
gminy
wszystkie
okresie
tym
w
pozycja
wojennych
zniszczeń
Mimo
kańców.
gospodarstwie robotnika, skazany został w
nasza w Europie została nadal utrzymana, po· gromad wiejskich b~dą. miały własne urządze· i dyrekcje kopalń i samorząd i partia.
r 1947 wyrokiem Sądu Grodzkiego.
Zabrze jest miastem szczególnym. Trud·
nieważ w okresie 3 lat powojennych dokonano nia telefoniczne. Do czynnej współpracy przy
ł
t l
. t . . . k ..
r
no o nim napisać, bo dzieje się tu z dnia na.
Sąd uznał Renieckeigo winnym szerze- bardzo dużo w dziedzinie odbudowy urządzel'!
rea i~o~smu ~J. wazneJ a CJl zos a y _powo ane
telekomunikacyjnych.
dzień tyle, i tak ważnych rzeczy, że pisać
nia propagandy godzącej w dobro Państw
Sieć telefoniczna obejmuje jednak przeważ- rówmez czynmk1 samorządowe, ~półdz1elczoś6 i
trzeba by często. Tu przecież jaskrawiej
i skazał go na 10 lat więzienia.
nie ludność miejską, natomiast wieś korzysta wiejskie organizacje zawodowe.
niż w innych miastach rośnie nowa historia
i nowi ludzie.
A Jerzy Krauze z robotnika. dyrektor:
przodownik z Zabrza-Wschód, Włodarski
bohater walk francuskiego ruchu oporu,
emigrant-komunista: przodownicy; i dzielni
towarzysze J urowski, Szczepaniak, Cyron,
całego
- z każdym wartoby porozmawiać,_ histozadania prowadzenia stołó- danie do użytku dalszych 157 placówek rię każdego opowiedzieć.
Około 6 miliardów złotych rocznego do- dukcyjnego
W Zabrzu ludzie są dumni ze swego miachodu netto osiągają właściciele 14 tysię- wek. Rozbudowa nowoczesnych zakładów żywienia zbiorowego, zastępujących stocy prywatnych zakładów gastronomicz- zbiorowego żywienia ułatwi również sy- łówki prowadzone przez zakłady pracy. sta, bo to nie tylko kopalnie, nie tylko hunych w całym kraju. Łączny bowiem ich tuację coraz większej ilości kobiet pracu- Plan maksymalny, którego realizacja uza ty i koksownie, nie tylko mocna i dobra orleżniona jest od możliwości zmobilizowa- ganizacja partyjna, nie tylko sława ostatobrót roczny wynosi około 30 miliardów jących zawodowo.
Mimo, że akcję uruchamiania gospod nia poważnych kwot na cele inwestycyj- nich dni.
złotych (wyliczenie dochodu netto opiera
praktykowanym przez spółdzielczych podjęto w połowie lipca ne, obejmowałby utworzenie około 1000
się na szacunku
Robotniczy Sląsk również tu może się powładze skarbowe). Nie jest więc obojętne br„ już obecnie czynnych jest w całym gospod spółdzielczych. W chwili obecnej z szczycić dużymi sukcesami na polu oświato
14 tysięcy prywatnych przedsiębiorstw wym, kulturalnym, artystycznym, bo w
na jakie cele przeznacza się tak potężną· kraju 137 takich zakładów.
Na rok przyszły opracowano dwa plany gastronomicznych, zaledwie około 6.700 Zabrzu jest nie tylko dobra orkiestra, nie
kwotę.
W tych warunkach duże znaczenie bę- rozbudowy sieci gospod spółdzielczych. placówek wydaje normalne, gorące po- tylko dobre zespoły świetlicowe, ale będzie
dzie miała rozbudowana systematycznie Plan minimalny, opierający się na zapew- siłki, reszta zaś - to drobne zakłady, któ- również pierwsza w Polsce Robotnicza Filsieć gospod spółdzielczych, które zaczęto nionej w tym celu kwocie 400 miln. zł. rych zasadniczym przedmiotem działalno
harmonia. z inicjatywy robotników powstaw różnych częściach kraju kredytu inwestycyjnego - przewiduje od ści jest wyszynk napojów alkoholowych. je i udostępni światu pracy dobrą muzykę.
uruchamiać
