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Anglosasi sabotują sprawę pokojul
Minister

Wyszyński piętnuje obłudne ·oś\viadczenia

przeciwnikó'v propozycji pokojowych ZSRR
NOWY JORK :PAP). Na środo
wym wieczornym posiedzeniu Komisji Politycznej szef delegacji radl2€ckiej min. Wyszyńsli:i poddał
szczegółowej analizie
oświadct.enia
przeciwników radzieckich propozycji polrnjowych, demaskując r~·!czy
w·.ste cele przedstawicieli blo'.-c:.i anglu-s.merykańskiego.

W przemów:ien:u popartym licznymi argumentami i wysłuc?! 111y:n
z głęboką uwagą, szef delega.::~: radt:t-t·kiej wykazał, że przedsta.wicielc
blnlm

anglo-amerykańskiego ~aboh1

ją sprawę

pokoju,

usiłują

od ·.vróci·~

uw<gę od propozycj; radzieckich i
prnc;wstawić się niezaprzeczalnym
faktom, świadczącym wyraźnie o
w2nioże11:u przygotowań do
:lowej
wo;ny przez garstkę anglosJSl{ich

p1ctendentów

do

panowania nad
światewm.
Uciekają
się oni pr;.y
tym do demagogii, kłamstwa ! oszczerstwa.
Ani przedstawiciel USA, ani ~ele
g.n Angl:i - stwierdził m. in. min.
W;:;zyński nie mogli zaprzeczyć,
żz turlożcrc..:e brednie przedsta 1vicieli
amerykańskich

kół

military~tycz·

cy!r.u gadanina o tym, jakoby Zwią
Radziecki . komuś zagraŻ1ł jest
- stwierdz:ł min. Wyszyński - powtórzeniem starych bajek. ~ie <la
sit; w ten sP,osób zatuszować f.iktu,
ze ZWIĄZEK RADZIECKI W AL·
CZY CZYNNIE O POKÓJ.
Szef delegacji radzieckiej :i.a9ięt
nowat również obłudne „ar gu· oenty" jakoby zawarc:e przei 5 mocarstw paktu w sprawie wzmocnien:.1 pokoju mogło doprowad!ić do
wyr-liminowania małych krajów, ora! jakoby istnienie Karty ONZ
cr.yr.iło zbytecznym taki pakt. 1\rlówca obalił następnie kłamliwą argumentację organizatorów paktu atlanty<'kiego, którzy utrzymywal:. że nie
IDF.I on agresywnego charakteru.
P11 dokładnym rozważeniu dek!ara
cjj przedstawjdeli Wi'O'lkiej B;:-;,-tan'i, Kanady i innych krajów, ~zef
dC'lci;acj: radz:eckiej wykazał rz~czy
wisty sens oszczerczego wyparlu dclcsi;ta kana'dyjskiego, który u s ił ,-.vał
wrr:ówić w Komisję, jakoby Zwią
zek Radziecki uważał wojnę ;;a Meur;'.knioną. Na zakończenie min. ~'Y
:S7.yński wezwał komitet do rz·'f"lOwC'r,o ro-zpatrzeuia i poparci:!. p'rnpozyr,ii radzieckich, zmierzajqry•~h do
obrony pokoju i zapewnienia w;;:iół
pracy między narodami.
z~k

n:.ch. o których wspominała uelegacja radziecka, mają c:harakter nodżc
gania do wojny. Faktom, na któryc~
op:rrają się te 03karżenia, nie mog~1 C·ni niczego przeciwstawić. Przez
DALSZA DYSICUSJA
swe milczenie przedstawic:ele USA
NAD PROPOZYC.JAMI
i Wielkiej Brytan;i potwierdzili jePOKOJOWYMI ZSRR
dynie słuszność surowej oceny tych
NOWY JORK (PAP). w tokn clalfa!•<ćw przez delegację radi:t~::ką.
5z:•,j dyskusji nad prepozyc,lami 1a\V dalszym ciągu min. Wys!yński diirrkimi w sprawie wzm·:lc;1l;mia
zd1•maskował pctwol'llą kłamliwość polp1ju przemawiali w Komisji Potwit,rdzeń renkryjnej propagandy a- litycznej ONZ tirzedstawicicle h!olm
ml'r:ykańskiej, jakoby Związ.'!l1: Ra- anirlosasldego, kt-Orzy, nie mu~ąc :ma
dz·f'cki przygotowywał nową woj- leźć rzeczowych argumentów, atako·
n", oraz wykazał całą obłudę ?..nglo- waU Związek Radziecki,ucie!;:ali się
amt.rykańskich podżegaczy wojc11- do
oszczerstw I wypac~ali fakty.
nych, którzy, budując set.ki baz wo- Pnc:mówienia. ich nacechowane hyjennych na całym świecie, wy.suwa- ły obłudą i niechęcią w stasunku
j:i, m~nstrualne oskarżenia przeciw- \ do pozytywnego programu ZSRR.
kl) Związkowi Radzieckiemu. R~akZ kolei zabrał głos czechosłowacki
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „•• „.„.IJ'llll••····

o

Zycie i walka Józefa Stalina
350 uczniow w Skierniewicach

uczei cz,nem 10..-lecie urodzin
Wodza postępowej ludzko.ści
jami zgnębienia faszyzmu hitlerowskiego przez Armię Rajziecką, dowodzoną
przez f>i:aiina,
poznać wielki dorobek naukowy
Stalina przez czytanie Jego dzieł,

WARSZAWA

(PAP). Wobec
70 rocznicy urodzin
Generalissimusa Stalina,
młodzież
PaństwoweHo Liceum Mechanicznego
w Skierniewicach ogłosiła list wezwanie do całej młodzieży polskiej. W li 'cie tym czytamy:
W dniu 21.XII. br. przypada
70-lecie urodzin Józefa Stalina.
'IN związku z tym wyrażamy serdeczne i głębokie uczucie przy·
wiazania i miłości do wielkiego
i mądrego Wodza światowego
obozu postępu, wolności i pokoju
- do Józeia Stalina. Jesteśmy
ś1•iadomi, że wyzwolenie Polski
od tm;zyzmu i kapitalizmu zostało dolrnnane dzięki bohaterstwu
Armii Raciziecldej pod dowództwem Stalina. Dzisiaj Józef Stalin
buduje demokratyczny pokój na
zbliżającej

się

całym świecie.

\ ViGzimy, jaką serdeczną opieką
oJ.acza Stalin młoGzież radziecką, jak
wychowuje i uczy tę młodzież, na
której wzoruje się postępowa mło·
dzież wst:ystkich k1ajów. '<V"skazania
Stalina są dla nas, młodzieży pol·
skiej, bliskie i drogie, mówią o tym,
jak nale:ty się uczyć, jak pracować,
fal• żyć, by być dobry!Il obywatelem
Po!ski, naszej ojczyzny, idącej do
socjalizmu.
Widząc wielkość i geniusz Stalina,
pragniemy poznać Jego życie i działalno ść,
pragniemy pogłębić wiedzi;
o jego hisloryczuej roli w dziejach
ludzkości, by móc kształtować w sobie cechy charakteru Stalina.
Zobowiązujemy się i wzywamy
całą młodzi eż polską, by wstąpiła w
nasze ślady - do uczczenia 70-lecia

urodzin Stalina w
sób:

następujący

Przestudiować życiorys

spo-

przemówień

i

ar~ykułów.

zobowiązujemy się:
Zorganizować w naszej szkole
w
dniu 21 grudnia 1949 r. wieczór świe
tlicowy, poświęcony Stalinowi,

Dalej

Zorganizować

PKP

przy ich

dla

pracowników

współpracy
wieczór
świetlicowy, poświęcony Stalinowi.

spraw zagranicznych Cle· I zapobieżenie nowej pożodze fariatomentis, który zanalizował posz~1.cgól n.· r.~.
nt punkty propozycji radziecki.::h,
l'!c:tomiast amerykański pro ;ekt re
stv;lcrdzając, ze każde słowo tych zolucji stanowi nieudolną prcłhę oprflpozycji ma na oku zapcwnir:nie minjęcia konkretnego
pr·Jbłe.::llU,
pol~oju na całym świecie, umożliwie sformułowanego w propozycjnn ra
nie współpracy międzynarocfo"'''~J i dz1cekich.
mini~ter

łłiech

przyjaźń

krzepnie

polsko-radziecka

gwarancja zwyci~stw narodu polskiego
Rezolucja III Krajowego Zjazdu TPPR
Wierna tr:idycjom internacjonalizmu, zapoczątkowanym przez 1-szą
Międzynarodówkę i głoszonym przez
klasyków marksizmu, wykuwanym
wsp6lną walką o „Waszą i Naszą Wol
ność", w szczególności w latach l 905,
Rosja Radziecka pierwsza postawiła
na forum międzyn:irodowym zagadnienie niepodległości Polski. Odzyskanie naszej niepodległości w roku
1918 zawdzięczamy wyłącznie zwy·
ci~stwu
Rewolucji Październikowe].
Związek Radziecki żywił do narodu polskiego stałe i niezmienne uc:wcia przyjaźni. W chwili. gdy zawish
nad Polską groźba najazdu hitlerow·
skiego, rząd Związku Radzieckiego

nam z mi i uniknięcie zaglady biologicznej.
jem Rad naród nasz miał mpżność
Dzięki Związkowi
Radzieckiemu jak najszerzej korzystać z przykładu
trącił podaną nam życzliwą dłoń.
odzyskaliśmy ziemie piastowskie i u- i doświadczeń z;sRR. Biorąe za wzór
·w czasie drugiej wojny świą'tl'.>wej trwaliliśmy swe granice nad Bałty- najdoskonalsze formy współzawodni·
w najtragiczniejszym dla Polaków kiem, nad Odrą i Nysą łJużycką. Dzlę ctwa pracy i ruchu stachanowskiego,
mroku okupacji hitlerowskiej caly ki zwycięstwu Związku Radzieckiego polski świat pracy przedterminowo
świat obiegły słowa Józefa Stalina masy pracujące Polski miały możność i ze znaczną nadwyżką wypełnił trzy·
iż rz~d radziecki życzy sobie widzieJ wyzwolić się z ucisku kapitalistycz-1letni plan .gos1~odarczy, ~zyskując
Polskę potężną i niepodległą. Po raz nego
i wziąć wtadzę w swoje ręce. realne. przesłan~1 .wykonan!a . phmu
drugi za życia jetlnego pokolenia na- Dzięki Związkowi Radzieckiemu i o- 6-letmego. W kra3ach kap1tahstycz·
rótl polski w 1914 roku odzyskał byt kazanej nam przezeń pomocy gospa-,nych groźbę zbliżającego się nieniepo:llcgly i suwerenność pa1istwo· darczej i finansowej uzyskaliśmy uchronni~ kr;,:zy.su ?'ospodarc~ego bez ·
w~ dzirki bohaterskim wysiłkom -Ar- możność podźwignięcia z o-ruzów na- skutecznie u~1lu1e się odsunąc, nakrę
mii Radzieckiej i narodów ZSRR. szego kraju i przystąpie;;ia do bu-1cając koniunkturę wojenną, rozpętu·
Tylko Związkowi Radzieckiemu za· dowy Polski Ludowej na zasadach jąe nastroje wojenne i wściekli! na·
wdzicczamy wyzwolenie z pęt naj- ustroju sprawiedliwości społecznej. gonlo:ę ~Hzeciw organizacjom postę
st!'aszliwszej okupacji hitlerowskiej Dzięki sojuszowi i przyjaźni z Kra- •powym l demokratycznym.
Zdradziecka polityka sprzedawczywyr;iził gotowość przyjścia

litarną pomocą. Rząd sanacyjny od·
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NOWY JORK (PAP). - Oddzia
h" k" • A
··
_rmlI „L u.d ow.e1• w
szybkim tempie zbhzaJą s~ę od
północo-wschodu i południa do
cbecnej stolicy Kuomintangu Czung·Kingą.
W Czung-Kingu

'

•Y c ~ns 1e1

panuje panika. i ~h.aos.
Według domes1en koresponden
tow amerY.kaóskich,
.k uomintangowskie czynią przygotowania do ewakuacji Czung-Kingu.
PEKIN (PAP). -Agencja No·
wych Chin 'donosi z frontu południowo-zachodniegb
że chili·
k A
·
L d
'
n
s a . rm1a
~ owa .w~~wo i ~
Kwc1yang, stolicę ~rowmc31 ~we1
czou. W ten sposob południowo·
zachodnie prowincje Chin, gdzie
resztki sił kuomintangowskich,
usiłowały wznowić walkę pozycyj .
ną, zostały przecięte na dwie czę-

władze

cz ung K n-1u
.

wyzwoliła

we. Ponadto chińska Armia Ludo
· ł
t t ·
· .
wa za1ę a os a mo 16 m1e1scowośCi we wschodniej i środkowej czę
ści prowincji Kweiczou. Rozbite
wojska Kuomintangu cofnęły się

ZMP-owcy

Ś

•

•

•

K weiyang

........

p.ośpiesznie na zachód. Równocze
.
śme donoszą o dalszych szybkich

postępach chińskiej Armii Ludo·
wej w prowincji Seczuan, gdzie
""' wolono szereg miejscowości.

ląska przyrzekają

Prezydentowi RP

wzmo' ~ wys1·1k1· wwalce' opok o'J.

KATOWICE (PAP).
Prezydent'
Bolesław Bierut otrzymólł od
obH;dującego w Katowicach J ~jazdu organizacji śląskiej Związku ·Nno
dz:c>ży Polskiei· depeszę nastę-.u.:„ceJ·
treści:
"'. '
„I wojew. zjazd ZMP w Katowicach. reprezentujący 1:57-tysię~ną - organizację ZMP ";oj.
śląskiego przesyła Wam. Oby-.
watelu Prezydencie, wyra:ty ezci
ści
i uznania oraz serdeczne Zl\lP• .
·
·
·
owskie pozdrowienia.
ZaJęte m 1 a.sto s~anowi "'.azny
Zjazd wykazał, ze młod1.ież
węzeł k?mur;.1kac.YJ.ny, od _ktore[\O
Zl\IP-owska nu~ego woj~wó1lzprowadzi m.m. ltma kole.1owa w
twa. swoim ofiarnym wysilkbm
kierunku Czung·Kingu. Liczy ono
i hartem w pracy przyc!lynila ~ię
·około 130 tys. mieszkańców i po- /
do wzmożenia zwartości i siły
siada liczne zakłady przemysłcr
młodzieży Śląska oraz podHie-

Umasowić do 21 grudnia br. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
lak, by objęło ono 70 proc. uczniów
naszej szkoły,
Pilnie i starannie uczyć się języka
rosyjskiego.
MOSI(WA (PAP) W związ.
Przeznaczyć
do końca roku 400
ku z H roczn:cą pierwszej
roboczo-godzin dla elektryfikacji powszechzwiązkowej narady stabliskiej wsi i dla przeprowadzenia
ehanowców, cała prasa radzieckonserwacji i remontu maszyn rolni·
ka nawiązuje do historycznego
czych w ośrodkach maszynowy::h Ka
przemówienia,
wy g!o:;;zone go
mion i Maków.
na naradzie przez JóZEFA
Dalej zobowiązujemy sią:
STALI~A. Przemówienie JóJJcdnieść dyscyplinę w szkole tJOzefa Str lina dało klasyczną
przez likwidację niepunktualności i
analizę ruchu stachanowskienieobowiązkowości,
by w ten spo·
go, jako WYż8ZEGO ETAPU
sób polepszyć nasze wyniki w nauce.
\YSPóZA WODNlCTW A
SOWykonaniem tych zolJowiązań
CJALISTYCZNEGO.
przyczynimy się do uczczenia
Prasa radziecka stwierdza, że wy70-lecia urodzin Józefa Stalina, darzenia ubie!!lych 14 lat potwietdo czego wzywamy w tym liście dziły calkowicie słuszność genialnyc·n
całą młodzież polską.
słów Józefa Stalina, który stwierdzi!,
Pod listem znajdują się podpisy że W3półzawodr.ictwo socjalistyczne
3.50 uczniów Państwowego Liceum doprowadzi do obalenia przestarzałych pogląC!ów na technikę i stworzy
Mechanicznego w Skierniewicach.
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Chtnska Armia Ludowa
1

R. P

sienia jej poziomu ideologicznego. Pełna poświę,cenia pra.•:a lysięcy młodzieży młndych robotni
ków i chłopów wzmocniła naszą
L do
o·
.J . t . ł
g:spo~irczJ;,zyznę 1 eJ po encJa
Przyrzekamy Wam, Obywatelu
Prezydencie, że w dalszym e;ągu wal~yć będziemy o lepsze
wyniki produkcji w przemy~le i
na roli, walczyć będziemy o wyniki w nauce, Mobilizować uadal będziemy młodzież ua::;~ego
województwa w pracy dla Lurowej Ojczyzny, Budować !>ędziemy szeroki front młodzie~y w
walce o pokój i sprawiedliwość

~fa~vN,li~~l~~~o i~~~~~1t ~a~b~~ciiufu~:

per~alizmu ~wia~o,yego, n~w~cząc: poWOJenne

<><><><X><><X>O<><><><><><>O<><><><><><><><><>OO<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><X><>
Komitet Łódzki i Komitet Wojewódzki PZPR, Prezy·
dium Zarządu Miejskiego m. Łodzi,
Politechnika
Łódzka,
ORZZ oraz Redakcja „Głosu Robotniczego" ~awiadamiają, że
dnia 19.11.49 r. o godz. 14-ej W X AUDYTORIUM POLITECH·
NIKI ŁÓDZKIEJ, Gdt1ńska 155, odbędzie się

NARADA

nowe, wyższe formy produkcyjne,
przyczyn'. się do imponującego wzrostu wydajności pracy i doprowadzi
do zatarc:a przeciwieństw między
prncą umysłową a pracą f;ąc~ną.
Bogactwo form współzawodnictwa
socjalistycznego, nieprzebrane siły
twórcze robotników radzieckich, powstanie i rozwój nowych form walki
o dalsze podniesienie wydajności pra-

KOMUNIKAT
UWAGA, KANDYDACI
NA P(>ŁROCZNY KURS SZKOŁY

KOMITETU

ŁÓDZKIEGO PZPR!

Towarzysze wyznaczen! na rół
roczny kurs Łódzkiej Szkoły Partyjnej powinni natychmiast sprawd.i:ić
w odnośnych komitetach dzielnico·
wych PZPR, czy zostali zatwierdzeni
przez komisję kwalifikacyjną.
Zilakcepfowani przez wyżej wymie
nioną komisję winni zgłosić się do
sekretariatu Szkoły przy ul. Połud
niowej 65 w poniedziałek, dnia 21
t,m. punktualnie o godz. 10-ej przed
pcłudniern.

Szkoły Partyjnej
KŁ PZPR

Dyrekcja

o siągnięcia

patnotQw JUgoZakusom podżegaczy
~v<:>jennych. z c'.lłą mocą. i stanow~z~sc1ci przeciwdziała Związek SocJah~tycznych Republil; Radzieckich, którego po~ga rośnie z dnia na dzień.
w ci:!gu ostatnich lat budownictwa
powojennego osiągnięcia Związku Ra·
dzieckiego przewyższyły przedwojenny poziom. Gigantyczne przedsię
":Zi.ęcia w dziedzi~ie rolni~!"'.a i tech:

słowiańsk:ch.