dopiero w drugiej połowie br. Gospody - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gdy na apel Zabrza odpowiadają fabryspółdzielcze mają być zakładami o noki i warsztaty, huty i kopalnie niech wie.i
wych formach organizacyjnych, które zadzv . że nie było przypadkiem, że stąd pad·
stąpią przestarzałe zasady prowadzenia
has~o przyrzeczenia kongresowego, że
ło
.
.
.
prywatnych restauracji, obliczonych wyłącznie na zysk. Przed nowoczesnymi za- . W ubiegłym tygodniu odbyła s1~ w !o- cyjno-instrukcyjny naświetlając cele i za- czyn kongresowy mógł zrodzić się tylko w
kładami gastronomicznymi staje nato-1 kalu KW PPR w Łodzl, przy ul. Ptt'>trkow dania kolportażu w dniach mającego od- takim mieście, gdzie jest silna i świadoma,
miast zadanie dostarczania masom pracu- skiej 55 narada instruktorów kolportażu być się Kongresu Zjednoczeniowego Partii pełna wiary w słuszność obranej przez Pol·
jącym pełnowartościowego posiłku, zdro- pra~y partyj_nej z ~er.enu woj. ł?dz~e~o z Robotniczych.
ską Partię Robotniczą drogi k!asa robotniW rezu I tacie dwudniowych obrad usta- cza.
wego i taniego, przy zastosowaniu kalku- 1u:iz1ałem k1erowmkow Rozdz1elm RSW
lony został szeroki plari akcji kolportażo
lacji opartej na samowystarczalności go- „Prasa".
Na nowej historii Zab:::-za zaważyły nie
W naradzie wzięli udział także przed- wej, która w dniach Kongresu Zjednocze- tyle pokłady węgla, nie urządzenia hutrJspodarczej.
Drugim istotnym zadaniem gospod spół stawiciele kolportażu prasy partyjnej niowego prowadzona będzie na terenie cze, a!e ludzie, którzy tu żyją i z zapałem
woj. łódzkiego. W akcji tej wezmą udział w codz:ennym dniu budują socjalizm.
dz~el?zych . będzie up_ows.zec.hnienie praw: ! PPS.
specjalne brygady kolporterów na szcze. . . zor blu
. .
dz1w1e raCJonalnego zywiema - w przec1 I
powiatowym, gminnym i gromadzwieństwie do praktyk~ restauracji ptv- ; N.arada posw1ęcona była omow~emu
watnych, gdzie obsługa konsumenta pro- , gamww~ma . masow~g~ kolp~rtazu prasy kim. Do akcji tej przystąpią wszystkie
wadzona jest pod kątem zyskowności po- · przy~złe~ ZJednoczone3 Partu Klasy Ro- ogniwa organizacji partyjnych PPR i
PPS, tak aby prasa przyszłej Zjednoczoszczególnych dań, zależnie od wahań cen botmczeJ.
I Zebranym przewodniczył wice-dyrek- nej Partii dotarła do najszerszych mas
rynkowych.
Ponadto spółdzielcze gospody mają od- tor Delegatury RSW „Prasa" tow. Kry- partyjnych i bezpartyjnych w woj. łódz
ciążyć zakłady pracy na odcinku niepro- szewski, który wygłosił referat organiza- kim w mieście i na wsi.
lśni od ruch w niej już ogrnmny. Z daleko położo
p1erwszego przymrozku wyjeżdżamy z Kuto nyct nędznych czynszowych domów dobrze
wie w kierunku Zabrza. W mglistym listopa i rado3nie przenieść się do swego nowego
dowym powietrzu żarzą się tu i tam ogrom mieszkania.
Jedziemy przez Sląsk, nie ma więc granic
ne hutnicze piece, ziemia czarna jest od węr'owego pyłu. N~ tym ciemnym tle rysują mwst, ani osiedli, łączą się one, wydłużają.
się jeszcze jaśniej, jeszcze bardziej kontra- zlewają w jedno wielkie mwsto Zagłębia.
Nawet nie f:p::>strzeglićmy, że wjeżdżamy
stowo małe sześciany kremowych domków
robótniczej kolonii, która wyciągnęła się do Zabrza - wydawało się, że to po prostu
dalszy ciąg Katowic. A p:::-zecież ~abrze to
d!ugim pasem wzdłuż drogi.
Kolon;a jest nowa, jeszcze tu i tam bie-, już Ziem;e Odzyskane. Jak sztuczna była
leją sterty desek i żółte kopce piasku, ale granica, która tu kiedyś bieg:a.
Gładką asfaltową szosą,

która

Kopa:nia

wzywający

Oświetlicy w Fa rvce Chemic111ei

Fil1n Polski wakcji przedkongresowej

I

Telefon

•

"\V każdej VVSI

Gospody spółdzielcze zapewniq tani posiłek
ludziom pracy na terenie

kraju

,
Narada 1"nstruktorow

kolportażu
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TEATR~
Dr Z. LATOSZEWSKI i Z. ADAMSKA

W FILHARMONII
W pd.ą.tek, 3 g-rudnia, o godzi.nie 19.15
w XI Ko.n.cercie Symfoll!kYmym. Filhamwtrl! Mlej!kiej w Lodzi wyatą:r:>64 gośc:inn.ie
Dr, ~ygmunt !.Atosa.ewski jako dyrygent
i Zotla Adamska - &oilisrt:.ka (wiolonczela)
W programie:
„Szocherezada"
Rim8.kiJ..K~l'S8Jwwa,
„Preludia"
Liszta i Kon,.
oert WIL~l.onczelowy IhrOT?Jaka. Kasa Fi~- 1
harmollll CZYTulla codziennie od godzi.ny
10 - 13,_ zM w dniu koa1certu od 16 d 0
rozpoozęcn.a kOIIlcertu, Część biletów przetm.acoona dJa członków związków zawroo-

ws z·y s I k o

,
I
p r ze m y s a n o z gory••.I
'
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Kapitan Sportowy LOZPN-u I• Jego
15-tu
c
) opcow z pewnymi
· • b•
•
•
d
•
•
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Ch
Sle Je m1nam1 U apą Się _...uO
orzowa

0

wych, roz.prowadza Wydział KulturalnoOświatowy OKZZ (Trwgutta 18).