~;~ ' ~:r;,;l'zy;~:~da~~~~~h it~~k'~i:~
1

w..:macniają

potęgę ZSRit
plany
atomowych.
W obecnym, historycznym okresie
po~łębie~ie przyjaź~i ~olsko:radzJe~
k1e1 nabiera szc~eg~lne1 domosłdsc1.
~owstałe p1:z~d. pięciu laty To:var~Y.stwo PrzyJazm Polsko-Radz1eck1eJ,
mające na celu przede wszystkim
upowszechnienie i utrwalenie bratniej przyjaźni między narodem pol·
skim a narodami ZSRR, w krótkim
czasie stało s,ię najbardziej masową
w ~olsce or~anizacją społeczną, zrzcsz~J<!C obecme prz~s:ło 2.200.000 .Jn·
dz1, rozpowszechma3ąc
prawdznvą
wiedzę o Związku Radziecitim i jeg1>

wych,
i

krzyiu~ą
szantażystów

amerykańskich

osiągnięciach, zapoznając społeczeń·

stwo polskie z zycizm narodów ZSRR
i ich kultura.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej nie uważa za możliwe pospołeczną."
przestać na tych osiągnięciach. Celem
jEgo jest, aby każdy świadomy Polak
-patriota Polski Ludowej znalazł się
w m:jbliższym czas!e w szerega:::n· 'To
warzystwa, aby czym1i.:! z nim współ
działał, aby prawdziwa wiedza o Zw.
Radzieckim dobrła do każdego micsz
cy - ··;vszystko to są zjawiska, któ· kańca miasta i wsi
polskiej.
re rnogly powstać jedynie w wyniku PrzYjazne
ustosunkowanie
się
-wycięstwa
socjalizmu i uksztaUJ- Lwiązku Socjalistycznych Republik
wania się nowej mentalności zrodzo- Radzieckich z Generalissimusem Stanej przez ustrój socjalistyczny.
linem na czele do naszego państwa
Charakteryzując ogromny rozmacn ·i narodu,
znalazło ostatnio przej a w
ruchu współzawodnictwa w ZSRR, w wyrażeniu zgody na prośbę rządu
„Prawda" stwierdza, że ponad 90 polskiego, by dwukrotny bohater
}lrocent robotników przemysłu, tran- Związku
R:1dzicckiego,
zwycięzca
sportu i budownictwa bierze udziałjspod Moskwy, Stalingradu i Kurska,
we wspólzawodnictwie indywidual- warszawski robotnik, Marszałeli: Konnym. :>S procent ogólnej liczby robot- stanty Hokossowski stanął w ojczy.
ników, zatrudnionych w tych gałę- stym kraju na czele odrodzonego Woj
ziach - to stachanowcy i przodo1v• ska Pohkiego. Coraz bardziej pogłęnicy pracy.
biająca s~ę. obejmująca swym zakre---sem coraz szersze masy polskiego lu·
du pracującego, przyjaźń polsko-ra·
dziecka jest dla całego naszego na·
rodu jedyną, słusznie obraną drogą
do obrony przed wszelkimi zakusami
na naszą niepodległość i suweren·
przyjaźni
ność, nasze granice i bezpieczeństwo
polsko-francuskiej
i zabezpieczeniem światowego po·
P/,RYŻ (PAP). Dnia 22 b. m. 011- koju.
b~dzie się w sali Wagram w ParyNIECH żY.JE I KRZEPNIE PRZY·
żu wielka manifestacja. zorgaoizowa JAź::'f POLSKO-RADZIECl\A, R.em przez Towarzystwo P1·zybźni ROJMIA Z.WYCIĘSTW NARODU
F1·ancusko _ Polskiej. Ma.nif2stacja POLSKTEGO NA DRODZE DO SO·
odbr,dzie się pod hasłem: „W ol>lirzu CJALIZMU!
mHitaryzmu niemieckiego rea<huj.:.\IECH żYJE WóDZ NARODóW
my sojusz francusko - polski w celu ZSRR I CAŁEGO śWIATA PRACUzapcwnienia pokoju". l\:Ianif~.,;tacji .TĄ.CEGO, WIELKI PHZYJACIEL
przewodniczyć bedzie wof• .Joliot • POLSKI, GENERALISSIMUS
Jó·
Curil'
-ZEF STALIN!

Wrocznicę !~~,~.~,~.~.!.!.~.~~,~,~.~;, narady stachanowców

Józefa
dzieje Jego przyjaźni i t
współpracy z Leninem, poznać I
Jego działalność przygotowującą
proletariat rosyjski do Zwycię
skiej Rewolucji, poznać pracę
poświęcona rozwojowi ruchu racjonalizatorskiego
Stalina nad budowaniem pierwUprasza się osoby za1uoszone o punktualne przybycie.
szeg.J pa11stwa robotniczo-chłop·
skiego ZSRR, zapoznać się z dzie- o<><><>OOO<X>O<><>O<><><><><><><><><><><><><><><><><><X>O<><><><XX><X~
Stalina,

·czyli brednie generała Bradleya
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Wobliczu realizacji
wielkich
o s f Jd h

Dobiegają
końca przez
prace-Ian
fnwestycyjn"
przewldziane
3-let....
ni, plan odbudowy gospodarmej.
Stoimy u progu nowych, wielkich in
We6tycj~ inwestycji planu 6-letnie&'<>Nowe zadania w dziedzinie :inwe&tycji, :zadan:a !Planu przebudowy i
ro;:budowy gospodarczej - cechuje
nie tylko
ilościowy '\VZrost nakładów.
Są to J"ednocz:eśn1e zadania J·ako!<ciowo różne, \'"'nikai·ące
z. .-~
tv1'""'
trzeb nowego etapu naszej przebudo
WY społecznej i rozwoju gospodarczt"go, wymagają.ce ma-0mie lepSzegG przyg-0towania i maicmle wyższe
g1> poziomu organizacji, pla-nowania.
i wyltona.wstwa.

Trzeba usunąć

„wąskie
gardła"

Sukcesy jednak mori:na będzie oEdągnąć tylko pod warunkiem przerz:wyciężen:a 1stniejących lub powsta
jąc:vch „wąskich gardeł" w procesach inwestycyjnych, pod warunklem mobilizacj~ energii i wysiłkn
resortów oraz zakładów pracy do usuwania przeszkód :. rodzących się
w foku wykonywania planu inwesty
cyjrego dysproporcjj,

hdn~ z ,~~kichgu~r· w
dz:ałalności &nwestycyjnej jest niedo
0
1 11

~t:~~r~~~:st~vci~~~~:. ~~~ ~: ~;:1i

w teJ· chwili tak zwane nrogramo-

wanw, czyli formułowani~ założeń
projektów jnwestycyjnych.
Ponieważ w naszych warunkach
phn :inwestycyjny w swej przeważąiące 1· części nie jest jeszcze opar_-.
ty - ·na wy!wńczonej dokumentacJi
techniczn~}. proces układan:a planu
pokrywa s:G w dużej mierze z programowan:em.
.
Niski poziom programowama w
w:e-lu resortach prowadzi do tego,
.
że plan inwestycyjny w toku wy·
1
"oy·
okazu)·e s·ę
"'
'·"'~111·alicznych
• n1erea ny(prze' wymaga
„virements",
rzL'tów), albo wręcz przebudowy.
Wpływa to w sposób decydujący
na opóźnienia w wykonywaniu inwestycji. Niski poziom „program~war;io." jest w dużej m:erze wymkiem niedorozwoju słutb inwestycyjnych u poszczególnych inwes~orów oraz specyficznej postawy n:ektórych z nich, polegającej na zwr6ceniu głównej uwagi w okresie two
rz-"eia planu n:e tyle na jego realno$<'.! li prawidłową budowę, ile na
umotywowanie jak
największych
l.mitów :inwestycyjnych.

r.

te an . ę ryc owski" .

dl a d zia
· ł 1 '
·
inwestycy3nej
ku 1950 ai nosci
w 01."Tesie
6-lecia. w roRamy te należy. wypełnić ży.vą
zastępca przewodniczqcego Państwowej Komisji
treścią. Na tę żywą treść procesu inPlanowania Gospodarczego
westycyjnego składa się myśl i "rysilek wszystkich ogniw, odpowiedzialnieczność przeprowadzania uciążli- ~iębiorstwach oraz przezwyciężenia nych za wykonanie planu, począwszy
wego i długotrwałego postępowan:a „wąskiego gardła" w dziedzinie do- od organów planowania i służb inwew:ywłaszczeniowego w połączeniu z kumentacji technicznej został opra- stycyjnych inwestorów wszystkicl1
niedostateczną J·eszcze sprawnością cowa y · · ·
· szcze bri, poprzez b.mra proJe
· Jt towe,
n 1 Jl!Z uch wal ony przez K orniwb.d:i; planowania przestrzennego tet Ekonomiczny projekt Uchwały 'kc.ńcząc na przedsiębiorstwach wy· · l ok·a1·lUlCJl
·· o b"iektow
·
vna dy u„I.mistrów o organizacji słu?.b l 1\unawczyc J1 i bankach finansujących
w "'d
......,ad maruu
in·westycyjnych, przyczyniały s:ę efo inwestycyjnych i biur projektowych. i:.westycje.
.
opóźnienia wielu robót inwestycyjPrawidłowa organizacja służb inSprawne wykcnanie planu inwestyn 11
t
·
·
l
I
yc. .
we s _YCtYJnych stworzy podstawę dla cd:;~neg~ ,zda eż~ od setekd trsięcy . uNajboleśn.lejszym bodaj „wąskim na1ezy ego postawienia kontroli wy- z1, wsro dorych dccy uJące miejgardłem" działalności inwestycyj- konania planu. Zagadnienie kontr~li sre stanowi jeden z oddziałów klasy
nej jest w dalszym ciągu n:edosta- wykonania :planu i sprawozdawczości rcbotniczej robotnicy budowlani.
teczna zdolnooć wytwórcza 'biur pn było dotychczas przez szereg resorJak najszersze ożywienie akty cvjektowych. W zwńązku z tym wyko- t6w poważnie zaniedbane.
ności robotników budowlanych, dalnrrJe dokumentacji technicznej ,)Rok 1949 stanowi przełomowy szy roz~vój prz~dującyc;h form współ·
p67nia się w stosunku do planu :n- ckres w dziedzinie organizacji i pla- ~a~vodmc~wa pi:acy,. k~ore 1!"a za sobą
west"Ycyjnego 0 kilka miesięcy, za- r.owania wykonawstwa budowlanego. ;uz , takie os1ągmęc1~,. Jak . Trasa
m:ast wyprzedzić go co najmniej 0
Reorganizacja byłego Ministerstwa W-Z, doi;iy s.zybkosc1owe itd. kilka miesięcy.
Odbudowy w Ministerstwo Budow- ~~· ~oł~cze:im z '!lt~nsywn~ P.rac~ fnJest to bardzo poważny brak, któ- nictwa, które przejęło pod swą kon· ~ymero~ 1 techmko~v plamsto~v .1 pro
ry odbija s:ę na poziomie i realności trolę wszystkie przcGsiębiorstwa bu· 1ektantow, prowa~z1
przyspiesze·
planowania inwestycyjnego, na or- downictw:i ogólnego i rozgraniczenie I ia tempa procesow 1,myestyc.yjnych,
ganizacj! wykon~wstwa oraz na pla- zadań pomiędzy tym ministerstwem, a tYm samym ~o przy~p.1eszem,a temnowaniu wykonawstwa i zaopatrze- a ministerstwami gospodarczymi. naJ . r•a wykonywania całosc1 planow gonia materiałowego.
zorującymi prudsiębiorstwa budow- spodarczych.
bMfypu~eMn~eg~pPw~nafil---------------------------------------------L•k •d •
'I
·
j

1

?o

l

;

kres

-

Szybciej wykonywa~
dokumentacJ" e tecbniczn=-

~

Drugi typ-OWY błąd planowania inwestycyjnego to wadL:wa często lokalizacja obiektów inwestycyjnych
~ n:;.edostateczne skoordynowanie ich
terE.nowe z wiążącym: się z nirm:i inwe~tycjami w innych działach gospcdarki narodowej.
Dodać naleźy, że w naszym planov·8niu inwestycyjnym za mało uwa-

t~cl._hc~s ~rÓ~~~~
ng:oś;:c?·~~~essitęyCdJ.01·
..,.-

efektu produkcyjnego lub uzytJcowr-go z nakładem.
T3"IDCzasem wnbec carat% większej
ilośd budowania nowyoh obiekt«Yw,
r1;agadnienie to winno być poważnie
opracGwywane.
p 0 ważną
przeszkodę, hamującą
pn,cesy inwestycyjne stariow'..ły dotychczas trudności uzyskania przez
jr.węstorów odpow!ednich terenów.
Prywatna własność gruntów i ko-

Anglia. zaciska pasa

szne z· qdan a naro du c· h n' sk ego

d:~dz7~:a :;;::a:~::awl,:ta ;~~:t;~~}~~~F:~;;~~~::l:: z::::~ Sł u

1948 · 1949 stano

ł

I

~owstawani:~i\~1~zz~i~~~~v~o~: h. 1~~~[!t'~~.~~Jd~l~~i~1'..~~~w~~idow~z~~: ,
1

0

w0jn wielkich państwowych przed- montażowycl1 na rok J 950 oraz nowa

s:ęb:orstw budowlanych. ParadoksE-rn było to, że działalność tych nie
watpliw;e
socjal:stycznego
typu
prw<lsiębiorstw, wykonawców planu
ilw,e~t~·cyjnego, sama dot~·chcz"ls
nic była planowana na sposób socj::iiistyczny.
Namiastkowy plan, który przcdsię
bicr~twa budowlane opracowy\vały
na rok 1949, ,n je był oparty na doSf"teczn1·e
po:ł"'b·.one3· m"tOd 'e l.
~
::: "
- skoor~
był
w niedostateczny
sposób
dynowany 14 planami innych gałęzi
gos1>0darki narodowej.
Do tych trudności należy dodać nie
dostateczną kontrolę ze strony inwestorów ~-ykonania planu inwestycyjnego nie pozwalającą na czas likwic!c.wać niedociągnięć i dysproporcji
na tym odcinku.
Jeżeli mimo tych wszystkich przeszkód i trudności plan inwestycyjny
na rok 19~9 zostanie, jak to wykazała przeprowadzona niedawno akcja
rewizji planu, w zasadzie wykonany
do końca roku kalendarzowego hę
7

w~~ ~ł~:~~~iast{~~e~Zt:~:;
~i~~o~ ~~ż~;~n;zir:~~~~~my :;:
.
.
t
· konnwcó-:v, inżynierów i robotn1"ków,

roz):roszen:e nakład ow mwes YCYJnych na zbyt wielką ilość obiektów
·
·
:i tym samym nadmierne roZCJągru~c:e poszczególnych robót w czasie,
co prowadzi do zamrożenia środków
;i do zmn:ej~zenia ogólnego efektu
p: 0 :iukcyjnego lub użytkowego in•v"stycJ·i.
I

estycji

„

dzięlri wielkiemu entuzjazmowi, jaki

1·

·

,

O

I

ła Chińska

Ra-1

p

ałł'D•.S ąpil

siły

roboczej·

-

uchodźców

dele1nat
pOl§ki
"7

klasa robotnicza i inteligencJ·a wkła':W
da w wykonanie planu inwestycyj- _NOWY J<?RK (PAP). - Na plenum\ I łrulgrantów, popartego licznymi\
nęgo.
Lgroma.dzema ONZ ambasador Wier- przykładami, ambasador WierbłowDotychC7.as wykonując plan inwe- Mowski. motywował, rez_?lucję po!- ~ki stwierdził, że jedyną drogą zapostycyjny, inwestorzy i wykonawcy za- ską, ktora domaga się rownoupraw- biegnięcia takim wypadkom jest zaj„ci w pierwszym kwartale roku ,.,..._
nlenla imigrant?w i uchodźców w za- wieranie ~wustronnych konwancji
0
'
l!CJńczeniem
planu inwestycyjnego ••ro- kresie wa1·u n ko ' v pracy, prawa repa- m IęcIzynaro dowych przez rząd y kraku poprzed'liego, przystępowali prze.. triacjl !_migrantów i uchodźców do jów emigracyjnych I imigracyjnych.
ważnie do wykonani1 planu danego ich_ krajow ma~lerzystych na koszt Konwencje takie winny określa(: waroku dopiero w drugim kwartale, co panstwa, w ktorym przebywali, oraz runki pracy i płacy imigrantów oraz
powodowało znaczne przesunięcie ko~wencji między państwami emigra powinny gwarantować im prawo naw czasie proces6w inwestycyjnych cyjnymi a imigracyjnymi w sprawie leżenia do związków zawodowych.
i szezyrowe ich nasilenie dopiero w imigracyjnej siły roboczej oraz jej Tymczasem w chwili obecnej w różczwartym kwartale.
warunkó1~ pracy.
. nych krajach robotnicy- imigranci
Obecnie pruwiduje się, że skoryPo omowieniu dyskryminacyjnego flOZbawieni są prawa zrzeszania się
gowany plan inwestycyjny na 1949 r. traktowania siły roboczej .uchodżców ! należenia do związków.
'Fi.nien być wykonany pod względem
technicznym w całości do :n grudnia
Aden'~uer.
l•r., a tzw. okres ulgowy („poślizg")
~
U
6
rezerwuje się wyłącznie na rozlicze- na odbycie konferenc'1i niemieckich kół postępowych
nia finansowe.
Ta reforma oczyszcza pole dla rozBERLIN (PAP). demokratycznej„, „Związek socjalipoczęcia wykonywania planu na rok
Jak donosi agencja ADN, szef nie- stów
chrześcijańskich„,
„Kuitur1950 ju:!: w pierwszym kwartale, ale mieckiej administracji Koblenrji bund„. Ponadto na konferencję zapro
jednocześnie naklada ona na inwe- dr Sommer, wykonując instrukcje: szono wybitnych działaczy polityczstorÓ\V
obowiązek
odI>owiedniego Adenauera zakazał odbycia ogólno- nych, !JOspodarczych i kulturalnych
11rzygotowania sie już obecnie do wy- niemieckiej konferencji grupy z Nan- ze wszystkich stref Niemiec.
konYwania planu na rok 1950, tak, heim. Konferencja ta miała się odbyć
Rozgłośnia berlińska stwierdza, że
aby pienvszy kwartał nie został w dniach 18, 19 i 20 ·listopada w Neu przywódca grupy z Nauheim - prof.
zmarnowany.
wied. Miały vrziąć w niej udział m. Noack złożył oświadczenie, w któDla umocnienia. organizacji służb in. „Liga Kobiet w \\talce o Pokój 1ym wyraził protest przeciwko bezinwestycyjnych w resortach i przed- i Wolność", „Grupa akcji socjal- prawnemu zakazowi władz

n=e po•wala·

Prawow1·1 Y rząd • c hińskl - prze d stawiciel narodu chińskiego zażądał
lik id
· t Jf
kt' j kli
z w owania e arsy, w - ore
ka zdrajców uzurpuje sobie bezpraw·
t
l '50 ·11
me reprezen owan e '* -mi onowego
narodu. Nie ulega najmniejszej wątl' ś · ·
b
· t
·
Piwo Cl, ze w rew in
rygom impc·
rl·a11··to·,„ przedstaw1·c1·e1 C t l
"
"·
en
ra
Rząd u Ch'ins
· k.1e1· R epubl"ki
Lu dnego
1
owe3·
zajmie należne mu miejsce w Orga1"zac1·1·
Na do'\"
z·Je dnoczonych .
n c
ro „
Nikt nie może już tego dziś kweslionować. Nawet angielska prasa reak·
cyjna zmuszona jest przyznać, że
sprawa Czang-Kai-Szeka jest przegrana. Londyński „Economist" pisze
z łezką w oku, że „w Londynie i Wa
szyngtonle mówi się coraz częściej,
że sprawa została przesądzona, niezależnie od tego, czy to się komu podoba, czy nie„.
450-mllionowy naród chiński stanął w szeregu narodów walczących
0

Republika Ludowa, spra,
wujaca władzę nad prawie caloscią
terytorium Chin i repreze11tu1·ąca cały naro"d chin"' ski. Rząd Mao TseTunga został uznany przez Zwf<>.zek
""
Radziecki, Polskę i inne kraje demo·
kratyczne, jako 1"edyny i rzeczywisty
przedstaw.idei Chin.
Bankmci kuomintangowscy nie ma
ją już obecnie żadnego tytułu do ret
i
d
kt'
prazen owan a naro u,
ory w otwartej walce pokonał ich i wyrzucił
jako zdrajców i rzeczników interesów
mocarstw imperialistycznych,
Nie ma już dziś dla nikogo wątp Ewo
ści, że reżim Czang-Kai-Szeka upadł
bezpowrotnie i nic nie będzie w stanie go wskrzesić. Mimo to fikcja rządu kuomintangowskiego utrzymuje
się nadal, dzięki poparciu Imperiali.
stów na terenie ONZ.