•

„KS
d ODO~l.
mówi, jnż za pasem, a tu ....
r
nagl e o
kontuzjach ~wych zawodników, odniesionych
podczas ostatniej przeprawy ligowej w Pozna.·
Pa.ishvo'vy Teat-r Wojska Polskiejto
niu.
ul. Jaracza 27
I
ACH TENŁUO
-~
o godzinie
19.15
przedsta- 'I
wierne popularnej komedii czeskiej Jana
Największy kłopot mówi p. KowalskiDrdy pt. „Igraszki z diabłem". Ciekawa
Q Q
sprawia mi kontuzja Lucia, inni S!!dzę wykurują.
treść, piękne melodie i talice czynią sztu- ,
się do niedzieli. Gdyby się okazalo, że Lu~ nie
kt' W reżyserii Leona Schillera widowi-1
będzie mógł grać, bQdę mlll>iał zastą.pić go Kopaslriem pełnym uroku i optymistyczne.i wia
niewsk1m. Mam również pewne obawy co do
ry
w
człowieka.
Zespół
tworzą
Urbana - mówi nasz rozmówca -gdyz Urban
~.iews.ka, ŻyczkowsJ..a, Bartosiewicz, Puch
już dłuższy czas nie gra, ale podeszam się tym,
n1ewska, Skwarska, Borowski Biernacki
że trenuje. Jeżeli .icdnak nie będzie się czuł na
~lk~-ski. De.iunow;cz, Gra~wski, Kło~ I
Zygmunt
siłach wziąć na Riehie odpowiedzialności za swą.
sms.ki, Kozłowski, Lubelsla, Lauiński LoKowalski grę, to zastąpię go Millerem. W tej chwili jeddyński, Maciejewski, Ordon, Stasze'wski
nak - mówi kapitan sportowy ŁOZPN-u - za
Wojciechowski,
Woźniak
i
słuchacze
najlepszego „sztopera'"
uważam bezwzgl<:dnie
PWST. Opracowanie muzyczne Tomasza
Konarskiego z Widzewa, no ale eóż - chłoRiesewettera i Władvsława RaczkowskieJuż od kilku dni kapitan Łódzkiego Okrę- pak wisi. Gdyby nie był zawieszony przez P. Z.
go, dekoracje i kostiumy projektu Otto gowego Zwią.zku Piłki Nożnej chodzi ze „~pueh-, P. N. - to niewątpliwie wystawiłbym go za.Axera. Tańce w układzie Jadwigi Hrynie- niętą" głową. Mecz ze ślą.skiem ma, jak to l'<ię mia~t Urbana.

!

Kopi'tan

sp rt

I

wicltiej.

Pa:6stwowy Teatr Powszechny
-.I. 11-go Lisfupada 21 _ tel. 150-36

~ dn.!ach 28; 29, 30.11, 1 112. wyst~py Mo8k1ewskiego Teatm Kukiełek M. OBRAZCOWA. Passe part.out niewa7'ne.
Od dnia 3.12.br. wznowienie sztuki r. Erenburga „Lew na placu".
W l!IObotę „Porwanie Sablnek"
~. J. \Vęg~en:i .

.
Teatr „„?sa przeprowadził. Slę do ~
,.Syreny .1 W sobotę 4 grudma o godzlllle
19.30 OtWlera sezon 1948-49 komedia muZ:fCZi!Ui. P~. „Porwanie Sabinek". Udział
b10rą: Jozef Węgrzyn, H. Gruszecka, B.
Hal.mirska., Z. Jamry, Z. Zarembianka. W.
Brzeziński, J. Darski. J. Sciwiarski i H.
Szwajcer. ReżvSE>ruje H. Gn1sizecka. Przy
fort.ep~a.nach: Z. Wiehler i W. Synder. Dekorac.ie: J. GaleVtrski. Kostium.y: J. M.
S~r.
1
Teatr ,,l\IELODRAM"
nl. Traugutta 18 (gmach 1 OKZZ)
Dziś o godzinie 19.15 „Gody wesc!.ile" .widov.."isko ludowe w układ 7 ie i reżvserii
Leon~ 8chillera. Pelne urak11 win-i~";"''0
opiera się na matywach obrzędowych. tekst.ach mówionych, śbiewach i tańcach zwią
zanych z ludoi'---:vm obrzędem sobótki. wesela i dożynek. Kompozycja muzyczna Wła
dysła.wa Rac-zlrnwskie""n i J(n.zirnierza Sikorskiego, tańce Barbarv Fi.iewskiej, kostiumy i dekoracje St~ni<-hwa Ceg-ielskiego,
Teatr Kameralny Domu iotnierza
ul. Daszyńskiego 34
1
Dziś i codziennie o godzinie 19.15 sztuka
T. Rattigana „Kadet Winslow". Udział bio
rą.: Strni"}::>"' p;~i ; ,; . · ·
· , · ,~ '
Edward Dziewoński, Irena Horecka, Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń. Halina Ko.
ssobudzka.Andrze.i Łapicki, Adam łvlikola
jewski i Konstanty Pągowski. Reżyserla
Erwina Axera. Dekoracje i kostiumy Wła
dysława Daszewskiego. K::i.sa czynna od 11
do 13 i od 15. Tel, 123-02.
Teatr Komedii l\fmr;yczne.i „LUTNIA"