.

rzeciw wyzyskowi
t

·1

Ilff u om n t ang n Ie
• ma prawa reprezentowania
Republiki w ONZ

metod!>!GJ!.'i:t pla.nowaaia ..zaopatrzenia Ji1j\_
ł
materiałowe~o mwe:;tycii.
Przesuwa
on:i w powaz· ne· ·
· d · I
0 d powie
• · za planow::>.nie
' J nuerze
Minister
Spraw
Zagranic:.:nych
TIC'ŚĆ
zaopatrzenia
zz1ain-t ,
d .
Chińskiej Republiki Ludowej - Czu
wes orow na prze s1ębiorstwa wyko- ::::n-Lai wystosówd do Sekretarza Ge
na\vcze.
nc·ralnego ON, Z, Trygve L1'e, p1·~.mo,
E 1
G
rcorgamzowame
an m
ospo- w którym stwierdza, że 1'edynym lec!..:rstwa Kra_iowcg-o w Bank Inwe~L, ·
·
d . ł
. ,
galnym 12·ądem chińskim jest Cen·
"' :cy3ny 1 po zia uprawmen w za- tra!n" Rząd Ludo'ITV1 i· z·e wobec tego
kre·i f"
· ·
t ··
'
·
3
. "e mansowama mwe. YCJI p_o- delegac3·a Kuonu'ntangu nie ma naJ·między t
B an k • a k1Jlca b k ·
:·
en
.
an
·ow
mn1'e1'•zeg~ prawa do reprezentowasrec l
h
k B k R
. B k
v
Koi~:n~i~y' :;,:i - an - •.0 1ndy0 1 an 1 nia Chin na obecnej sesji Zgromadze
. .
. ' „rz~cz.yni się_
umoc- nia Ogólnego Narodów Z1'ednoczo·
nie~1a fmanso~eJ i tech.rocznej kon- n eh.
troh wykonania plann tn\-restycyjne- Y
. .
.
gc; poprzez banki finansujące inw&Nota <?zu En-Lai J~st ~og1czną ~on
stycje.
sekwenCJą "'Ydarzen i głębokich
przemian, jakie dokonały się w ChiRola budowlanych
nach. Pod uderzeniami Chińskiej A:r.
. .
.
mii Ludowej armia kuomintangow?.'e :vszystk1e ~osunięcia orgamza- ska została rozbita. Naród chiński
7
c: Jne 1 me,to~ologic~ne, opa:r:te na bo- zrzucił wielowiekowe Jarzmo feodall.
ga~yc~ dosvnadczemac~ ZWlązku
zmu, obcych imperialistów I ich Jmo.
dzieckiego, stworzą niezbędne ramy mintangowskich pachołków. Powsta-

z

1·

i imigrantów ~0~ k:~ze~p~~~~~~:.ar~ej~zkukt:~~

H'

dzlecklego zmieniają oblicze świata.
w ś·
ej c1e Chin Ludowych do Orga·
nizacji Narodów Zjedn0C20IlV..Cll' ozna
ć b
cza
ędzie wzmocnienie sil obozu
pokoju w łonie \ej Org~nuac\t Na
podstawie statutu ONZ rządowi Chiń
sklej Republiki Ludowej będzie przy·
padało stałe miejsce w Radzie Bezpleczeństwa. Związkowi Radztecklemu 1 krajom demokracji ludowej
przybędzie nowy sojusznik, który
pomoże w zaciesnlanlu współpracy
międzynarodowej, we wzmocnieniu
Organizacji Narodów Zjednoczonych
1 poszanowaniu jej Karty.

ONZ

·Delegat Polski zwrócił następnie
uwagc;: na te punkty rezolucji, które
domagają się umożliwienia robotnikom imigrantom przesyłania oszczędnosc.i do krajów ich pochodronl.a c.re;z
,
· ·· na
prawa imigrantow
do repatnac1i
koszt kraju, w którym przebywają.
Kończąc ambasador Wierbłowski
stwierdził, że Polska kategorycznie
sprzeciwia się propozycji brytyjskiej,
która, przekazując kwestię do Międzynarodowego Biura Pracy, zmierza
właściwie do jej zdjęcia z porządku Kto zwycięży w Il etapie?
dziennego. Polska wie, na podstawie
W
ł
dotychczasowych doświadczeń, że
spó zawodnictwl
wiele krajów uchyla się od wykona„
łSR
nia półśrodków zalecanych przez tę
orgi:lnizację.
KATOWICE ~PAP). Do Czecf1osłoNa rzecz rezolucji polskiej wystą· w:icjj wyjechała 18 bm. IO-os).J1wa
pili również delegaci Czechoslowa· delegacja górników polslcich, ;1by
cji, ZSRU, Białorusi i Ukratny. Dele- wziąć udział w konferencji, r.iajqgat Jugosławii odmówił poparcia re- cC>; na celu ustalenie wy21ików f1 '!ta
zolncji polskiej, tłumacząc si~ wy- p1i współzawodnk!twa między tl'zekrętnie m. in. tym, że Jugosławia m;t kO([lalniami polskimi: ..S?l'no„nie jest zainteresowana problemem wiec", „Anda,luzja" i „Ryn1~" 1 t..,.i:e
Imigracyjnej siły roboczej",
ma. kopalniami zagłębia ns.tr:i1v·1i:o _
W głosowaniu Zgromadzenie ONZ kanvińskiego.
przyjęło 45 głosami przeciwko 6-ciu
W pierwszym etapie wspóha-wo<lrezolucję
brytyjską,
przekazującą nictwa trwają.cym trzy miesiące zwy
spra.wę do Międzynarodowego Bil!ra cii:-7.yli górnicy polscy. różnicą f.7,3
Pracy. ·
punktu.

• p I a.·
gorm"kow
o Sl\I

•

I
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nad
S urowa
porywisty wiat1·,

Donem.

Dmie
deszcze
i chłód. Wzdłuż rzeki, nad jej biegiem śndkowym, cią.gnie się front.
1.'o linia walki z wrogiem i zmagań
z przyro<ll!. Oto płynie Donem kra,
potem woda pokrywa. się cienką warstwą lodu. Jakże trudno jest przepra wfać !udzi, sprzęt, amunicje! Jakże trudny jest dowóz do brzegu niskiego, odsłoniętego, błotnistego przez stepy bezdrożne, bezleśne, gdy
kryć trzeba każćfy ruch przed oczyma wrogiego lotnika„. Wytrwała
praca nie usta.je ani na chwilę,
11. wzmaga się po nocach. Ciągną nadDon ludzie, działa, czołgi, wbija się
w dno rzeki pale, 11rzerzuca się przez
nia liczne przeprawy; wyrastają.
punkty ob3erwacyjn2 i schrony, rozwidla się sieć okopÓ\V. Równe>cześn'.e
toczą się boje o ulepszenie pozycji,
o ro~::;zerzenic przyczólków, boje
o każdy pagórek, nie!az o pięd7. ziemi. Jesteśmy na Froncie Dońskim.
niosąc

ront Doński przygotowuje się cło
wicl!dej operacji. Cz!owiek w
skórz:i:-ic.i kurtce, wysoki, o energi~z
nych ruchach, którego można zobaczyć w dowództwach poszczególnych
armii, na punktach obsenvacrjnych,
przeno.'lzą~y się szybko z miejsca na
miejsce samccho<lem terenowym, roziua\Yiający serdecznie
z żołnierzem
w ziemir.nce na czołowej pozycji,
człowiek. który wszystko dostrzega,
przeniklhvy i krytyczny, doradzają
cy i rozkazują.cy - to dowódca Frontu Doń;kieg·o, generał-lejtenant Konstanty Roko>sowski.
Przysłał f?O niedawno pod StalinJrrad Naczelny Dowódca. Armii Ra-
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człowie· epopei sta·1ingra z iej

no go, uniemożliwiono wycofanie sif.
Ogromne ugrupowanie na znacznym
obszarze pod Sb!lingradem ujęte :rostało w gigantyczne kleszcze, które
utworzyły
szczelny, żelazny pier·
ścień. Równocześnie powstało kilka
mniejszych okrążeń, szybko zlikwidowanych. Równocześnie tei' część
wojsk radzieckich, która posuwał:\

~ ;~:2i~~1;~:1~;.p~~ł~~r~~:~~:y:~~
źonym pierścieniem.
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pa~frłon:e~~t~~{·ad~~

i],,

dzieck:ej. ,,Oto nasz front, towarzyszu R ok ossowsk 1.„ rzek'
-, Sta 1·m
- terze Gł"owneJ· w rozmowie
·
w Kwa
z nowomianowanym dowódcą Doiiskiego Frontu. „Przekazujemy wam
wszystko, co stoi na północ od Stalingrndu... Stalingrad przeżywa ci{'Żkic dni. Musi być za wszelk:! cenę
utrzymany. Pomóżcie obrońi-om miasta. Atakujcie nieprzyjaciela codziennie, odciągajcie jego siły od Czujko·
wa".
II.
talingrad, do któreg·o f&szy~d
zbliżali się w końcu sierpnia, ,,o
2-miesięcznej ofensywie letniej J!M2
roku, nie był sam przez sii;i celem
kampanii. Znaczenie strategiczne Stalingradu było inne. Niemcom clwcJ.zi
ło o marsz n~ północ, wzdłuż Wołg·i,
o oskrzydlenie Moskwy ze wschodu.
Oto dlaczego Stalingrad atakowany
był od miesiąca z prawdziwą furi1.
Coraz nowe jednostki rzucały się na
bohaterskie miasro. -Jednak - bezskutecznie. Armia. Czujkowa, mając:i
na bliskim zaDleezu oirromna rzeke

S

W ołgę, walcząca na wąskim, podłuż· oddawała grunym przyczo'lk·u, me
'
· J1. \ Val ka trwnia
zow
sta l'mgra dz \nc
i 11is zczyla faszystowakic wojsl;a.
Tymcz!ls.e m, dzięki obrnnic Staline;rndu, oknepła długa linia froatu hicg:n~cego spod v.·oroncża wzdł•1:~
Donu, potem ku '\'oldze i na południc
do jezio:· Kulmuckich, tworz p_c kąt
rozwarty o wierzchołku w Stalingradzie. Naprzeciw trzech frontów: Polurlniowo - Zac11odnicgo, Doń;:;;il 1 p
i Stalingradzkiego stdo 3G dywi zji
piechoty, '3 dywizje zmotoryzowt!11P',
5 pancernych i ·1 kawaleryjskie <l:: wizje, razem 48 dywizji w.;;partyc!1
z powietr::a 3 korpus ami lotniczymi.
Większa część jednos tek zaprawiona
była w walkach, w Polsce, Francji,
Belgiii. Nad Donem zajął wróg brzeg
wysoki, panujący, ułatwiający wgląd
w zaplecze frontu radzieckiego. Zdawało by się, że z manewru i zaskoczenia. wojska radzieckie w tych warunkaeh nie będą mogły korzystać.
Jednakowoż w tym czasie, ki.idy faszvstowskie wcisk.i czvniłv h127.sl.·u-

teczne w:..-silki zdobycia Stalingradu,
opracowyT\-any był i przygotowywany plan najwi~kszej bitwy, Jaka wyrinrzYła s!ę w diiejach ludzkości, genialny istalt11ow3ki plan kontrofcnoywy i niezt;wodnego zwycięstwa. Xależało go tylko do ·:konale, po mistrzow,ku wykonać. Zadanie o his torycznei donio~lośei spadło na znaku111ityd1 clm,ódców stalinowskiej szkoly na g-eneralów Wasilewskiego,
\\' aiutina, Jerjemienko - i na od wo.
łanego w tym celu 'l dowództwa
Briuń,kiego Frontu
Hoko~~ow~kiego.
III.
nzień J9 lis topada 1942 roku. We
łlJ' m gle, ścielącej się nad dońskimi
stepami, rozległ się. gr~mot tysięcy
dział. Potężne przygotowanie artyleryjskie trwało godzinę i 20 minut, po
czym ruszyły do natarcia piechota
i czołgi generałów: Watutina i Ro·
kossowskie~o. Było to pierwsze głów·
ne uderzenie zadane znad środkowe·
'go biegu Donu w kierunku południo\V'lm i nohulttinwn-wi:irhotłnim. Front

I

Iprzerwane;niemieckie pozycjecoraz
drgnął,

zostały

przenosząc się

głę·

hicj i gl~biej potoczyła się walka na
ogromnym ob;zarze. Nt~stępneg·o dnia
clokonan<' zo,;lalo przełamanie obrony
hitl:!rmnkiej na połu::lnie od StalinA'radu przez woj~ka ).\'en. Jcrjcmienki, prowadzą~e walkę w kilku kierunkach i zfażające na snotkanie z woji;;kami które wyszły znad Donu.
Szybk,ie grupy punce me, idące od
sukcesu do sukce3u, 110ko01ywaiy
dziennie do 50 km. J'ie~hota średnio
- do 20 km, idąc wśró:l sihej śnieżnej zan1iec1.
listopada· pier\\'..;za faza zwy.
~ cię:ikiego planu bvln' w pełni
przep1·owadzona. W nie,vielkim rnie·
ście Kałacz, rzucajQc. się sobie na
szyję. powitali się czołgiści, którzy
wyszli z prawa i z lewa od Stalingradu. To spotkanie było pierwszą
oznaką wielkiego zwycięstwa.
Jaka była główna treść wojskow:~
sukcesu? Czy zmuszono przeciwnika
do ucieczki, czy do odwi'otu? Nie!
Osiasmieto zr..acznie "·iecei Okraz1>-

2·9

J

:!· k~~f~i~~i

Stalingradu. Ale tego nie zrozumiało hitlerowskie naczelne dowództwo,
przeceniaJ·ące swe siły i traktuJ·ące
nadal obszar r.amknięty pod StaiingTadem za pndstawę du dal"Szego na·
tarcia. Powstał awanturniczy plan ,
k~ól'~ prze\\·ir;l'.wał przedarcie .się, kn
O•\np:on_ym _wo)sko;~ ' z dwu re.)ono~:
Tormosma 1 ~telmkowa. Akcją ~ie
rował o~lawi_ony l\Iann_5 tem, , ktory
post~~owil: me. ra.tOWflC ?~krl)~Q.!ly:;h
~vojs,~, le?z pl zei w~c. 8•1 " "ku mm
1 ut~'·orzy~ · nową lmię frontu pod
Stal!~:r:i<~em.
. •
.
Prozne_ były wy;;1łk1 l\Iann.;tcma.
Herszt nie. o.ka za! si~ wc:lzem. W ciągu grudnia zhkw1dowa)l.e zo;;tuly
ugruI>owania Mannsteina. Wojska r;idzieckie, posunęły się i~szc.ze dalej
na zachod. Front .oddalił się o. 150
do 200 km od Stalingradu.
„Bolszewicy umieją wojować" rzekł wtedy gorzko von Paulus, do·
wódca 330 tysięcy źołnier.zs zamknie·
tych pod Stalingradem,
(Dokończenie nastłpl)
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Tkalnia PZPB Nr 7- Listy
cierpi z powodu złej pracy przędzalni
Trzeba przezwyciężyć trudności
i wykonać plan jak najrychlej

r

\

~alnia P~PB Nr 7 nie ~ko-1 ki", ale

inne, z których PZPB
Nr 7 otrzymują przędzę. A więc
znów wychodzi na jaw sprawa
wątku Nr 68, na który tkacze na
dal _narzekają. W dalszym ciągu
tkwią \\"-bim da wne błędy. Dużo
też do życzenia pozostawia czarny wątek Nr 12, używany do artykułu U.K. 16, a produkowany w
PZPB Nr 2. Lecz i przędza, dostarczana z własnej przędzalni,
roi się od błędów. Oddział przewijalni nie pracuje właściwie,
przepuszczając pęki i zgrubienia.
Jest więc zrozumiałe, że przęcłzal
nia w znacznym stopniu ,;wykonuje" swój plan kosztem tkąlni.

produkcy3nych.
planow
nu1e
.W prawdzie gęsto porozwieszane
na tablicach ogłoszeniowych apelf' 1o tkaczy przypominają o pod
jętych zobowiązaniach, lecz, niestety, i w październiku :plan wy11ełniono zaledwie w 92 procentach.

i Fatalna przędza
~zukamy przyczyn niepomyślnego objawu. Nie trudno je znaleźć. W tkalni od razu rzuca się
W oczy, że na wielu krosnach tka·
cze prują tkaninę. Nie tylko zresz
tą tkacze, pruciem zajmują się na
nawet pomagaczki. Pomagaczka
tow.Grelowska opowiada nam, że
przez cały dzień chodzi od jednego tkacza do drugiego i pomaga
mu przy pruciu towaru. Oczywiś
cie, wskutek tego wiele krosien
stoi bezczynnie, gdyż tkacz zatrudniony przy pruciu, zatrz:vmu
je wszystkie swoje krosna z obawy, aby n :c powstał błąd w 'rozpiętych na nich tkaninach. A i z
samym pruciem tkacz ma \Vlele
roboty. Musi bowiem zdejm0wać
c! ężarki, pociągać osnowy", n3kładać ciężark i z powrotem. a przede wszystkim cierp~hvie 1 dokład
nie wypruwać wątek po wątku.
Jak informują nas tkacze, powo
dem ustawicznego -prucia jest
dliwy wątek, a często i zła osnowa. Tkaczka tow. Dyniak pokazu
je nam taką osno·.vę, której bl'zegi wrzynają się w głąb, powodując zrywanie nitki. Jest to wina
krochmalarzy. To znów nitka z
przylepionym i ukrochmalonym
wraz z osnową kurzem wywołuje
zryw i znów trzeba usuwać wiele
wątku. Tkaczki chcą wytwarzać
dobry towar, z cierpliwością więc
usuwają każdy błąd. Rzecz prosta, to wszystko dzieje się kosztem wykonania planu ilościowe-

wa

go.

, ·~·-!.,•- .,,_
,

Przędzalnra obciąża

tkalnię swymi błędami
.
W dużym stopniu winę za niewykonanie planu w tkalni ponosi
więc przędzalnia. I to nie tylko
przędzalnia „Bawełnianej Siódem

Brak kontroli

w PZPB Nr 7

i

współpracy

nie ma dostatecztechnicznej. Błędy

nej kontroli
d
przę zy wytwarzanej we własnej
przędzalni, bezwzględnie nic powinny zostać przepuszczone na
następny z kolei oddział produkcyjny. W~docznie praca m1j.;;trów
i brakarzy prz~dzalni nie jest d,J
statecznie kontrolowana.
Brak też współpracy między
przędzalnią i tkalnią. Wprawdzie
·
odbywają si.ę zebrania międzyoddziałowe, lecz mestety, nle przy
noszą one pożądanych rezultatów.
Na zebranie np„ w którym uczc5 tniczyliśmy, przybyły przeważnie tkaczki Zjawiło s:ę tylko k ilka prządek i to wszystko dobrych
i wykwalifikowanych. Nic więc
dziwnego, że zażaleń tkaczek, któ
re przyniosły na pokaz wadliwą
przędzę, w ogóle „nie przyjęły
one do wiadomości". Prawdopodobnie 1 inne zebrania mają podobny przebieg. Byłoby bardzo
pożądane, żeby prócz dobrze zor
ganizowanych zebrań międzyod
działowych, zwoływano tkaczy na
naradę międzyzakładową z przę
dzalnią PZPB Nr 2 lub PZPB
Nr 5.
Jednak pomimo ·wielu nastręcza
jących sii: trudności, tkalnia PZPB
Nr 7 powinna energicznie przystą
pić do usunięcia tych wszystkich
przeszkód. Należałobv więc wpro

I

Organizacja podstawowa i kiewykazały
rownictwo zakładów
znaczne osłabienie czujności, dopuszczając do tak niepomyślnego
stanu rżeczy. Wykonanie planu
zobowiązaniowego na dzień 7 gru
dnia stoi już pod znakiem zapyta
nia.
Spodziewamy się jednak, że za
kłady, w których zorganizowano
pierwszy zespół konkursowy, ma
jące tylu wybitnych przodowników, wytężą wszystkie swe siły,
aby najrychlej wykonać plan i·ocz
. M .S.
ny.

„ślemy Ci, Marszałku, z głębi
serca płynące życzenia owocnej
pracy dla dobra Polski Ludowej
i jej Odrodzonego Wojska Polskiego".

świeci

zakł;idach przcm ysłowych naszego miasta,
agitatarów z pamyśln ym: wynikami. Osiągnięcia.

godnyftl przykładem

·1 racują

'.Jr')dukgrupy
cyjne wielu placówek świ"-t'!czą doboitnie o tym, że claiałalność agitato·rów skupiła się przede ws1y s:llim na zagadnieniach w ykonania
planu, podnicsfonia jakości i wy d~jncści pradukcji i że przyniosła
rezultaty.

już

Jednym z najbardziej owocn'.e pra
cvjących

agitatorów jest tow. Trze-

ci:lkowa. PRZODOWNICA PRACY
NA SNOWALNI W PZPB Nr i7.

Tow. Trzeciakowa

swoją

dz;ałal-

no~ć agitatorską rozwija w tkalni.
Zachodzi jednak i do innych uddziałów fabryk:. Tow. Trzeclakowa \V<.;,druje od warsztatu do warsztatu, ujawr.:iając różne bolączk.: robot'l:ków
i usuwając je. Podczas wi>rowadzanla nowego systemu premiow.·mia w
przemyśle bawełnianym, tow. Trzeclakowa miała do spełnienia poważ
ne zadan-.e uświadom!enia tkaczy o
sysłu:;zności i celowości nowego
stemu. Tkaczki skarżyły się na to,
że nie są w .stanie wykonać należy
tego procentu ekstry i primy, ponieważ otrzymują zły wątek. Tu jedn<t.it tow. TrzeC::akowa energiczn:e
protestowała.

Jak to· -

pow~arzala

kie trudnośc:· zo3taną przezwyciężanć', zaś jakość produkcji się podn'.eSi"
·
· og-:-arncza
· k·owa me
'I ow. T rzecca
s:·~ tylko do wyjaśniania i tłumacze-

n:d W każdym wypadku ·..isiiuje
istd n'e dopomóc robotnikowi w usu
Nier.1ęc:u braków oraz bolączek.
day;no zdarzyło sl<;, iż tow. Trzcc'akowa z~uważyla. w tkalni . płacząc::i
prz.., unieruchom10n.vm kro::;n.~ młud4 tkac-~kę. z~:n'.erP,Sowala .się tyi:n
wyp:dk;em bllz~J. sprowadziła mai strów i· kierowmka tkalni , któ~zv
· . po
zt·1claniu przyczyny przymusowego
p<»toju krosna doszli do wn:osku, że
byla w tym wina majstra. Uszkodzcnie usunięto, a tow. Trzeciakowa
zyskała sobie jeszcze jedną robotniq, darzącą ją zaufaniem i wdzięcz
no~cią za okazanie czynnej pomocy.
Sekretarz organ:zacji :podstawowej
PZPB Nr 17 tow. Ba.lcersld nazywa
Trzeciakową
tow.
żartobliwie
„wścibską kobietą". I słusznie. Gdzie
kolwiek w .zakładzie dzieje się źle,
tam zawsze można spotkać tow. Trze
c:akową, radzącą wspólnie z robotnikami nad usunięciem braków. W
swcim czas:e w snowaln!, gdzie pracu:c tow. Trzeciakowa, bardzo dużo,
bJ aż 30 skrzyń szpulek przędzy mie
s:f;cznie odsyłano do odpadków wsku
teic n:edbałego obchodzenia się z nią
i brudzenia jej. Obecrue dzięki energicznej akcji tow. Trzeciakowej ilość
t:i. spadła do jednej skrzyni mlesięcz
n:e.
Za zaoszczędzenie 29 skrzyń przęJŻy
miesięcznie tow. Trzeclakowa uznana została mistrzynią OM.Czędnoścl
i nagrodzona Brązowym Krzyżem

I

Pr.osimy o

brać składkę na strajkujących włók-

prelekćje wstępne

niarzy. Inicjatywa jednego z robotPrzechodząc kilka dni temu obok się utwory muzyki symfonicznej ·
ników została entuzjastycznie przy- Filharmonii Łódzkiej, z prawdziwą popularnie zwanej „poważną". Nie
jak się póź
t
k
„ . ł
jęta przez całą .zało3ę. Z równym en·
tuzjazmem zebrani przyjęli zapropo- radością przeczytałem plakat, zapo- z:o~mma. em ·oncer ~~ a ·
nowaną treść listu do robotników wiadający koncert muzyki rosyjskiej meJ przettonalem, takich, Jak Ja, było
i radziec;kieJ·. Poinformowano mnie I znacznie więcej.
.
z Roubaix. W liście czytamy:
Jestem robotnikiem, przed woj'lą.
„Walka Wasza musi być walką również, że bilety ulgowe mozna nazwycięską, za Wami stoją nie tylko być w ORZZ-cie. Ponieważ bardzo lu- n ikt nie wyjaśniał mi, jak należy
'vłókniarze naszych zakładóv{, całej bię muzykę radziecką, z prawdziwyra słuchać i rozlnnieć nluzykę, nigdy
. uczęszcza ł em na k oncer~
lecz wszyscy proletariusze zadowoleniem poszedłem na ten kon- zresztą. me
Polski,
świata. Postanawiamy przeprowadzić
dobrowolną slqładkę wśród naszych cert. Niestety, na program złożyły ty. Dziś my, robotnicy, z przyjemn'>cccc : :: : i::cc: XlOOt: :~cii>Oc ioooec:cc:::: ::::: :: "" : "ooooooooooocxiooooooooc:<.crom» ścią chcielibyśmy korzystać z organizowanych dla nas przez ORZZ konllllllllllllnlllllllllllłlllTII certów, ale często nie jesteśmy do tetysięcy
go dostatecznie przygotowani. Po
nie pojmujemy w·pełni muzyprostu
DU"1IOllHlllllllJD
ki poważnej . Trzeba wlęc nam w tym
pom~, trzeba nas uczyć.
Czy Związek ZawoclO\\'Y Muzyków
Polskich lub Związek Zawodowy Pr.icowników Kultury i Sztuki nie mógł
by przed każdym koncertem dla świa
ta pracy urządzić prelekcji, jak to
dla młodzieży szkolnej?
się czyni

ton cukru

tegoro~z"'a

kampania

łh

.
t
6
d .
W,Y .ay~ mi się, ze w wcza~ mewą robotf!:ekwencJa
p~n;..e wzr9słaby
I

Robotn1·cy

„Dołożymy

Galant.

Oddział

i

Art.

wszystkicłi sił ce-

lem zwiększenia

pracy twórczej,

pogłębienia współzawodn i ctwa i
wzmożemy
racjonalizatorstwa;
oszczędność i dyscyplinę pncy i
wzmacniać będziemy jedność

kla

sy robotniczej. Wspólnie z Wami,
Towarzyszu Marszałku, dążyć bę
dziemy do rozkwitu naszej Ojczyzny".
Związek Zawodowy Kolejarzy
przy Dyrekcji Okręgowej Kolei

Na frtDN6111
PiJftev

. ~wSPOWW(}JJNICJWA
Czołowi

przodownicy pracy

Stauisław

Wróbel z zainteresowaniem

ni~b~d~:f:i~ł~;zyi%ro~~~nf: j~~fcf;:
Pym z tych pracowników naszego za

kładu, którzy pierwsi ocenili rolę so-

przysłuchuje s1ę

audycji ra,!lioweJ,

nął nowy rekord w miesiąc~ paź
dzierniku, wykonując bazy produkcyjne w 226 procentach. Te wsyaniazwiększyły znacznie
łe osiągnięcia
jego zarobki i przyczyniły się również do tego, że w uznaniu jego zasług Centralny Zarząd przyznał mu
w nowowyremontowanym domu dwu
pokojowe mieszkanie z wszelkimi wy
godami, a dyrekcja naszej fabryki i
Rada Zakładowa ofiarowały mu na
poświęconej
uroczystej akademii,
uczczeniu 32 rocznicy Rewolucji Paradioodbiorpiękny
ździernikowej,
nik.
Rywalem tow. Wróbla jest młodzie
przodownik pracy, ob. Longin
Czaja, który w miesiącu październiku
wykonał normę w 186,28 procentach.
Pomiędzy obu przodownikami pra·
cy trwa szlachetny wyścig o tytuł
najlepszego pracownika naszych zażowy

200-tu pracowników naszych zakła bywatelskiego obowiązku.
4 godziny minęły_ szybko. Po zadów ostatniej niedzieli pracowało w
ciągu 4 godzin przy odgruzow"iniu kończeniu pracy jednogłośnie uchwa
lil!śmy wezwać do akcji odgruzowa.Bałut.
Wspólna nasza praca przyniosła nia Bałut naszych kolegów z Łódz
duże korzyści. Z jednej strony dała kiej Fabryki Obuwia Nr 2. Zobaczyznaczne oszczędności i przyczyniła my, kto z nas ofiaruje większą ilość
do przyśpieszenia odbudowy roboczo-godzin, poświęconych oczysz kładów.
się
zP.iszczonej części miasta, równocze- czeniu Bałut.
Marła Michalak
z. Paczyński
śnie zaś dla samych naszych prscow
korespondent fabryczny „Głosu"
korespondent fabryczny „Głosu"
nikj)w miała poważne znaczenie wyz Zakładów Rymarskich Nr 2
chowawcze. Pracowaliśmy wszyscy
z !.':iZPG Wytwórnia Nr 5
razem, robotnicy i kierownicy admi- ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••1
nistracji ,aktywiści partyjni oraz towarzysze bezpartyjni, wszyscy jedna
kowo zadowoleni ze spełnianego o-

dl a raCJO.ll.3 !! za OrOW

,

Jedwab.
Techn.:

I

odgruzowu1·ą Bałuty

r

oraz dla wszystkich chętnych kurs
kre.Jleń. Sądzimy, że opanowanie tec·n
niki kreśleń, a co za tym idzie zapoznanie się z podstawowymi zasada11li
maszynoznawstwa, pomoże naszym
~acj_oi;ializator?m w ich pracy i po\.Juazac ich b.ędzie do dalszych_ ulepsz.en.
Czy takie kursy nie powmny row-l
nież powstać i w innych zak,ładach?
J. Grodzki
sokości 26.000 złatych.
korespondent fabryczny „Głosu"
Ootatnio nasza Komisja Ulepszeń
dla racfonalizatorów
zor12:a.nizowała
PZPW Nr 2

Ruch racjonalizatorsk i w zaltła
dach PZPW 1\1· 2 przybiera coraz rozleglejsze formy. Najlepszym
tego wyrazem jest fakt, że w samym
tylko mie::;iącu październiku do Zakładowej Komisji Ulepszeń wpłynę
ły cztery wnioski. \'1,"szystkie zostaa projektodawców
ły zatwierdzone,
nagrodzono premiami o łącznej wy-

wnene cukro'Wiit „Młchlłów« k~i;W~rna;y: odpa.rowy•
wainłe soków.
~

Włókienniczego.

IV -

duktyjnych . W czasie Miesią,~a Po- Państwowych:
„Wyrażamy głęboką radość :l
gJ1~hirnia Przyjaźni Polsko- \'l3rlziec
kid tow. Trzeciakowa no'rafit::i powodu objęcia przez Was doprzyr.porzyć T1>wa1~lystwu Przyi::ź·· wództwa nad Odrodzonym Woj m Polsko - Radz:ecldcj 46 •1Jwych
skiem P olskim. Ze szczególną raczłonków.
Tak więc na. każdym oclcinku, dością w itamy Was powracająceklasy ro.
czy to w pracy produkryjnej go do kraJ·u • J·ako ·syna
·
- eg o k o1eJ. asyna po1s ki·
czv społecznej, aktywna i :>ojo- bot n.iezeJ,
rza" .
wa postawa agitatora 11utlnosi
Członkowie pcdsiawowej orgajakość oraz ilość produk~ii. u- nizacji PZPR przy Straży Pożar s 1uawnia pracę organizacji 8po.
nej m. ŁC)dzi:
· lu· na
· o b ow1ąz
łe c:myc h i zbliża organiza~j~ pa.„p rzyrzek amy, ze
tyjną do mas i>ezpartyjnycb sze wykonywać będziemy jeszcze
przez zaintcres-0-wanie się i usu- lepiej, s u mienniej i dokładniej.
Przyrzekamy podnieść wydajność
wanie bQląezek robotników.
s·woją ofiarną i aktywną pncą a- naszej pracy. Będziemy nadal wy
·
;
1
· ·
t
l
git 1 torki tow. Trzeciakowa, (łługop.erwszenmę
PZPB N r 17, za- so
·
·
h ·
·
1etma
t rn rzymac hpa ·
rob ot ruca
słL.iyła na zaufanie i sympat'ę za- s wa w J?racac pozarm~zyc i n:i
logi oraz szacunek organizacji par- dal będziemy wzorem l przykładem dla _innych straży pożarnych
,
tyjnej.
.
w Polsce Ludowej"~
• • ! Kar.
'

cjalistycznego współzawodnictwa pra
cy. To uświadomienie społeczne pozwolilo tow. Wróblowi nie tylko prowadzić szeroką akcję propagandy
mkow w F1lhannon11.
Nie. w.olno z~pomina~, że dla ud~- współzawodnictwa, lecz stało :;ię
stępmema ludz_1om pracy rozryweK źródłem jego wielkich sukcesów w
kultura!nych, me wystarczą tylko ul- pracy.
gowe bilety.
Siedmiokrotny zwycięzca we współ
Stały czytelnik „Głosu"
zawodnictwie indywidualnym, osiąg„Aktywista"
----------

t ee}]Ili•czny ch
Ki1rs k reS en
1• t ,.
•
'ł

Na sd.łeclu -

mysłu

żaden błąd w produkcji, ±adne zaniedbanie nie ukryje się przed jej
c:mjnym okiem.
botników poszły 1 czyny. W ciągu
Ostatnio tow. Trzeciakowej powie
pierwszych dwóch godzin trwania I rzur.o opiekę nad kołem ZMP, z C'Z.ezbiórki wpłynęło już 5.000 zł.
go już w krótkim czasie wywiązała
Marla Majewska
korespon den t f a b ryczny ,, Gł osu" się doskonale, dopomagając rnłJdzie
1ży :k stworzenia 7-m:u brygad proz PZPB Nr 4

----------11111
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za~~d;e~~aniu padł

Marszałku, ufni i szczęśliwi, że
Wojsko Polskie będzie kierowane
i;;rzez' Was, zwycięskiego wodza w
walce z najazdem hord faszystow
sko - hitlerowskich, jednego z
przodujących dowódców Armii
Radzieckiej".
Zw. Zaw. Pracowników Prze-

Zasługi.

strajkującym włókniarzom francuskim

da

Pracown:icy Centrali Tekstylnej
Wyrobów

Składnicy Eksportowej
Bawełnianych:

W lieznych

Robotnicy PZPR Nr. 4

800

Zarząd Główny Związku Zawo
dowego Pracowników Sądowych
i Prokuratorskich w imieniu wszy
sikich pracowników donosi:
„Fakt, że bohater wojny z faszyzmem i uczeń strategii stalinowskiej stanął na czele Odrodzo
n ego Wojska Polskiego oznacza
nienaruszalność granic na Odrze
i Nysie, umocnienie pokoju i podla imperialistyczważny cios
nych planów podżegaczy wojcnnych".
EnergetyZwiązek Zawodowy
ków Okręgu tódzkiego:
„Jesteśmy dumni, Towarzyszu

społeczeństwo:

Tow. Trzetiakowa z PZPB Nr 17

wielokrotnie - przecież i u nas, 1 w
innych fabrykach przodownicy pracy
wadzlć surową kontrolę w przę wykonują na tym samym wątku podzalni i często urządzać narady ważne ilości pierwszego gatunku.
międzyoddziałowe, aby prządki Trzeba tyllto chc:eć, pracować pilnie i sumiennie, a napewno ·.vszystpoprawiły wreszcie swą pracę.

robotników, a pieniądze przesłać Wa
szym . głodnym, chorym i cierpiącym
dzieciom.
S!emy Wam braterskie pozdrowienia".
za gorącymi słowami naszych ro-

I

Aktvmno i bOjOIDD PDSłDIDD agitatora

Nasi korespondenci f abr'łJczni piszą

Załoga nasza wysłała w pierwszych dniach października list do
włókniarzy francu~kich, a w tych
dniach otrzymaliśmy od nich odpowiedź. Serdeczny list tkaczy i ptzędzalników z Roubaix stał się tematem
żywej dyskusji całej załogi naszych
wniosek, aby ze-

Do naszej Redakcji napływają
bez przerwy odpisy listów, wysy
1anych przez lódzki świat pracy
na r~ce Marszałka Konstantego
Rokossowskiego. Oto krótkie urywki tych listów, będących wyrazem uczuć, ożywiających całe

Nowe kluby racjonalizatorów

Zapowiedź

Stefański).