Piotrkowska 243
Dziś i codziennie o godz. 19.15 „Piękna
Helena" opera komiczna w 3 aktach J.
Offenhacha. Bilr>tv wc1.eśniei do nabycia w
Zwią.zku Artystów Plastyków,
ul. Piotr-

kowska 102. a od godzinv 17 w kasie tea:n'edzielę kasa teatru czynna od godziny '11.
KONCERT TUR
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Zarząd Wojewódzki i Centralne Biu
ro Koncertowe - Okręg Łódzk; urr,a.dza
koncert w sobote 4 grudhia 1948 roku o
godz. 16.30 w !'lali Zarządu Wo:iewórlzkiego
TUR - CRDK ul. Piotrkowska 243. Udział biorą,: Łódzka Orkiestra Symfoniczna. dyr.vg-ent Józef Pawłowski, soliści Julia Gorzechowska - sopran. Anna Tokarczvkfr•~rna fortepian. W programit ·
Pieś)"li i t:>.ńre dawnP i i!,,.;„;„iszP.. P-zed
!!przetlaż biletów w kasie OKZZ. ul. Traugutta 18 i w Eekrr.tariacie Zarz. Wo.i ew.
'[UR ul. Piotrkowska 243 a w dniu koncer
tu w ka.s.ie TUR.-u. CPna zł. 25 d1'3. r-}0nków Związków Zawodowych.

tru. w

NA

TE~'J'R O"R-Pł-ZOOW/\
7

ODRUnOl~ F., "'"'".RSZi\WY

Dziś w czwartek, dnia 2 grudnia 1948 r.
w sali' Teatru Powszechnego (11 Listo nada 21) odbędą. się dwa TIOŹegnalne wystę-

py z,nakomitego zespołu .ku!ri~owego S~r
giiusza Obrazcowa. O g~e 16.30 .WY_konana zostanie barwna basn pt. „Noc Wlgilijna". za.~ o godzinie .20 Koncert „Pieśni
z lalkami" w wykonaruu Obrazcowa z Udziałem Borysa Simshiego
skrz~·pce.
Występy orgaruw.ie Za;rzą.d ~ejsk}. w Lodzi, Wydział Kultury l Sztuln. Bilety dod
b - . w ka.Sie Teatru Powszechnego o
na.gCJ.~O do l4:
od 16 do 20 Całkowity
gc ·
· · -e F·m•lm:z
doohód Arty§di w~a.J!ł n
' . .,
PQ.budoWY Ws.rSIZ8.'\V3111-

i
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MOSKWA (obsl. wł.). - Państwowy Korni·
tet. Kultury Fizyczne.i ustalił program ogólnora.dzieekich imprez narciarskich w nadchodzą.cym sezonie zimowym.
Pierwsze zawody czołowych nareiarzy odbędą.
się w st.vczuiu w Leningradzie. W tym samym
cz.asie w- Bakuriani, w Gruzji rozegrane zostaną.
ogólnoradzieckie zawody w slalomie i skokach
otwartvch. Narciarskie mistrzostwa. Zwią.zku
RadziP~kiego rozegrane zostaną w Swierdłowsku. W kwietniu odbędą. się mistrzostwa. wysokogór~kie, k t6re będą. miały miejsce na. północy

Nowe

OPTYMISTYCZNY NASTE.OJ
- W jakim nastroju wybiera się pan do Chorzowaf - pytamy n&:!lzego rozmówcy.
- Jad~ nastrojony optymi!tycznie. 1eieJl
chłopcy zagrają tak jak w Bra.tislavie, t.o btdt
spokojny o wynik. Dl& nas ten mecz nie ma specjalnego znaczenia., gdyi w najlepszym razie m<>.Żlclmy tylko przeskocy6 na przedostatni• miej„
ee, dla. ślą.ska natomiast będzie on mial kolosa.I·
ne znaczenie, gdyż jak uda mn si~ wygrd • n.mi, to zdobędzie puchar. w przeciwnym
ku puchar zdobędzie Kraków.

wyp«td·

ZSRR koło Kirowska.. Sezon sportowy zakoń-,
czony zostanie • dorocznymi zawodami w Mur·
maf1sku w rama.eh tradycyjnego „święta półno· NIE JEST WYKLUCZONA NIESPODZIANXA
cy''.
I Jak eię me. mniejszą. odpowieclzialnM6, to l~
Narciarze radzieccy rozpoczęli już staranne piej się zwykle gra, nie jest to więc wykluozon:'!
przygotowanie. do sezonu. W wielu miastach od- że n11 zakońc7.enie sezonu „Anno Dominl 1948' 1
bywają się obozy treningowe pod kierownict- piłkarze nasi zgotu,ią nam miłą niespodziank,.
wem czołowych zawodników i fach:owych tre·
nerów. W najbliżs~ym crnsie odbędzie się "'
WYJAZD W SOBOTĘ
Swierdłowsku specjalna konferencja. poświęcoWyjazd ich do Chorzowa. wyznaczono na sobona omówieniu aktualnych zagadnień sportu nar· tę rano, mecz zaś odbędzie si~ w niedziel" 5-go
ciarskiego.
grudnia przed południem.

rehordq .#wiata

Zatwierdził Międzynarodowy Związek
LONDYN (obsł. wł.). - .Międzynarodowy
Związek Lekkoatletyczny zatwierdził 10 nowych
rekord6w 'wiatowych, ustanowionych w ciągu te
gorocznego sezonu. 9 zatwierdzonych wyników
jei;t nowymi l'ekordami świata. Jeden rekord w biegu na. 100 metrów w konkurencji żeńskiej
- zo~tał wyrównany przez HolPnderkę Blan1Ju1oąn

co GLOWA, TO GLowa~ ••
Widzimy więc, że k&pitan LOZPN-u potrałlł
wyjść z impasu. Ewentualne luki w 1kładrie potrafi jakoś za.le.ta~. Obmyślany jest równiei plt.ll ·
strategi ~ zny niedzielnego meczu. L~eza kapitall
sportowy •LOZPN-u będzie ei~ sta.ral przede
wszystkim wypróbować na pomocy, dopiero gody·
by zas1ła. istotna koniecznoś6, & więc gdyby n&
przykład,
mówi!J.C po sportowemu, „nawalll''·
Kraszew~ki, to wówcza.s na miejsce jego musillł·
by przf'j~ć Ł!!cz. a jego miejsce iają.ćby ·musiał
Pietrzak lub Miller.
Dla. uspokojenia opinii piłkarskiej }',odzi w!\rto przypomnjeć, że w myśl regulaminu dozwolona j<>Rt wymiana dwóch zawodników w czasie
gry. Nic też dziwnego, że p. Kowalski zabiera
ze sobą aż 15 piłkarzy.

sportoacy wsi

Lekkoatletyczny

kera • Koen. Obecnie rekord ten - 11,5 sek.,
należy wspólnie do Blankers · Koen i
Amerykanki Stephens.
Zatwierdzono następują.ce rekordy:
400 m. - .Me Kenley (Jamajka) 45,9 sek
ustanowiony w Milwaukee.
• 2,000 rtl. - R.eiff (Beliria) 5 : 07,0 min. u.ste.·