PZPB w Rudzie (prze- dyrektor Maj, sekrebrz - tow. Gryga). PZPW Nr 38
przewodniczący - tow. Ogłodzińs~i,
1majster
warsztatu mechanicznega,
tow. Pietraszewski),
sekretarz
pt,pW Nr 3'6 (przew. - dyr. Olszak,
sekr. - tow. Łukaszewicz ) . PZ.PD;i.;.
stępujących zakładach:
W PZPB Nr 14 (przewodniczący - Nr 2 (przew. - tow. Sobis, sekredyrektor 'Vizner sekretarz - tow. tarz - tow. Jaskóła majster). PZP:O
'
.
'
. .
tow. Kozdro,
1 W Nr 22 (przew. Słodkiew1 cz).
PZPW Nr 6 (przewodniczący - sekretarz - tow. Kaszica) i PZPW
tow. Maciaszek, kierownik warszta- Nr 39 (przew. - tow. Różniakoweki1
tów mechaniczn.vch. sekretarz - tow. sekretarz - tow. Ostrowski)~
narady racjonalizatorów i naukowców obudziła ogromne
zainteresowanie we wszystkich zakładach pracy. Wyraz~m tego są licznie powstające kluby racjonalizatorów i wynalazców. W ostatnich
dniach zorganizowano kluby w na-

wodnlczący

Nr 318 __

Tajemnica poprawy produkcji·
Agitatorzy „dziewiarskiej dwóiki" - przy pracy
' Przed kilkoma miesiąca:mu. nie
:tbyt pochlebnie pisaliśmy o Pań
stwowych Zakładach Przemysłu
Dziewiarskiego Nr 2. I słusznie.
W maju oraz w czerwcu br. fabryka wykonywała plan produkcyjny zaledwie w 80 - 90 procen
tach. Z powodu niskiej jaikości
fabrykatów, nie wykonano rów•
niez planu eksportowego. Określliliśmy wówczas iten stan !jako
smutny wynik całkowitej demo·
bilizacji załog1, wywołanej zanied
baniem przez organizację partyj·
ną donJi.vsłych spraw wykonania
zadań produkcyjnych.
Jednak od tego czasu w „dz.\ewiarskiej dwójce" wiele zmieniło
się na lepsze. Już w lipcu fabryka osiągnęła 100 proc. planu, a w

dukcji, uzyskując wagowo 103,9,
118,6, ostatnio zaś 127,7 procent
platm. Jakość iprodukcjt również
uległa znacznej poprawie osiąga·
jąc w październiku 93,1 proc. 1-go
gatunku.
.
Co iprzyczynilo się do tak poważnej poprawy iprodukcji w tak
krótkim stosunkowo okresie cza-

su?
Na to pytanie odpowiada nam
sekretarz organizacji partyjnej
;przy PZPDz Nr 2, tow. Jaszczako-

wa

Bez ,,cu d u Ił z C DU I•

Takie wypadki mieliśmy w szwal
ni przy wprowadzeniu produkcji
eksportowej. Robotnicai, która
1p rzy zwykłej robocie szyła 600 700 sztuk bielizny dziennie, uwa·
żała, że przy eksporcie nie może
wykonać więcej, niż 140 sztuk.
Dla przykładu, posadziliśmy wspól
nie z drugim agitatorem, tow. Kra
jem, inną nowoprzyjęta, robotni·
<:ę do tej samej pracy. Już W
pierwszy~ dniu uszyła ona. 160
sztuk, a w następnych stopruowo
coraz więcej. Dowiedliśmy W ten
sposób naszym robotnicom, że jeśli się chce, to można i przy zwięk
szonych wymaganiach dać odpo·
wiednią ilość produkcji. Oczywiś
cie, nawet w takich wypadkach,
kiedy trzeba się uciekać do dawa
nia bezpośredniego przl"kładu, nie
zapominamy o wyjaśruaniu robot
nikom, dlaczego musimy zwiększyć

wreszcie spostrzegliśmy załama
nie się produkcji, wzdęliśmy się w
garść.
Niepowodzenia ipodzi)ała·
ły, jak zimny prysznic, i przyczyniły się do skupienia szeregów
organizacji partyjnej oraz jej egze
kutywy wokół zadań produkcyjnych. Szukając sposobów przezwyciężenia zła, oparliśmy się o
uchwałę
Biura Organizacyjnego
KC PZPR o rpowołaniu do życia
grup agitatorów. Wybierając towarzyszy na agitatorów przeprowadzaliśmy staranny dobór ludzi.
Wyszukanie 22 odpowiedzialnych
towarzyszv za.brało egzekutywie
trzy dni. Lecz okazało się to zbawienne w skutkach.

:'.

Niewątpliwie wiemy wszyscy, co 1qdzić o niejakiej „republice, federa~yJ·
nel' (z siedzibą w Bonn). A ·zwłaszcza o jej „rz11d~i~"'. Krótko mó.~ąc:
„federacja" najgors::ych mętów neohitlerowsko- ·rewiz1onutyc:m.o-szowmistycz
nych. Łotr na łotrze ~ied.~i i łotrem pogania.
• •
Zdaje sobie :; tego spr~ nawet or'!an Watykanu (z siedzi.b11 w :,olsce)
_ sławetny krakowski xiążrco-metropolitalny „Tygodnvk Powuechn~ • Ty~ko :ie jak zwykle_ w dziwny trochę sposób rzecz poru.sza, w „kromce reb.
gijnej" jq Z(lmieszc:zajlJC („Tygodnik POW$zechny", Nr 45 i; dn.. 13 bm.).
Pod tytułem: „CDU a ivyznanie".
Ani uważacie slówec::lca, co znac::y owa CDU. Ani wzmianeczki, że to .
jeden' z glówn.ydh filarów niemiecko.faszystowskiej polityki odwetu i wojennego hazardu, naczelna podpora gabinetu ciemnych figur z Bonn: Heussa,
Adenauera, Loritza itd. Natomiast mętne wykrętasy: „rząd::qca „federa·
cyjnq republiką" (Bonn) partia CDU nie jest katolicka, l~z mi!c~zywyz~a,.
niowa" (?). SwU.dc;;;yć ma niby o tym statystyka wy.irtaniowa 1e1 posłow
do „parlamentu" w Bonn. Ze 139 mianowicie „reprezentantów parlamentarnych" CDU „tyiko" 98 jest katolikami, a 41 protestantami.
Z powyższego, naturalnie, wynika, ~e cale ~ium za. niecną ~~no§6
polityczną CUD spada, nieprawdaż, me na hitlerowskich katolikow, lecz
na owych 41 protestantów. Oni to, ~jda.cy „ciągną" OU:~~h. 98 f~et~w do
rewizjoni:inu, uowini::mu, faszyzmu itd. „PrzeglosowuJ<J ich widac, cliociaż są w stosunku do nich w zdecydowanej mniejszości (przeszło ~:2~.
Gdvby nie tych 41 protestantów, to CDU ho, ho, wyglądałaby zupełnie in.a.czeJ. Talr: momaby wnosić z sugestii x~~żęco-metropoli"".lne~o ~isma. sp'.'"
łec;:no-Tmlturalnego . . A nam się, psiakosc, ivcale w to 1akos wierzyc nie
chce. Bqdź co bqclź ton jednej z ~ęhszych zgrai z Bonn nadaje nie cyfra
.
41 , lecz cyfra 98.
Tego uczy prosta arytmetyka. Tego poza tym u~zy imperialistyczna polity~:a Watykanu, pod której wplyu:em CD~ pozosta1e. I dlat~~o doprawdy
nie m.a co robić cudu : CDU. Zwłaszcza me wypada tego robic w rnbryce:
„J.:ronika religijna".
,i.„ .. JT ' ~' ~ ·i -;:··
E. Tam.

- W okresie spadku produkcji
u nas - mówi tow. Jaszczakowa
- egzekutywa naszej podstawowej organizacji partyjnej nie rpra
cowała kolektywnie, nie czuwaliś
my dostatecznie nad przebiegiem
Nasi agitatorzy nie zawodzą w
następnych
miesiącach
poczęto produkcji. Toteż doczekaliśmy s:ę pracy, co zresztą wykazuje stała
stopniowo przekraczać plan pro· opłakanych skutków. Jednak gdy poprawa produkcji naszych zakładów. Nie ma dnia, aby towarzysze agitatorzy nie przychodzili do naszą produkcję.
sekretariatu PZPR pytać się o naj
* • *
ważniejsze wydarzenia, które na
leży wyjaśniać robotnikom, i raPodniesienie się jakości i ilości
dzić :J. ę, jak :najskuteczni.e j od- produkcji w PZPDz Nr 2 nie jest
działywać na załogę. Dowodzi to przypadkiem.
zaintersowania agitatorów ich
Sprawiło to świadome zasfosopracą, a równocześnie pbezpiecza wanie przez organizację partyjną
przed popelnianiem błędów. Oczy fabryki nowych metod pracy parwiście, nie poprzestajemy na in- tyjncj na odcinku '!Jr-Odltkcyjnym.
dywidualnym udzielaniu porad „Dwójka Dziewiarska" wykazała
----·- agitatorom.
p.m,·•ażne 08jągnięcia w realizacji =--~·;;;;;;;;;;;;~;:;;;;;;
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prawy z agitatorami, na których
' ,:Uważam, że winna być zorgan1zo
Artykuły
satyryczne, rzeczowo
wydawana wystawa ogólne-wojewódzka, krytykujące pomysły racjonalizator- porusza
a wtedy najlepsza gazetka mogłaby skie, wypov.riedz! przodowników pra rzen:a polityczne i gosrodarcze
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iprodukcyJne.
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być wysłana do ZSRR.
cy. ot.o treść gazetek ściennych.
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Dziwi mnie bardzo, że nie ma ga- Wszystko to przyczyn.ia się do u- odprawach tych agitatorzy otrzy- I
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ZE'tk: z mych rz:akladów PZPB Nr 3, spr~twn:enia pracy, usuwan~a zła ~
i wyuważam to za największe niedbal- tęplenia marnotrawstwa.
stwc i obwjniam naszą Radę Zakła
Ofiarna praca naszej grupy agiWykonanie planu rocznego oraz Nr 37 dobrowolnie, bez :ladnego ad-1 rzy po . skończeniu pracy w swych
Przed kolegiarn: redakcyjnymi stoi
dcwą, Dyrekcję i Zarząd Fabryczny
za:::artie mobilizacji masy robotniczej t~torów_, to najw1!żniejszy czyn- zobowiązań, poW7iętych w swoim ministracyjnego nacisku, zaofiarowa- zakładach pomogą 'toy;arzyszo~ •
Zl\:lP,'t ,
\\o-ysiłku nad budowaniem ustro- mk, ktory pozwolił nam na pod.
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moc
w
niedzielę.
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„Trzecia Wystawa Gazetek Solen- nak n:e wszyscy
ich członkowie zda·
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temu że• jak to mówią:
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· dz1, j ak kt o siedzi" • ata sek.retar:i:
podstawowej otgaruzacji
W szwalni rozmawiamy z agita do nu.jmnie1szego
pod względem formy, jak i treśc! od trzecia Wystawa Gazetek
ogmwa
orgamzaCJ1
.
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torką, tow, Tomaszewską• .
p:erwsz.ej i drugiej Wystawy. Padnie nych, jej osiągnięcia i sukcesySclen·
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nasi
me ogran cza ą
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T
jęst faktem. Widać, że gazetki ścien
dakcyjnych i radykalnie zm:.enią w
· h t y lko zakla dów, i 36 są zagrożone w wykonaniu deklarowali swą pracę w ciągu
ne stanow!ą pozytywną próbę sil mi tych izakładach, gdzie zachodz! te- kich używaliśmy w walce o pro- <>ię jednak d o swo1c
· . upajają
· · się
· wył ączn ie w ł asnym.i· swych zobowi"zań,
a nawet planu dwóch· niedziel w PZPW
p1j!U twórczości robotn.iczej. Gazetlca go potrzeba, stosunek robotnika do dukcję, były bardzo różnorodne. me
-.
· Nr 36,
·· by w
J eś1:i nie pomagały osobiste rozmo
daje możność wypow:edzen.ia się ka.ż jego gazetki."
k
·
. z
i ·ą 0 tych peństwowego,
·ten. sposób udzieUć im •W~} koleżeńwy z robotnicami, uciekaliśmy się su cesami; me apom naJ
'
sklej pomo.-v w wykonaniu zadania
di;>mu pracowndkow~ w .sprawach go
Do takiej kompromitacji robotnicy
-,
•
spodarczych, kulturalnych, oświato
JAN SZAŁKIEWICZ
do przykładowego !POkazyv.~ainia, którzy z takich czy innych powodów
MZK - STACJA HELENOWEK jak można i jak należy pracować. natrafia· na trudności przy realiza- łódzkiego przemysłu welni11nego nie którego nie ~olno n1e wykoJiaĆ.
wych i t. d.
.
j: b · ń
...
chclł dopuścić. Za zobowiąz11nia 17 bm. orgaruz.acja partyjna w PZPW
Cjizswlytc zo owiiąza ·tym
a n eresowan e w
kierunku wprawdzie odpowiedzialni są c:i, ktÓ· Nr 1 zgłosiła 30 robotników do pracy
· ·
'l i
zakła rzy je podejmowali., ale plan pań- w niedzielę w zakładach Nr 36.
pdrze j awiaJą łuszczełnlgo n e mocno
To dopiero początek. Nie wątpimy
y przemys
we anego na naszym stwowy - to rzecz wielka, nie może
terenie.
być mowy 0 nie wykonaniu go.
ani na chwilę, że organizacje partyjIstnieje tu od dość dawna może
Zebrali się więc dnia 14 bm. wszys ne innych zakładów nie pozostaną w
niezorganizowana jeszcze dostatecz· cy sekretarze podstawowych orgdniza tyle. Należy również przypukić, że
nie, ale bądź co bądź skutecznie dzia ej! partyjnych z zakładów przemysłu zakłady pracy w innych branżach
" l e dz• "'ełnianego
wraz z dyrektorami na- pójdą śladem robotników przemysłu
łająca, pewna f orma pomocy s„s
„
klej.
czelnymi. Zbadali polożenie 1 po- wełnianego.
„Wełniana Trójka" ma kłopotv z wzięli P.Ostanowienla:
wszystklch
Łódzka organizacja partyjna nfe
cerowaczkami. Otrzymano zamówie· zgłaszających się do pracy tkaczy i ~oże pozwolić i nie pozwoli, aby któ
k1'erować do PZPW Nr 35 rakolwlek z naszych fabryk nie wy·
Cerowac•ki'
~
Dziś w dalszym ciągu zamieszczale)>S2einle i każdy wYD&lazelc zna- nie na wyjątkowo tru dny asor tyment
Głos ma
konała planu.
my wypowiedz: w sprawie narady
lazły zastosowanie we wszyst· eksportowy 1 własnymi silami nie i 36. Rozładować w miarę możliwości
Tu chodzi o honor przemysłu lód%racjon~torów z n31Ukowcami, któ
ltich zakłada.eh. Jako przykład, zdołanoby wykonać planu eksporto· składy towarów w cerowalni PZPW
ra. cdbędzi.e się już w tę sobotę, 19
że dotych~ nie ZWTa.ca się na wego, e. wykonać go trzeba. Ale od Nr 35. Zorganizować robotnicze bry· k1ego i o honor zał6g robotniczych,
„W
zwlątiku s zapowiedzla.n~
bm. Podajemy obecnie opinie przedto dost&tecmej uwagi, przytoczę czegoż są ' dobrzy sąsiedzi? PZPW gady
em. em.
na.ra.d2' naukowców i racjonalispośród najlepszych tkaczy, któ
stawiciela nauki, profesora Państwo
następujący faJtt:
Wspólnie z
zą.tor6w, pragnę, Ja.ko racjcmaliI
wej Szkoły -TechniC1.m10-Pnemysło
tow. Dumką wykonałem przy.
zator, po~ć aktualne SP't'awej w Łodz:, oraz ra.ojona.lizatora Za
rząd do przyszywa.nia gud<ów Nasi hore.1nondencl labrgczni nisz!!
wy naszego przemysłu odzieżo
ocUtOVl'YCh na maszynie Zig·Zag,
ldadów:
;rr.zemysłu
Odziefowego
wego. Przemysł ten stał się w la
Pl'Żyrz~ ten zastępuje pracę
Nr 4.
tach powojennyeb jedną z pod-trzech , ezterech pracownic rę·
stawowy-0b gałęzi JlllSUgO pr.z;eGłos
cznych. Lecz, niestety, za.stosowa
, mysłu lekkiego. Oczywiście, zano go tylko w naszych zakła
!kłady należące do przemysłu odach,
„Powiązanie zadnteresowań ludzieżowego cierpią na wiele bra
dzi pracy, a więc tych, którzy,
Jemy R6ża.ńsld
Dzień 13 listopada był wielkim pi:-2.0stajemy w stałej łączności W n'.e przez chłopów Leźn:cy Wielldej
ków technim;nych. Jednak najpo
bezpoś.rednlo stykadą sdę z proważniejszym spośród nieb
mechanik Bazy Remontowej świętem dla pracowników naszej dniu tym przekazaliśmy gromadzie są dla nas bodźcem do jeszcze wydat
jest
dukcją z zagadnieniami, nur·
~m:iyty park ma.szynowy. PomiZPO Nr 4.
I Cer.trali i:. dla ws! Leźnica, z którą 15 głośników radiowych. [)la uśw:et niej~zych poczynań w ramach akcji
tują.cymi w świecie naukowym,
mo, że w kraju produkujemy już
menia tej uroczystości wystąpił nasz 1c1czności miasta ze wsią. Z drugiej
uważam
za bardzo słuszne i
zwykłe maszyny szwalnicze, nie
chó: młodzieżowy, zespół harmoni- zaś strony pozwala to nam na proważne~ Jak wiadomo: każdy lJtamożna. jeszcze myśleć o tym, aby
cownik pra:y ' wa.rsztacie w fapagowanie akcji radiofonizacji W5~
wszystkie stare zastąpić nowy·
stów, rewelersów li recytatorów.
bryce lub :ba roli, mający w
mi. Do starych maszyn potrzeb·
Chłopi z Leźn.icy ocenik w pełn! wśród :instytucji, pozostających . w
swym środowisku do czynienia QJ
ne są ezęści zamienne. Wiele
Sw.ietlica naszych zakładów po,;ia lat~. to znaczy od chwili zmiany kie ce';iny dar pracowników Centrali <>- kontakcie z poszczególnymi gromanarzędzjami i urządzeniami, słu
tych części sprowadzamy jeszcze
di
bibliotekę, codzien~e nadchodzą i:own;ctwa świetlicy, życie w n:ej zu raz wysiłek zalogi !radiowęzła w O- dami.
żącymi do wykonywania
jego
z zagranicy. Należało by więe jale
coozfonnego zadęcia, natrafia na
najszerzej romwinąć produkcję śwjeże gazety, jest tu radio i adap- pe!nie zamiera. W godzinach, w któ- zorkowie, która na 10 drlii. przed oTak więc koło irnriązkowe ł pod•
wiele· prcblemów, trudnych do
części zamieinnych w kraju i pod ter, są l:czne gry towarzyskie. Lo- rych świetlica powinna być otwar- znc:c:;.onym
terminem
wykonała sta."•owa organizacja partyjna przy
rozwiązainfa.
nieść ich jakość. Tymczasem w k.il świetlicy mieści s:ę w dwóch ta, bywa często zamknięta, a nawet
wszelkie roboty i:nstalacyjne. Nie CHPP wzywa Centrale Handlowe
Uwa.żam, źe powi~ie teorii
przemyśle odzieżowym ruch raz praktyką może naprowadzić
cjonalizatorski jest jeszcze bar- obf.l.ernych pokojach, słowem więc, wówczas gdy jest czynna, zimne, n:e ograniczając się tylko do szczerych Przem. Odzieżowego, oraz Skó:rzląle•
prace naukowe na właściwe dxo·
dzo słaby. Dotychczas w rozwo- istr..:ieją wszystkie warunki ku temu, op~lone i niesprzątnięte pokoje ra- podziękowań, mieszkańcy Leźnicy go ł Centralny Zarząd Przemysłu
gi i metody, da pole do popisu
ju
racJonalizatom-stwa wielką aby świetlica całkowicie spełniała c·;ej odstraszają, niż zachęcają do w:e;kiej, przyjmując od nas ten u- Papierniczego do rz:radiofonlzawmia
racjona.Iiza.toroon, rozszerzy bory
trudność stanowił brak pomocy
swą rolę ośro~ka życia kultural- sp~dzcnia •tu czasu. Zorgan.izowana pcmlnek zobowiązali sfę do energ:cz wsi, z którymi
utrzymują
węzły
r.i:onty wynalazcy. Sądzę, że wspól
'łechniicznej. Obecnie, gdy nastą
nego
w
naszym
zakładzie pracy. Ale z wielkim wysiłkiem sekcja 'baleto- nego zwalczaffia analfabetyzmu o- łącznoścL
na Irnnf~encja .1es-t nie· tylko p~
pi współpraca ra.cjona.liza.torów,
wa dla dz.ie<:: i dorosłych na sku- raz do wzmożenia akcji hodowlanej
:iądana, lecz lconieczna, właśnie
techników i inżynierów, i w na- bynajmniej tak nie jest. Dlaczego?
Stanisław Gębicki
tera.z, w Qkresie wlcra.ezan.ia na
szym przemyśle rz pe\vnością roo:tek nieregularnych prób d niepunktu rn; swym terenie.
Brak
odpowiedniego
rz.ainteresowa
koreSJ><mdent „Głosu'' rz: CHPP
tory rea.Uzaoji wielkiego planu
winą slę możMwoścd ulepszeń i
nil ze strony Rady Zakładowej, Ko- alne>go zawiadamiania uczestników
Wdzięczność i wykazane z.rozumierozbud0owy naszego pnemyslu i
udoskonaleń. P<>Ie do działania
całego życia gcspodaa-czego. W
mis;~
Kulturalno - Oświatowej i or prawie -się już :rozpadła.
jest bardzo ro'llległe. Należało by
~•ażdej naradzie wyt.wór<>Zej potro dąZyć do tego, aby każde u- ganizacji partyjnej sprawil, że od Wszystk.1e te fakty są a! nadto
winni· brać ud:IJiał przedstawicie
wymowne i każą b:ć na alarm. W na
le świata naukowego. Każda
szej świetlicy musi nastąpić zasadni
ikonferencja branżowa winna od
Majster farbiarskl, ob. Szuske, zgło mf gumowymi, mającymi służyć do
bywać się przy współudizlale po
cLa :i:rniana, a tego można oczeki- sił niedawno nowy wniosek racjona- płukania
maszyn. Dotychczas do te·
astęPowych
:na,ukowców, którzy
w;ić tyllrn w tym wypadku, gdy spra
lizatorski. Polega on na skróceniu go celu używano drewnianych wlapoona.wszy za.potrzebowanie, pia
wą świetlicy energicznie zajm:e się
nowaaiie i braki, służyliby swym
czasu farbowania partii towaru o 15 der, które pod wpływem kwasu.,,siarorganizacja partyjna i Rada Zakh- minut. Tę
doświadcz-eniem naukowym oraz
oszczędność czasu, a co za kowego ulegały szybkięmu niszczewiedzą. Taka współpraca,_ udowa.
tym
idzie
kosztów produkcji. racjo- niu.
gruntowana przez
okresowe
Józef Janicki '
Prtewodn'.:czącym klubu ra.cJonall Klub prowadzi obecnie prace organalizator uzyskał dzięki dodaniu pew
Oba wnioski naszych racjonalizawspólne konferencje robotników,
technilców i naukowców, rla na zatorów i wynalazców w PZPB rJzc.cyjne. Utworzono 4 sekeje: przę
korespondent „Głosu"
nych mieszanek chemicznych, przy- torów, zdaniem zakładowej komisji
pewno ws.pa.niale wyniki w ł~o Nr 8 został dyrektor naczelny, tow. clzaln:czą, tkacką, wykończalniczą oz PZPB i W Nr 22
śpieszających proces farbowania.
ulepszeń przyniosą fabryce poważne
lektywncj budowie pokojowego, Łęgosz, zastępcą - dyrektor tech- raz elektromechaniczną. Zadaniem
____ J
~J , .....Drugi
wniosek
racjonalizatorski
oszczędności.
·
: · ~ .., .
ruczny
to.w.
Ludwik
Kindenna1n,
se·
lepszego jutra."
, I 'tych sekcji jest planowani€ li popie·
kretarzem - tow. Seweryniak. W
wpłynął
niedawno od ob. Kalwiszera.
inż. T. Pacholsld ' '
Jan Stopczyk
·''·: ~';'skład
zarządu weszli
poza tym rarJe racjonalizacji na po=zCl!ól- l
Zaproponował
profe$or Państwowej Sz.koly
on przeprowadzenie
korespon.d ent fabryczny_ „Głosu"
.
n
.v<ili
oddziałach.
tow;
tow.:
Kone7_vńok.i
i
M;ikarewic.z..
. do oddziału farbiarskiego rur z wężaTechniczno-Prz~yslowej w Łodzi
z ·państw. Fabryki Kap~l~szy:
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Pon ad 1000 dom ów wgr emo ntom ano