nowiony w Brukseli.
80 m. p. pł. kobiet - Blankers · Xoen (Hl)<
landi11.) Jl,0 sek .. ustanowiony w .Amsterdam i"'
5 mil chód - Chureher (Anglia) 35 : 43,4 minuty, u~tanowiony w Londynie.
30.000 m. - Hi etan en (ł'inlandi11) 1 : 40 : 4-(1,4
godz., u•tanowiony w Jyvaskylo. (Finlandia).
Rzut młot.em - Nemeth (W~gry) 59,02 m„
ustanowiony w Tata (Węgry).
Rzut ilyskicm - Consolini (Wlorhv) !5!1,S!I m„
u~tanowiony w Mediolanie.
JOO m. kobiet - Blankers · Koen (Holandii.)'
1),5 sek., ustanowiony w Amsterdamie.
figurowej i szyblciej, znajdują się również łyż·
Sztafeta 4 na. 110 y - repr. Norwegii ł7,4.
wy drewniane z metalowym ostrzem, przezna· eek„ n~tanowiony 'Y" Ryswyk (Not"Wegia).
czone dla. wsi.
Rzut oszezepem kobiet - Banma (Austria)
Sprzęt, zakupiony przez GUKJi', zostanie roz· ~8.21 m., n•tanowiony w Wiedniu.
prowadzony w terenie za pośrednictwem związ
ków sportowych i poszczególnych pionów.

G.U.K.F. rozprowadzi sprzęt łyzwiarski
Ponieważ
napotykała.

akeja upowszeehnicnia łyżwiarstwa
dotychczas na. poważne trudności z
powodu braku sprzętu, Główny Urząd Kultury
l 'izyeznej zakupił znaczną. ilość łyżew oraz
butów narciarskich i do łyżew. Opróez łyżew po
pularnych („Turfy'' ), do hokeja oraz do jazdy

Ośrodki

wychowania fizycznego

Irlandia - Holandia
8:8 w boksie
(obsł. wł.). W
międzynarodowe spotkanie

Belfast odbyło
bokserskie mię
dzy amatorskimi reprezentaejami Jrlannii i Homłodzieży pracującej
landii. Mecz zakończył się wynikiem remi110W ramach akcji upowszechnienie. wychowania dzie mogła. młodzież pracująca., w ramach nor· w.jm 8 : 8.
fizycznego Zwią.zkowa Rada. Kultury "Fizycznej malnych urlopów wypoczynkowych.
Ponadto zorganizowane zo~taną. trzy ośrod
i Sportu przy KCZZ prowadzi ożywioną. działal
Ofiary na strajkujących
ność. Obecnie, w poro1.umieniu
z Funduszem ki wzorowe, przeznaczone cll:i sportu wyezvno·
\Ycza•ów Prarownirzych, Rada. Związkowa przy- wego. Dwa. z nich - to ośroilki sportów zirno·
robotników we Francii
stąpilfl. do uruchomienia J 7 ośrodków młodzie wych: w Zakopanem i SzklaTskiej Porębie. Tn3
Na strajkujących górn1kow francuskich wpła.
żowych z nastawieniem na wy chowanie fizycz- ci ośrodek przeznaczony będzie dla sportów letcouo: 10.439 zł. - Pracownicy P. Z. Z. P. P.
ne i sport. Ośrodki zoRtaną. utworzone p;zy do- nich.
Lódź Południe.
mach wypoczynkowych. Korzystać z mch bę3.720 zł. - Kolo terenowe PPR Julianów,
przy dzielnicy Bałuty.
O nuchar Haluż11
6.867 zl. - Koło PPR przy P. F. K. O§rodek
Nr. 1 w Łodzi.
17.000 zł. - Pracownicy Spółdzielni Kn1w.
Rieliźn ... Równość" Kilińskiego 94.
KATOWICE (-0.bel. W'ł.) - Na decy<luj.ą,cy IChomów) - Du.nn6ck.a, W1:ecz.or.k.a., GaiJ<izitka,
1.4:15 zł. - Wychowawczynie Domu Dzieek&
Oieililka
o Wioby>ai•u w roik.u bieżącym P'tlcitarn am. S.p. Barr-ań~ik:iego i · Kuliga; z „Ruchu" w Helenówku (wpłacono w O. K. Z. z. dn. 24.
Jó.refa .Kailuży, mecz Sląsk - Łódź, ~pit. ilw. i Su'5oZIClZyik.a; z ";,Napo=du" - S.l•a!W'O'We-go; z
SJ.. OZPN p.owołaił do rep<re1Zemita..qj~ ruastępują Hwly Po.kój (Nowy Byitom). - S7l00Ill>airę, z 11. Nr_ a•ygn. 2979).
5.118 zł. Dzielnica Bałuty PPR (wpłaco
cy>eh p.iilik.air.zy: z Korp. De!J.1eń6iko - Budneg-0; „PotllOOllili" (P.iekairy) - Siiwego; z „N a"j)llZOdn.1"
t10 w O. K. Z. Z. dn. l!). 11. 48
Nr. aeygn.
zie „Slą.-slka" (Swięrtiochl-Orwiioe) S.ZJtola; z AK.S IL'!P.irr1y) - Dudę i :z. „RV'!Ilell'a" - Pytl.óika.\
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Skład Słqska na mecz z Łodziq

są down1cy
. . ku uczczenm. Konnresu z·Je dnoc zen·1owego
.
6
\

:rn:n ).

22.fiOO zł. - Pracownicy Spółdzirlni .,S:i:tllka'' - Piotrkowska. 42
na k-to
PKO dn .. 26. 11.)
·
Zebrani na Nadzwyezajnym Walnym Zgro-1 re uczy nie winno. z Pol~kiego Ruchu Robot.ni2_856 zł. _ Pieniądze zebrane na uroezys·
madzeniu w dniu 1 grudnia 1948 roku członko- czeg~ mocne ogniwo m1~dzynai:odowego frontu tości ślubnej, która odbyła się dn. 27. 11. b. :r.
wie Zwią.zku Zawodowego Pracowników Są.do- walki o wolność, postęp i pok6J - celem na.le- w Lodzi przy ul. Południowej 8, przez ob.
wych i Prokuratorskich pow~ęli uchwałę treści żyt.ego ~w:1ęce~ia ~ej wielkiej ~hwili - prag: Sandperla. (wpłacono na k-to PKO.)
następującej:
nąc wysiłkiem osobistym zamanifestować swóJ
*
*
.,My, ·funkcjonariusze wymiaru sprawicdliwo§- żywy udział w dztele budowy ustroju socjali·
NA WSPÓl„NY DOl\l
ci Sądu Na.jwyżRzego, Sądu Apelacyjnego, Są?u stycznego .
.
Snółdzielnia Gosr:odarcza pra~ovn:iików
Okrągowcgo, R:!dów GTodzkich okr.ęgu Łódzkie- Dcklnujemy w okrl'RJ<' od nma l do 22 grn<l · przemysłu włókienniczego „Unia" zgodnie
go, Sodu Pracy i Sądu Ubezpieczeń Społecz- uia 1948 r. gotowość wypcłn,enia zobowil!zań z uchwała Walnego Zgrom<>dzenia przeka
„
p
ł
'
" ł"' 50 OOO (
uych, zrzeveni w Związku Zawo~owym
r.a: przyjętych przez nas zgodnie z uchwalonym ~ a na ••:W,SP?lny Dom. z . 1 .
słow.
eow.ników Są.dowych i Prokuratorskich w ehwih
.
.
iu
w
po
1
me
sto
pięcdzies1ą.t
tysięcy
złotych) prze.
1
1
zbliżajMeg~ sie 1jednoczeuin przoduj:i.eych pRr· P 11.nem pracy, J?O egaJącym n& usunięc .
- lewem BG~ za Nr C 004..2.'7J>
. t.ii "Politycznych P~l~kiej Klasy Robotniczej, kt6 wyższym iermini_e :wszelkich ~le.1?łoAoJ''
D-ll.345:Lł
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