UWAGA - DZIELNICA
SRODMIESCI E
Dnia 21 listopada o godz. 18.
odbędzie się w lokalu Komitetu
Miejskiego PZPR w Pabianicach przy ul. Limanowskieg o 11
zebranie członków Podstawowej
Organizacji Partyjnej - Dzielnica Śródmieście.
Egzekut/ wa Podstawowej Organizacja Partyjnej - Dzielnica Śródmieście zbierze się w
tym samym dniu w sali K. M.
Obecnoś1~
PZPR o godz. 17.
beztowarzyszy
wszystkich

bianicach już w sierpniu dawał
bardzo silnie brak
wykwalifikow anych robo'tników
budowlanych.
Niedostateczn a ilość pracowników groziła poważnym zahamowaniem planu remontowego.
I wówczas przyszli z pomocą Za
rządowi Miejskiemu robotnicy
miasta.· Grupy robotnicze saf!ie
rozpoczęły prace remontowe w
WAŻNIEJSZE TELEFONY
wyznaczonych ośrodkach miesz
Komitet PZPR.
Zarząd Miejski przykalnych.
4 - Sekretariat
względnie obowiązkowa.
dzielił jedynie materiały, robo289 - I sekretarz
ie
bezinteresown
dawało
ciznę
UWAGA, KOŁO MIĘDZY
415 - II sekretarz
społeczeństwo miasta.
Młodzież
SZKOLNE
,
Jedynie i wyłącznie dzięki teO - Straż Pożarna
niedzielę, dnia 20 listopada
W
6' - Kom. „Służby Polsce". ce należały do tych miast, któ·
mu zdołano wyremontować i
Marszałka
gruntownie naprawić tak znacz br. o godz. 10 rano w lokalu Kopoło
powagę
na
względu
ze
ryn1
Pogotowie Ub. Społeczn.
10
ną ilość domów. Jak się dowia- mitetu Miejskiego PZPR przy
żenia, przyznano na akcję rePZPB
23
Rokossowskieg o. dujemy w bieżącym roku będzie ul. Limanowskieg o 11 w PabiaW pięknie udekorowanej sa- i Marszałka
montową dość znaczne kredyty.
Komisariat M.O.
63
prace nicach o.dbędzie się zebranie
I tak 24,5 rnilj. zł. przyznała li świetli:cy Fabryki Chemicz· Przedstawicie l „S.P." opowie- się prowadzić tak długo
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wypowiedziac h nak
Obecność bezwzględnie oho-Junacy w
Funduszu Gospodarki Mieszka- mnazjum Chemicznym, aby wy112 - P.C.K.
zakończenie remonna
trowana
wdzięgłęboką
wyrażali
swych
po•
powodu
z
radość
swą
razić
dyspozydo
miano
oraz
wiązkowa.
niowej,
143 - Zar4'ąd Miejski ZMP.
1
cji 10 milj. zł. z funduszów wła- wrotu Konstantego Rokossow- czność dla rządu radzieckiego tów w budynkach objętych pla
213 - Telegraf
·
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Redakcja · „Głosu Pabianic"~
Istdtnie, jeśli się weźmie
mentacje techniczne należy za- skiego, ani wy7...s2ych studiów
- Armil Czerwon~j 19. tel. 287. uwagę dotychczasowe osiągnię- kazem Mar5załka Żymierskiego Młodzieży Demokratyczn ej.
naukowych. \V dniu 21 b. m.
kończyć możfrw-ie jak najwcześ
----------------------osoby, któn·ch nazwiska zaczy_
niej, tak by z nastaniem wios- nają. się lla A - K. n·e wtorek
Czątelnic9 piszą
ny można było już przystąpić 22 b. m . .- mi lite1·y od L do P,
do pierwszych remontów. Planu w środę 23 b. m. - na litery
je się podjęcie właściwych ro- R - Z. Komis.ta Rejestrac~·jn.a
bót remontowych nawet już urzęciui e lll'ZY ul. W a.silewskiej.
cia, trzeba stwierdzić, że w tym nej pracy personelu techniczneroku zrobiono więcej dla popra- go i wreszcie dzięki specjalnym
wy warunków mieszkaniowy ch funduszom, Pabianice poczyniw Pabianicach niż w latach ubie 1ły znaczny krok naprzód, na dro
głych. Według prowizoryczny ch dze do zupełnego usunięcia podanych wyremontowa no w cią- zostałości rządów sanacji i okregu bieżącego roku ponad 1000 su okupacji.
Ale nawet fundusze i materia
domów , o łącznej pojemności
11.000 izb mieszkalnych, zamie- ły nie pozwoliłyby na tak olszkałych przez 22.000 ludzi. Cy- brzymi zakres prac, gdyby nie
fry te świadczą, że niewątpliwie naprawdę obywatelska, robociar
dzięki nadejściu szeregu trans- ska postawa społeczeństwa Paportów papy i smoły po sierpniu bianic. Podobnie jak w większabr., dzięki dobrze zorganizowa- ści miast przemysłowych, w Pa.-

Prowadzenie planowej, zakrojonej na szerszą skalę akcji remontowej w Pabianicach, napotykało oGł początku roku na bard7.0 poważne przeszkody i trudności. Na ogół fundusze były,
były także wyznaczone obiekty,
które zdanietn fachowców należałoby, jak najśpieszniej wyremontować. Nie~tety, prac nie
można było przez długie tygodnie. rozpocząć, na skutek braku
r1iektórych materiałów· budowla
nych. O rozpoczęciu właściwych prac remontowych, można mówić dopiero oct sierpnia
br. Jak zaznaczyliśmy Pabiani-

się odczuwać

pa bi a n i c pozdraw ia

Rokossowski·ego

Komisją Reiestracyjną

Dajmy naszym dzieciom godziwą

Niejednokrotni e już poruszaM
na łamach „Głosu Pabianic''
sprawa ożywienia życia kulturalnego pasze90 miasta, sprawa rozrywek kulturalnych. I. · ·:·1·ch br łlk
tak dotkliwie odczuwa spoleczeń
stwo pabianickie. Nie tylko my,
dorosU, otlatlwamy ten · qłód !JO·
dziwej rozryw.ki. . Odczuwają ~o
również,.>sądzę, . że nawet dotkliwiej, n86ze dzieci, uczęszczające
do szkoły, jak i te w wieku przed
szkolnym. Ponieważ ani starsz~.
ani tym bardziej najmłodsze, nie
potrafią sie w tej sprawie do nt·
kogo, poza rodzicami, zwrócić, za
bieram dziś głos w ich sprawi~.
jo.ko jeden z ojców tej młodej
gwardii, która jest naszą przyMusimy przyznać na
szłością.
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Kina pabianickie bardzo rzadk.:> atrów populr..rne wycieczki.
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wyświetlaią filmy, na które maDrua 15. 11. br: to jest we wto przy ul. Wasil•ewskiej, w sobotę
Apeluję tą. drogą do inspekto!łlaby uczęszczać młodzież szkol- niem łódzkiego teatru kukiełko
uczni.owie III Liceum dla Mło 19 b. rn. na li tery S - z.
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na. Najczęściej reklamy filmowe wego TPD za jął się jeden z pra- ratu szkoh;ieqo i nauczycielstwa dzieży Pracującej w Pabianicach
K a d.mienia .się. iż należy sta·
zawierają dopisek głoszący, że cowników Pabianickich Zakładów oraz pabianickiego oddziału TPD,
byli na sztuce Słowackiego . pt, wić się ściśle w gad-zina.eh, wytlla dzieci do lat 14-lu film jest OdziPiow.ych. ·· "'° .Zorganizowane by za jęły się sprowadzeniein któNa tę
Stuart" w Lodzi.
wzbroniony. Poza tym w.szystkle przedstawienie dało wiele rado- reqoś z teatrzyków dziecięcych „Mariasztukę wyjechała młodzież znaczonych w imienn:rC'h wezwĄ
samą
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busek produkcp radz1eck1e1.
wienie się sko1iczyło i należało Pabianic częściej, przynajmniej między innymi również fabryka stąpR0 na skutek wykorzystani,1
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dynku zamieszkała jest przez oso- w niej wielu nowych wydawnictr·
Dla dzieci pracowników zatrud- danki, oraz rozmaite zabawy.
d h PZPB
W grzedszkolach dzieci dostają by prywatne. Brak też jest jakie- książkowych dla dzieci.
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nionych w zakła ac
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nizowane zostało przedszkole.
tmy razy dziennie posiłek. Na ogół gokolwiek radia na terenie przedopieka jest dobra. Na początku ro- szkoli, a przecież w inny one być się bardziej troskliwi~ zająć Loser.1
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dzieci. Więcej przyj ętych być nie
może, bowiem od początku roku
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I <>~<><><> <><><><><><><><><><><
a szczegolme młodziez. przyJmą z Szkoh · Ak trn·~ ·.i:i; - ~·1>rv t <11•iA "P-'
lub ar~sz tu do trzech miesi~.
0

Wiemy przecież, że inine 8klepy
sp6ldziekze iv Pabianicach na ogól

wczesną wiosną.

przyjemności.

j:t,
caintere301caó przechodrze
ni<t i sl lonić go do J:up;ig_ tego, czy 1stme1ą dwa teatry dla dz1ec1, a
innego artykułu. Kupujący czasem mianow:cie teatr lalek ,.Arlekin"
wręcz żq.da, by rnu drić jali1iA arty- •
1 teatr kuki<łko·wv Towarzystwa
.r~"''lt·e .z "C"',, stazvy.
kul ••w'l<.to•
d0
·
I
· · "ł D · ·
p
'
' •
nstylucie
zieci.
Rola 'lcystawy sklepowej tt·ie rzyJacio
w 8 zędzie jeflttak jest należycie do teqo najbardziej powołane, a więc
ceniana. Ko-nkretnie w Pabianicach inspektor~t szkol~y oraz mie,is~0
Od_dz:.ał :row„rz~s~wa_ Przy1a
ąl) centrum miasta przy ul. Armii
c~encone · został otwarti pierw ciot Dz1ec1 winny za1ąc się spruz tych te·
·I wadzeniem l klóreqoś
. .'J
•
.', •
. l
N"ie ie5
.
p a b..1amc.
Jerlnak t rzy k,ow ro
bm mleczny.
szy d11? miesoie
a
· t • ·
·
l b
t ru ·?tO.b ~o
t l
1 ·
.
.
co t 0
Y się z_onen o.vae,ba.
ruc ną, .::i
spiawą sp ~ c1a nie
i w JQ.·kte1 cenie mozna w tym
Wl"
dzieciom
. spraw'lo
· "ditJe
. zna1
~
,
·
- by ndszym
rze ·nab yc.: N a wys·tawie
s1ę bo-tciem jedynie jakaś d011iczl."a

z kwiatami.

rozrywką

•

Wyszły

I

I

Czyn godny

nowe broszu rki

naśladowania

Przegląd

1 elki

V:

r

ko"certowy
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Warszawy
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Co pisc!!a proso łódzka 19 listopada 1929 r.
,SKUTKI

NĘDZY

I BEZROBOCIA

NOWE GROZBY REDUKCJI

„Republika" zamieściła artykuł, do
Profesor Janiszewski - Prezes Kra
kowskiego Towarzystwa Przeciwgru- magający się masowych redukcji
a to z tego
źliczego obliczył, że w ciągu sześciu przędzalników łódzkich,
lat (od 1023 do 1929 r.) zmarło w Pol v1zględu, że · na składach w Łodzi
znajduje się ponad jeden milion kilo
11ce p~ miliona ludzi na gruźlicę.
gramów przędzy, na którą nie ma
zbytu. „Dalsza produkcja przędzy
mogłaby
grozić
fabrykom łódzkim
zupełnym zamknięciem".

DWUDZIESTA OFIARA
POTWORA Z DUESSELDORFU

Jutro pływacy

stają znów na

Piłkarze walczą

pięściarze rozpoczyna;ą

boje o misłrzo kl. B, koszykarze „Spóini'' jadą do Krakowa

w Opolu,

słwo drużynowe

Odwackich.
szeregu tygodni .iesteśmv świa dl<amł każdej niedzieli za.wod6w pły
'l'ym ra~em Zwh;zkow iec - ZrYW spo'..ka. się ze stołecznym

Ogniwem. Bęi!,zie to
teeo tygodnia.

starcie

najpoważniejs'l:i

impreza w naszym

okręgu

w

ciągu

Piłka ręczna:

„„

UT czoraj

powrócił z Warszawy pre
zes ŁOZB ob. Ejme, który został wezwany do PZB w spraw:e turlllC'Jtt Kadry Reprezentacyjnej, jaki
ma się oc1być w przyszli). sobotę i niedzielę w LodzL
.T:ik l!'ię dowiadujemy, waga średn '·!t
dozna wz.mocnien?a przez dodatkowr
start Cebulaka,
d poniedziałku 21 bm. obowią.zu
je zaka7. startu w!<z~·stkich za·
wodników b " orących udziat
turnie·
ju Kadry Rcprezcntacyjn.cj.
połowie gr.idnia n:i. kilka !potkań towarzy>"ki ch
wyjadą.
dl)
Francji na>i pięściarze zw:ą.zków Za.
wodow•ch. Z łodzian bm.ni są, pod u·
wagę: 'Kargicr, Dcb:sz i .Jaskóła.

sala przy ul. Traugodz. 17-ta, zawody o mistrzor.two koszykówk: męskiej k~a
sy A:Spójnia I B - Chemia, Kolejarz; - ŁKS Włókn:arz I B, Baweł
na -- Widzew, Związkow1cc - AZS.
W ~ali przy ul~ Pogonowskiego 82 o
godz. 9 odbędą się zawody koszykówki męskiej klasy B: Stal PES Włókniarz, Kolejarz (Ł'nv:cz)
- Włókniarz (Zgierz). O godz. 11-tej
odb:;dą s:ę spotkania o mistnostwo
klas~ A
w koszykówce kob'.ecej:
Chemia - PKS Włókniarz, Zw!ązko
wi'"c - Zryw - ŁKS Włókniarz.
Zawody bokserskie: O drużynowe
mi.•;trzostwo w klasie B odbędą się
r.astc:pujące spotkania: W Tomaszon'edzielę, 27 bm. piłkarze LKS
wie - godz. 11-ta: Wlókn:arz ~To
Wlóknia1·za rozegrają. prawd'
maszów) - Legia, w Pabianicach podobnie w Lodzi towarzyskie _spot·
godz. 14: Włókniarz {Pabiani-::e) - kanie z wicemistrzem Polski „Craco·
K<J!'Sb {P:otrków), w Kutnie u godl.
16··te2 spotka się Spójnia {Kutn')) vią.".
n'a 8 grudnia p-zyjeżdża. do Lo·
z. Gwardią ~P:otrków).
Zawody szermie!l'C'Le: w Zgierzu 'N
dzi kobiecy i męs1ti zespół Kosali G;mn. i Liceum przy sta::lion:e lejarza. (dawniej Grom) z Scpotn.
o godz. 11-tej odbędą .się zawody
druiynowe we florecie: AZS - ŁKS Goście rozegrają. spotkania. w s.atkó"IV
ce kobiecej z ZKS Un'q.-Chemilł i
Włć>kn:arz.
ŁKS Włókniarzem oraz w siatkówce
koszykówce męskiej z Unią-Cliem1:r

guttn.

·
„Potwór z Ducsseldorfu" dokona
łrO<!~ianie po zwycięstwie nad dru
POD LIGOWYlU KOSZEM„.
już po -raz dwudziesty morderstwa.
żyr.owym wicemistrzem Polski z kaPOPOŁUDNlóWKA
Ligowy
zespół ·koszykówki SpójPotwór
nadal
1
zawiadamia
policję
o
to'.v.'.cką Stalą, w:imi w nledzie ą do„MARII STUART"
miejscu, gdzie ukrył ciała zam::irdo- w:cść, że zwycięstwa te nie są dzic- :i::'t udaje się do Krakowa na zaw niedzielę 20 bm. o godz. 15
le:n przypadku. a jedyn:e wynikiem wody z tamtejszym AZS-em i W!Kierownictwo Teatru im. Stefana wanych ofiar.
sh1, natomiast ŁKS Włókniarz odposol~dnej i poważnej pracy sekc;i pły
Ja.racza, chcąc uprzystępnić wszystczywa. W dalszym ciągu odbywać
W~<ckiei
Zw:ązkowca
Zryw
.I.
W
PROCES TUZINA CHIRURGOW
kim zamieszkałym poza Łodzią obejs:ę będą mecze w koszykówkę mę
ba~wach Ogn'.wa wystąpią: - 1'1.błof.
rzenie dramatu J. Słowackiego, daje
W Warszawie odbędzie się proces
skd i żeńską klasy A, męską klasy B
przedstawienie popoludniowe „Marii' dwunastu chirurgów, zatrudnionych ski, mistrz Polski na dystansie 100 oraz. siatkówkę klasy B i' rezerw kla
mtr. stylem grzbietowym. Jego najStuart" o godz. 15 w niedzielę, dma
sy A
w lecznicy „Omega". Skarżącym jest lep>zy czas w tej konkurencji wy20 bm.
nosi
1:15,7.
Zapowiedział
on
pob:pacjent, który rzekomo stracił wła
Ceny specjalnie zn1fone.
Szczegółowy kalendarzyk imprez
ci~ rekordu Polski w swojej .::;i~cjal
dzę w ręku po operacji.
sportowych na niedzielę przed1taw:a
neści w n:edzielę.
W
stylu
dowolPAŃSTWOWY TEATR
nym startują: Mroczkowski i Ludwl s~q następująco:
IM:. STEFANA JARACZA
DROGIE POŻYCZKI DOLAROWE kowski,
dalej
Marasek, zdolny
(ul. Jaracza 27)
CO, GDZIE I KIEDY?
„Kurier Łódzki" narzeka, że po· „er uwl:sta" i motylkowiec.
Dziś o godz. 19.15 komedia Antożyczki zagraniczne
drogo kosztują.
Zawody
pływackie,
pływalnia
niego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"
ATAK NA 2 REKORDY POLSKI
Ogn.!slrn przy ul. Traugutta, godz.
w inscenizacji i reżyserii Iwo Galla. vV ostatnim roku budżetowym Polska
Z pań na specjalną uwagę .1:asługu 17-ta, zawody towarzyskie _J;w:ązko
musiała zapłacić 228.100.000 złotych
j~ Fijałkowska, najlepsza pływaczw'.er. - Zryw - Ogniwo (Warszawa).
PAŃSTWOWY
samych procentów.
k~ chwili obecnej w stylu grzbietoW n.mach tych zawodów ma!ą być
TEATR POWSZECHNY
Łodzian.'e WJStąpią w swym próby pobicia rekordów Polsk: ":"'
ul. 11 Listopada 21, te}. 150-36
na:.::llniejszym składzie z Kowalską, sztafetach i biegach indywidualnycn.
Codziennie o godz. · 19.15 „RozbitBcn:eckim, Jerą : Dobrowolskim nl
cze!e, W ramach tych zawodów ło
ki", komedia w 4 aktach Józefa Blizińskiego,
z udziałem A. Dymszy,
dw>nie chća zaat;ikować rekordy
~ ' Pcl>ki w szt.afetach 4 x 100 stylem
P. Relewicz-Zicml>ińskiej, W. Wal' zm'ennym : 4 x 200 mtr. stylem dotera, W. Ziembińskiego i innych.
będziemy jeździć
SOBOTA
19
LISTOPADA
wolnym. A więc zawody niedzieln<'!
Kasa czynna od godz. 10 do 14-~j
11.57 Sygnał czasu. 12.04 Dziennik zap<;wiadają się n:ezwykle interesuNarciarstwo, dzięki &\vym warto- Zarzą.d Uiejski remontuje w Lagiew! od godz. 16-tej.
połudnfowy. 12.25 Przerwa. 13.30 Pro jąco: winny one zgromadzić moc en- ścnom, powinno stać s'ę sportem m'.I.· nikach domek, w którym b~dzie szatzawodników radzieckich
PAŃS'l'WOWY TEATR NOWY
gram dnia. 13.35 Audycja szkolna dla tuz;astów pływania.
sowym 11prawianym przez szerokie nia, bufet i war~ztat reperacyjny.
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
klas X-XI pt.• „Piotr Skarga i dziarzesze ~iołeezeństwa. żeby uprnwi:lć
N:ł terenie wzniesień łagiewnickich
MOSKWA (obsł. wł.). - Suk„Brygada szlifierza Karhana" punk , łalność Jezuitów:'- .1~.00 Przegląd k;1l l'JŁKARZE WALCZĄ W OPOLU
narcinr~two - nie trzcbR. koniecznie będą. prowadzone kursy nauki jazdy
cesy odniesione przez sporto:-1tualnie o godz-. 19.15
turalny. 1·1JO Na~c1ekawsz._e audr;Je
Piłkarze ~akończyE se~on. Jedynie w~·jnz<16w w góry. Dardz,o przyjem·! na nintach. Organizowane będQ- rówców radzieckich na AkademieZniżki dla -studentów i członków przy~złego tygodn_:a. 14.b (Ł) h.:i- rc~r<;zentacJa. i:;as~ego oKręgu {~ru- ll:J. i· po;'.~·tec zuą dla . na~zc1;0 zdrowia: n:eż biegi narciarskie o Odznakę , kich Mistrzostwach świata w
zw Zaw -..vażne
mumk~.ty, 1420 (L) Ir.formator kul- żyna ŁKS Włokniarza wzmocniona 1110 ;;, 6 być W.YC'ic<'Zka .w terenie pb·: Sprawności Fiz~·cznej. :Miejmy nat1z?P,
Budapeszcie, zostały wy~oko o·
'
•
turalny. 14.30 (Ł) Muzyka rozryw-· Słabym i Marcin:akiem z Wldzewa) skirn. w okresach zimowych, kict1y z i ję, że 0 jej zdobycie pokuszą. się
cenione przez Wszechzwiązkowy
14
55
ŁóDZKI TEATR ŻYDOWSKI
k~wa z płyt. . ·
Komitet Kultury Fizycznej
l\Iuzyk~ Jran~u~ uc'. 2 jt się ?0 Opol~ n:'I mecz 0 }:,~: konicczno§ci przeu:nvamy w dusznych I wszyscy narciarze.
i
(Jaracza 2)
sl~a. 15.30 „Jak to nad Ba!t:ykiei;1 ~~ char ~ał~zy..~·?dzian~e .z tego
pomies~cz.cniach przez cw:czeni:i. nri • Sport narciar.ski powiiilien 8tat! !ię Sportu, który uczestników miwa" - aud. słowno-muz. dla swie.,.. czu wmn: WYJSC zwycięsko.
. .
.•
h" · ·
h :
t
t k
1
· k
"iłk
strzostw nagrodził dyplomami.
W dniach 19 i 20 listopada o godz. lic dzieciQcych. 16_00 Dziennik popaśw1e·zym pometrzu, w ,ig:emcznyc 1 sp~r em a
popu arn.v_m,, Ja p . ~
Dyplomy otrzymało ponad 200
19,30 premiera sztuki wybitnego wę- łudniowy. 16_20 (Ł) Aktualności łód·>,
BOKMISESTRRZYZ R ~;,AocK
.'!'LYNBAJĄ
wai:unkach, cz~sto w sł'oucu, z~·skać ! noznta~ ~zy bob, ~d.yz tJeskt ~ardz1eJ lekkoatletów, gimnastyków, zag'erskiego
pisarza antyfaszystow· k' 16 25 (Ł) Chł · z powia~u wie,,, n .
•. •
mozna sprawność ca ego organizmu, 1 war o„c10wy, a mnieJ a ra cyJn;v.
paśników, bokserów, ciężkoatle
··
~
dora Gerge1ego „M'OJ· Iuńsld.cgo
ie. ' · _przed
" Kongresem
opi
"
boJe
· i,
· za$po..,01c.
,_ ., na t urą l ae:'
si.iego
>:izan
Ziedn!').
. B ok ser·z~ rl?.zpoczvnaJą
..„ , ; ;
„.r , o,..., dru- za_h 11,r'.ow::c.' s:ę
.. .
·
tów, siatkarzy, koszykarzy ,oraz
syn" z udziałem Idy Kamińskiej na czeniowym SL i PSL 16 35 (Ł) Pły- zyr.owe m1Strzostwo w klas1e o.
dl}zC'nia ~o ruchu. Kontakt z naturą., I
I
ich trenerzy.
1
oł ŁTż
• Trójka
.
· przcHkód
.
CZE: e zesp u
•
ta. 16.40 „Bawełniana
wita •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zi.v-~1c.zame
·
:V t erenie,
wy· I
•
Wśród, nagrodzonych dyplo~
21, 22, 23, 24, 25 listopada - teatr Marsz. Rokossowskiego". 16.50 (L)
zw·1ązkow·1ec
ral11a. otlwn~ę. ~amOOZli!ln-0_ść, w_ytrwa I r~
f\ rłt':( i ŁKS mł'
i
mi I stopnia znaleźli się m. m.:
nieczynny. ,,LUTNIA"
Pog, J. Krygiera pt. „Odbudowa Tu!ość, a nado W!'Zystko da3e duzo z:i· 1 t 01J~f.\l(C1
n
Szaginian, zdobywca _I miejsca
mu w Łęczycy". 17.00 „Przy sobocie
komuniku•e...
dowolen!a.·
Wę?r6".ka narciarska
Zarz.ad Sokr.ji Motorowej ŁKS
na mistrzostwach w gimnastyce,
Dziś i codziennie o godz. 19.15 po robo::ie" - transmisja z Czechod . . d
. d
wzmacnia. kondycJę f: zyczną., pozwal:l W1 , 1 . ·~
. d .
-sz""t.ki"nh
lekkoatletki : Czudina, Ducho"k T
1"
tl'a w 3 eh
..
OO z k . .
, . t „
Po aJe 51\l o w in omości , łe··
d .
d .
I o.nnn.m z."twta
11m10.
„ _,~ ~
„Ptaszm.
z yro u ' opere '
słowac.i;. 18.
"
ra.iu i ze s~v1a a .
1 Pzy \1ubio oganl·zuje się sekcje na _r~o ~iwe ~'[1ę zem~ czasu. .
wicz, Dumbadze l Toczenowa o·
• rz.łon1:6w, że Roczne Walne Z~branie
Qktach K. ZeJJera.
18.15 I\.oncert muzyki ludowe.i. 18.40 „ ·_. :1. .
: 1•
Zapisy przvj
Narrrnrstwo mvaznmy za Jeden z R ke .. dib dz"
.
<l
dnia.
raz 10-boista Denisienko. ZaW ponicdziułki teatr nieczynny.
„Wszechnica radiowa". 19.00 Audycja łyimiars •Il- 1 narci~rst'ą"-acie przy ~i. nnjracjonnlni~j~zych środków wychr)·; ; .~ {~ ~~i~ Hl ~~ .w 6ro ę,
wodnicy, którzy zajęli II 1 !~I
dla wsi. 19.15 Koncert. 20.00 Dzfon-1mowane s~ w s~ ,re ari,
"O wr nia. fizyr.;:ncgo.
'
:
-·
·
r.
.
CJ~ce
i
porządek
miejsce otrzymali dyplomy nizAl•
nik wieczorny. 20.30 Muzyka popul. Pogonowsl~icg? 8:' '~· .~odz. 18 - - '
Starnni; m Zacl'Ządu 'Miej~kiel?O i Pol dzien~y zebrn.n~:i. podane zoslimą o·
szych stopni.
1
\li'
~_9.40 Muzyka rozrywkowa. 21.00 (Ł) próc,z . so~u.t 1;, n ~clz~cl. godz. 18 3 '.l sld"!!O To.w nrzystmt 'l'ntrzańskici(O, sobn3 m komumkatem,
0
3
2
Ivmcert rozrywkowy,, 21.40 „N!-n~1_c:·
· "'~ lll~ m..
~wodników i w Łng-ir\\'nn,nch h:rfa znakowana. tn
* • *
16 produkuj~"· 22.00 (Ł) ,.z ~z1~.io~v1,1odb<.>~:~e. 5 .~e1~r~.n~c -~-:~j
Obecuośe sa narci:mh.. prowarlznca. po więl;:Wzywa się w tPrmin;e do 1. 12. br.
1
5
ADRIA (dla młodz.) (Stalina 1)
dawni::j Łodzt". 22.13 (L) Omowieme c złon.' m se 'CJl 0 " r,
•
RFch wznirs' cniach
W nnjbliż~zy111 \'.">Zr, tkich kolcg-ów do skład.ani:i hi:i
Ol.OS
„15-letni kapitan" - godz. 16, t3, programu !olmlnego na dzień nastę!l- obow : ~zkowa.
Zarząd.
cz·a~ i e tr::i~a ta bę.dzio prz::- d1użo"n,t. :i:ec;,ek turystycznych dla \VP'sania
orcan
l..ódzklego
Komitetu 1 WoJe·
20
n~. ~2.15 l\.oncert rozr;l'.'w~owy. Tra\H
i podsumowania wyników. Rckla.mawódzkle;o Komitetu polskie) ZJe·
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Arin n~isJa .z Czec!1~słowac,J1. -3.00 Ostat4aoczonej Paltil JłoboUllczeJ
cje, ze względów zasadniczych, po
ka" - !!:odz. 16, 18.30, 21 - film me wiadomosc1. 23.10 Program na
Reda1uJe:
h·m termin:e nie będą. uwzględniane.
dzień nast. 23.15 Utwory F. SclrnV:
I
·
KOLEGIUM BEDAKCYJNL
dozwolony dla młodzidy
berta. 24.00 (ł,) Koncert życzeń. 0,15
Te 1 er en J'I
211·14
To i OH'O
Redaktor naczelny
V
BAJKA (Franciszkańska 3l) - „Ma (Ł) Zakończenie audycji i Hymn.
z
bezpłatne.,
nauki
Szermierki
219·2~
Zastępca
red,
naczeiT"ego
skarada" - godz. 18, 20 - film
219-05
Sekretan: ode>owled:r.laJny
dozwolony dla młodzieży
u~110
Dzięki star~niom wybitnego dzia-1 w~znaczył następującą obsadę sę25ł-25
Dz.iał partyjnJ'
wewn.
10
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Proill
u
all łacza, szermierza inż. Bachman:i, dz1ows~ą:.
• . . .
, . .
PRAGA (obsł. wł.). - Na nowo·
Dział
korespondentów
robctram
aktm:lnvści
kraJ·owych
i
za.
,
spo'ludzinlB
instruktora
SzczeSę:lz10w1e
głowm:
mz.
Kuzn:cln
R_o
g
otwartym
lodowisku
w
Kladnie
od·
Radio moskiewskie nadaje codzien pan'ski"ego,
PIZ~ w
nlczych 1 chłopskich oraz
• · k" Sta
g ranicznych Nr 49"- godz. 11, 12, nie trzy audycje w języku
który "ukończył w tym ro- ·man,
. K uzmc.·i
n., Katm1ercza-~
z
' było się
sparringowe
spotkanie
redalt',orów 11:.zdek :łclenpolskim
E
nych
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
219-ł2
dł
k"
l
ku
kurs
szermierczv
..
został
ut"'NO·
•
ugemusz.
dwóch
reprezentacyjnych
drużyn
ho1we ug czasu_ po 1s ie30 :
·
·
B h
Dział mutacji
222-2~
HEL dla młodz. (Legionów 2-4)
Pierwsza audycja od godziny t6.30 rzony w Z,.gierzu ośrodek szerm1er·
Sędziowie boczni: mż.
ac man kejowych COS. W meczu zwyciężył
Dział miejski 1 sportowY
2Sł·31
„,Vyspa skarbów" - godz. 16, ;8, do godziny 17.14 na falach 25,23 czv.
zespół
A,
wygrywając
8:6
(0:2,
3;3,
Bolesław, Dajwłowski Eugeniusz i
Wll\'l"ll. ł f 11
ozsaz ekonomJcmJ'
211-11
20
5-1).
25,47 oraz na fali 30,67 metra.
Ośrodek został zaopatrzony w Rybicki Jerzy.
Dział tabryczo7
211-1' 1
MUZA (Pabianicka 173) - „św!at
Druga audycta od godziny 20.30 sprzęt szermierczy i instrukto\a:
• •
Dział rolny
:ISł-21
*
*
wewn.
I
się śmieje" - godz. 18 ,20 - film do qodziny 20.59 na falach 374,4 i Młodzież korzystać będzie z nau ' 1 Kic.rownictvvo sekc:ji szermie11czej
Przed turniejem koszykówki o wf el
Rec1akcl•
nocn:.
17%41
··volony
dla
dzi"eci·
1.115
nietra.
szermierki bezpłatnie.
"'ł'k
·
daJe
· d o wia
· dom o- k ą nagro dę p ragi,· kt'ory o db Qdz"ie się
doz •
·
·
b
d
ŁKS-"
o
·marz
po
Jto
lp
er
tal.
Zapoczątkowaniem pracy
ę ą zad .
. .
k
Trzecia audycfa Od godzin"1 22.00
Ł6dt. Piotrkowska 'IO,
teL 22!-!2
POLONIA (Piotrkowska 67) „Gdzłeś
·
ŁlrS Wł 'kn"arz
ści, iż z dniem 2 gru ma orgamzu.1e w dniach 9-12 grudnia, 14 koszy ·awo dy szernuercze
"
o.
i
. ,
Administracja
ł
"dz
:!40-'2
w Europie" - godz. 16, 18.30, 21 rlo Qodzl. n"' 22.28 na Falach 31,65 i AZS
fl orec1e
· ( JUmorz
· · y) . zawody nowy kurs szermierczy grupy ze_nrek
czcchos
owackich,
przew1
iaJ;ezial
oeioszefl:
t.ódt,
Piotrkow:;
metra.
we
k1.11u
film dozwolony dla młodzieży
db
d
.
·
1· 1
odz
11
eJ·
skiej
i
męskiej. Zapisy na człon ow nych do reprezentacji uczestniczy w
ska 5d, tel. 111-!łl i llł-75
pr6cz niedziel.· w pierw o ę ą się· w me<
zie ę O' g
•
:
·
klub u tygodniowym obozie treningowym.
Codz;ennie
·
"6)
•
Wydawca RSW „Praia"
(ż eroms1;;1ego
PRZEDWIOŚNIE
·
•
szej aud"CJ·
1· L'iceum przy Sta dD· sekc.ii przyjmuj~ sekretanat
I .
)
1· lekcje je,zyka rosyi"skie· w Gimna-i1um
1
A.dr. Bed.I t.6dt, Plo.rkow1ka li,
·
,
"
d
16
18
20
'k
"
w
·
·
lb
da
(ul.
Piotrkowska
272,
I
p1etro
co- W obozie biorą udział: Fragnerova,
0
P
„ otQp1ency - go z. , ,
no, w niedziel" od godziny 15.15 do nie Wło ·marzy.
przenv:e
<
e.
•
JlJ·cle piętro.
· ·
"
"
1·
lk
d
zabl• dziennie w godzinach 9-18. . k'
Schejnostova, Solcova, Preussova,
f 1"lm d ozwo1ony dl a m łod ziezy
Druk. Z&'IU. Graf, RSW „l"ra1a"
"nodziny 15.59 na falach 25,23, 30,67. sie po rnzy wa · na szpa y, s· · "
Treningi odbywają się pod 1erun- Hejna, Kopanicova, Merhautova, KoLódi, ul. 2wlrkl 17, teL ZOl·U.
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
i 31.65 - koncert. Prócz te!fo lrnncer i baFne~y. 1
~„ •
d . Ł ·dz kir,m fechtmistrza dyplomowanego, [ packova, Patkova, Loucka, Mazlova,
śpiewak nieznany" godz. 16.30, ty o:lb~rwa 1·„.., si"" w środy od godzi::iy
'' OJzwiaz
<u z i._vmi
zawo
ann · "~y J. Urbańskien-o,
·
·
z
·
J
S
Skodova, Cerna i Hawlikova.
18.30, 20.30
22.45 do godziny 23.29
ln
a·ęgowy
WJC~ze'
z-ern11er~u
,,..
ROl,IA (Rzgowska Si) - „Dial1elska
www
graf1" - godz. 16, 18, 20 - film
Napewno będziesz musiał składać sprawozdanie w
już nauczyliśmy się czegoś. Powiedz, że drugi taki ru·
\'fil. A7.a1ew
do:wolony dla dzieci
rociąg zbudujemy nie w ciągu roku, lecz w ciągu dzie~
cłówaym kom1itecie. - Tam będzie duże i solidne audy·
REKORD (I!zgowska 2)
„'C'rwis
torium. Bądź debrze przygotowany. Najważniejsze sta- wic;ciu miesięcy. Czy zrozum'.ałeś mnie przyjacielu, AloGawroche" dla młodzieży godz. 16;
raj się nie pływać y;e własnym referacie. Bądź zw:~
sza.
,;Wieś na pograniczu" godz. 18,
zły, dokładny i mocny.
Staraj
się nie gmatwctć i me
Batmanow potarł ręką c201o:
20 _: film dozwolony dla mlodz.
upraśzczać sprawy.
Opo.w iedz po prostu o wszystkich
- Cóż to chciałem ci dać na drogę?
S'fYLOWY (Kilińskiego 123) - „Po
.
.
skomp1ikowartych zagadnieniach naszej prac~. '.'łie ude·
- Dziękuję. Liberman mnie tak zaopafrzył, :iakgdycałunek na stadionie.'' - godz. 16,
Batmanow serdecznie przywitał Aleksego, posadził
rzaj w zbyt górne tony - możesz sobie zerwać głos bym wybierał s!ę na biegun północny. Nawet n'e wy·
18, 20 - film dozw. dla młodzieży na lrnnapc~ i us'.adl obok niego.„
.
·
śWIT - Kino nieczynne z powodu . - Nic zatracaj się 'Y Mos_k~"'.e -~~ pou~zał ~? tros~l,1~ Wasvli Maksymow'.cz - roześmiał się. - Kiedy bylem pada.
młody. pewien starszy towarzysz w ten sposob mnie
-:- Dobrze robi, bierz wszystko~ nie odmawiaj, przy•
remontu.
WlC kłacl::JC relrę JlH ram1entu Jl1z.~1:1. c .,._-; . le te~ ll' C •· • c'1I
TĘCZA (Piotrkowska 108) - „Mil- l zar~zurni~ly. · Bądź sobą samym, ?'e dodawaj, niczego, pouczał, gdy szykowałem si~ d::i pierwszego, poważniej da się - Wasyli Maksymowicz szyblw wstał; - Przyszego referatu: „Nie właź Wania zbyt wyso)rn, gdyż pomniałem sobie! Jest tu pewien papierek, Obec:iie
cząca barykada" godz. 16, 18.30, : nasza p rawda ie:.;t dobra w sWOJCJ rze.;3yw: :.he~ l· · -- ·:~ ' potem w oczach publ iczności wstyd ci będz'e zjeżdżać można go puścić w ruch.
21 - fihu dozwolony dla mh>dz. u Myśl nie 0 scb'.e, a o budowie: nie wclno. ab.y lw>k'.:h·::ek
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Spot- 1 ja skrzywdził. pomniejszył jej pracę. W raz;e r>:clyb:v· na- na brzuchu".
Batmanow wyjął ze skrytki podanie, złożon„ prze2.
Zam!lkł, jak gdyby szacując Aleksego.
knnie" - godz. 16, ~8'. 20 - film p~dali, brofr s'.ę, nie stawaj jednak bez sen~u dęba, St~·
Aleksego przed ośmiu miesiącami z żądaniem wysłania
- Ważne jest m leć na uwadze jeszcze to„. 13fl_rdzo g? n~ ~r?nt, J?Od M?skwę. Batmanow przejrzał poda·
dozwolony dla, m_łodziezy
_.
raj s ię zachować godność, tak jak przystoi przedst;;.i.:1WISŁA (Duszymkiego 1) - „A~m- cizlowi godnego kolektywu. Proś o to, co jrst nam nieważne„. mówił dalej Batmanow. Wiemy dokład
nie, sm:eJąc się napisał rezolucję: „Zezwalam na wyl·a"
--l "'"'odza·l15'· 30ł' d18! 20
30 - film zbedne ale skromme,
.
· przeJav11aJaC
·
· ·
l upH!J
· · cnc.:·, ·
nie, że ropę puścimy w terminie. Czasu pozostało nam
jazd do Moskwy" i podał Aleksemu:
'dozwo
· •
nie
g
ony a m o ziezy
1
.
•
. ·
·
, .
,
. -. Pros.ileś o zezwolenie na wyjazd do Mo:S1(w-y? M<>WJ'_,óKJ'.\TIARZ (Próchnika 16) - „Ali vvości. Co będą mogli - sami dadzą. t~rgowac s l·ę me bardzo malo. I my już t eraz myślimy o przyszłosci, pra·
zesz Jechac!
gniemy wiedzieć, co będziemy robić dąlej;· chcemy już
Baba i 40 rozbójników" - godz. ~ b~dą. W Ru:bieżai'lsku zatrzy~a?z si~ .~e?en l\lb dw_a
l6.00, 18.:Jo, 20.3:!-. - film dozwvlo· dn•' . Dudin i Pisarew chcą c12b1e w1dz1ec •1 w i docznie naprzód przygotować s i ę· do nowego zadania. Możesz
.
~leksy chci~ł rozerwać podanie, ale namyślił się
oświadczyć kategorycznie w "imien:u ca~ego naszego kony dla. :11łodzi e~y
1 ~l?zył starannie we czworo i schował do kieszen:. Po·
.
~.
pragną ci dać jakieś wskazówki.
.
WOLJ);O s c (Nap1orkowsk1eg-o iv) l~ktywu: nie trzeba go rozb ijać, jest twardo ;;cementoBatmanow n i e mógł skryć swego z<lencnvow'1nla
wm1en był się pożegnać i odejść, ale czuł że Batma„Mil ~z~r.a barykada' - godz. 15, i szczectólnego niepokoiu. Alc ksy, l;tóry słuchał go, uwawany. Najlepiej będzie w całości przr.rzucić na jnną
now .chce _m u jeszcze coś, powiedzieć. Wasyh Maksy17.30. 20 - film rJozw. dla młodz. . ,
?
,
·· ·
t . t
,J
'
t
budowc;, najchętniej na taką, która będzie największa
:now:?z m : lczał.
Aleksy pytająco spojrzał na nieao
ZACHBTA {Zgierska 26) _ ,,Spot- zme me mogł_ zrozum.ee _czy s aa , en spowouowany Jes
0
i wyc1ągnllł reke.
i najtrudniejsza. Jeśli nas zdołają zachować, to w no·
kame. na d Łaba" _ aodz.. 16.30, obawą o nieg~, czy tez naczelmk budOWł' zdenenvo·
wym
miejscu
będziemy
budować
lepiej
i
szybdej,
gdyj
18.30, 20.3()
wany jest z innych powodów.
c. n.l·
'0·05411
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Walka z pozostałościami socjaldemokratyzmu
to nakaz czujności rewolucyjnej
·
Przemówienie sekretarza KC PZPR tow. Józefa Cyrankiewicza na ID Plenum Komitetu Central.nego PZPR
socjaldemokratycznym, oporłunł· 1 Był to dodatkowy przejaw wlecze.
stycznym brakiem czujności rewo nla się w ogonie rewolucji. przejaw
Iucyjnej brakiem kryteriów w do socjaldemokratyzmu i oportunizmu,,
borze k~dr, lekkomyślnością, nie. przejaw braku poczncła odpowleraz bezgraniczną naiwnością.,- wy- dzialnoścl za rewolucję.
godnictwem, llberallzmem, kumoByły to między innymi następstwa
terstwem.
oderwania się od klasy robo~lczeJ.
W parze bowiem z medocemanlem
. P~zwoliło. to nie tylko na pen!:tra· zagadnienią walki klasowej, jako
Cję 1deolog1czną agentur do Parta po przyczyna tego niedoceniania, a tak·
przez p~awicę socjalistyczn31. ale że jako skutek szły tendencje soU.
równoczesnle pozwoliło opleśc agen- darystyczne.
turą niektóre ogniwa apara,tu putyj
Rzecz prosta, ~e tam gdzie panuje
nego i państwowego. Dowodzi tego solidaryzm nacjonalistyczny, nie ma
fakt, że wiceministrem Rolnict"'.a, miejsca na .zrozumienie walki kiaa I
a przedtem kierownikiem Wydział~ czujności rewolncyjnej.
Ekonomicznego CKW PPS mugł hyc
Na gruncie tradycyjnego oporludwułlcowiec
w rodzaju Kowałew· nizmu i nacjonalizmu przedwojennej
skiego, który jak si<; okazało. był PPS sanacja i jej agenci czuli si~ W'
przed wojną starostą sanacyjnym na uwc;esnym kierownictwie Partii jak
V.'ołyniu, a podczas wojny i po woj- u siebie w domu. Cała peowiacka pro
nie po\\-;ązany był z grupą Lechowi- wokacja powiązana była ideologiCZJlł
c~a. Że wice.min!strem _Pracy_ l .Ople- pępowiną z przedwojenną piłsudczy•
ki Spoleczne1 mogł hyc wspolmk le- kowską PPS. „Dwójka", która trzocbowicza, Kochanowicz, ze w apara- sła Polską przedwrześniow11 i stanocie partyjnym pracowali przez pe- wiła główny oręż walki z ruchem ro
wien czas,
~hro!'ieni I protego- botniczym, wyrosła w dużej części ze
wani przez mektorych towarzyszy, starej PPS. Wielu działaczy PP~
agend \VIN-owcy w rodzaju Zdbo.r· jak Zaremba, Kwapiński, Pużak, Ar·
skiego, Kraka, Zakrzewskiego. I ze ci'lzewski czuło się także jak u siebie
11ie potrafiliśmy z pełną konsekwen- 1v domu u Kaweckierro czy u żyborcją dopro~adzić oczyszczen~~ apar:r- skiego.
"
tu d~ konca i przeprowadzic !akze
Nic więc dziwnego, · że WRN splot
w~llt1 z !?wa,rzyszami, propaguJl\(lY• ło się przez Pużaków i Zarembów w
m1 z roznych powodow ludzi nle sposób nieodwracalny z sanacją, a po
sprawdzonych, · nieraz podejrz.anych, wyzwoleniu stało się wręcz agenturf
a nawet notorycznych agentow sa· imperializmu. I nic dziwnego, że i po
nacji.
wyzwoleniu nie ustał najazd agen•
Oczywiście, było to wynikl.:im nie tów na PPS i nie ustały rachuby im•
\viałt.. je<b:o:;.ć ~rganiczną ja..!c.:: ~ler to~rnrzysz:>'.
w ł'PS nic rozumiało dojrzałości ideolo!Jicznej, która prze- pertalizrnu na odegranie przet PPS
11 o wczas, Z'il :·ei1tr;vnn jest jak to !awiała sic: często nie tylko w niedo- specjalnej roli w walce o restauracJt
s11ektywc; jednolitego fron~u.
Po proklamowaniu jedności przez określał towarzysz Stalin, - ideolo· cenianiu, ale wprost w nierozumie- kapitalizmu, a potem w walee o opói
kierownictwa obu partii jako celu gią podporząclkowania proletariackich niu nicchauiki walki ldasowej.
nianie rozwoju socjalizmu.
praktycznego, nastąpiła gwattown•t intere:sów, interesom drobnomieszczań
kapitulacja prawicy z ró'wnocze~nl'.m st wa w. ramach jednej, ogólnej par·
zamienieniem się w przcmytmkow tii".
ideologicznych do zjednoczonej parRzecz prosta, że ulegarue naciskoburżuazyjne
tii pod hasłem: 1 „jedność, ale zaraz". wi prawicy powodowało zygzaki w
Kr~ tym wszystk:m nad.Cejom !l'arju i utrwaleniu władzy ludowe'W sposób bardzo charakterystycz- polityce całej part.ii i opóźniało jej
pc,.;r,żyło zjednoczenie klasy robot- Na ich przykładzie widzimy, jak Il•
ny pisze o tym amerykańskie czaso- dojrzewanie ideologiczne.
n;~zej. Ale zjednoczenie nie "tabez- gentury sanacji starały S:ę wyzyskać
pismo „Foreign Affairs", wyrażają
W ogniu walki z prawicą zdrowy p1ecz.yło mechanicznie partii prLed brc.k czujności, by opleść nasz apaZupełnie Inaczej rzecz miała się
stnunent wałki z rewolucyjnym ce poglądy Departamentu Stanu:
na terenie przedwojennej PPS.
ruchem robotniczym.
„Prawica socjalistyczna spodzie trzon kierownictwa partyjnego wy- prńbam! odnowienia s:ę ~a:\lWÓiV ra~ państwowy, ażeby go móc 'N odzwalał się spod nacisku prawicy, u- sccJeldemokratyzmu i oportunizmu. pow:ednim :momencie sparaliżować.
Na terenie tej socjaldemokraty·
Tak oto socjaldemokratyzm 1 opor
wała się. że jeżeli połączenie nawalniał się od wpływów centrystow· Zjednoczenie nie ucięło także mecha
C>ZReJ partii od samego pocz1ttku tunizm spnyJał a,genturom, tak sta·
stąpi niezwłocznie, to będzie ona
Na tle tego wszystkiego widać do
skich, sam ideologicznie dojrzewał, n:;c.m.ie niebezpieczeństwa, wyn:;ka- P::ero w całej
już w ideologll wyrażał się na· wał się agenturą burżuazji, ka.pltalimogła wejść do Zjednoczonej Parjaskrawości., jaka to
jąccgo
z
nierozgrornien!a
do
końca
elsk blll'Żua.-z;Jl I ·jej penetraoJa do zmu i wreszcie tmperlallzmu.
tll „z Jej całym starym ideologicz przyśpieszając wraz z lewicą partyJ odd•ylenia nacjonalistycznego.
A to, próba szykowała się w Polsce, w
ną dojrzewanie całej masy członI<ow
ruchu robotniczego. Na skutek te
nym bagażem", I że będzie mogła
Słowem: agentura przerosła w Jde
co mówił tutaj tow. Spychalski, to kr~ju, który przec:eż n:!e jest najgor
skiej do marksizmu·leninizmu.
ro B&"entury w PPS nie musiały
wywierać wpływ na Partię nawet
ologię socjal - demokratyzmu a fde
był6, niech ja już pow.em -11 ~ym szy m terenem dla działania agentur
Taktyka
afę 1deologlc.mie maskować, ale
prawicy
wyrażała
się
w
niezależnie od sweJ
liczebnej sł·
olorla pnerosła w agenmry.
wypadku jako były socjalista, jako prcv.-okacyjno - szpiegowskich, jak
mogły wYStępować w gruncie rze
bronieniu
pseudo-samodzielności,
a
w
ły„.".
w pewnym sensie ekspert, to była o tym śwfadczy historia prowokacji
ery jawnie mogły nie tylko klero
Arentury wiedziały, że klasa roNa to samo Uczyło prawłcowo gruncie rzeczy zależności od burżua ni.ewątpliw!c spowiedź typoweJo so peowlacko - piłsudczykowskich. Jak
wać p:u'tią ta.litycznie, czy stra.tqi b3tnlcza bez partit rewolueyJneJ Jesł
zji,
przeciw
jednolitemu
frontowi,
w
nacjonallstycz:ne odchylenie
w
cja!demokraty, któremu rozum 1 t~ wyraźnie teraz w:da~, gdy l>O~
CEnle od czasu do ~ ale bezbromia. a s partl• kontrrewoluPPll, które - jak ocenia wspom· bronieniu porozumienia 6 stronnictw prLekonanie kazały być komunistą, czególne fragm.enty zaczynaj~ okła
ksr:łułowały Jl\ tdeologlosnle, two cyjną ~lalaJąc'ł pod m&.sklł socjal
nto.ne pismo - s~dzlło, „źe jeżeli przeciw por.numicniu 4 stronnictw w ale który nie wyzbył się, a może na dać iię w całoś6, Ja.kie to widmo ro•
~ z niej, wbrew woli I wbrew demokra.tyunu Jest spa.rallżowa•
utworzy się masowit partię, w któ bronieniu jednolitego frontu, jako sta wet pn.y uśp:eniu czujności rozwijał ciągało się nad Polski\, eo groziło
łwiadomoścl mu robołniC'Lych ID na.
rej socjallśct - „tradycyJnie i:ol· tycznej taktyki przeciwko jednolite· w sobie ulegan!e naciskowi tak ty- klasie robotniczej, co groa;Uo Polsce
scy najplenv, socjalistyczni po- mu fronto'vi pojętemu jako ideolo- powemu, tak wprost przykładowemu Ludowej.
tem", złączl\ się z oportunistami I gia, przeciwko dynamice jednolitego w dawnej PPS. Widzę w tym, co mó
I teraz jeszcze lepiej l wyratn:eł
pseudo-marksistami PPR, to nacjo. frontu przera'!tającego w jednoś~.
Jest jasne, że takie i tylko takie w!ł tow. Spychalski, najbardzi~j V11:dać czym było dla partii i 1!a da
naUstyczny polskl komuni:zm, zdo
mogły być założenia strategii impe- charakterystyczne objawY tego, co rz szych losów rewolucji w Polsce Ple
będzie silną bazę"".
różnym skutkiem staraliśmy się u num Sierpniowe KC PPR, na kt6Na przeszkodzie temu najazdowi rializmu na polskim odcinku.
przezwyc:ężać, chociaż na pe- rym wypróbowani w twardej szkole
Jest jasne, że takie było świado· s!eb1e
W odrodzonej PPS kształtowały szczeg6łnoścł w dziedzinie naletyte· prawicy na Zjednoczoną Partię stawno jeszcze n!e wszyscy i nie je- rewolucyjnej KPP-owcy związani
me
czy
nieświadome
wykonawstwo
się dopiero kryteria czujności rewo· go szkolenia 1 należytego oczyszcza-I nęło Sierpniowe Plenum PPR, wrzedrakowo przezwyciężyUśmy do koń- głeroko z klasą robotniczą, wespół z
nia szeregów.
tucy}ne}.
śni~wa rada nacze!na PPS l akcja o· tych założeń ze strony prawicy socja ce.. Ale obowi~kiem
nas wszy.rtkich ca?ą rzdrową większością partii, rozlistycznej.
Trudno jest stawiać zagadnienie
Czujność rewolucyjna nie jest jed czys~czanfa. s~erelfow.
Jesi z tym walczyć.
gromili prawicowe i nacjonalfstye> ·
czujności w oderwaniu• od ideologii nak technicznym zagadnieniem orgaKaidy w1dz1, z~ w okresie powo·
Omawiająe, zre,sztą pokrótce tylko
Tak było u towarzyszy na lltaM- ne odchylenie i wyprostowali linłQ
Partii, a wiemy dobrze, że dopie- nizacyjnym, zależnym jedynie od lep Ji;nnyo;i działalnośc agentury Jdeo!o- rolę agentury ideologicznej, trzeba vr.!skach, które d~cydowały o u!rzy- Partii.
ro w ogniu walki o jednolity front, szego czy gorszego działania wydzia- g1czneJ w PPS_ przeplatała. się z dzia- do tego dodać agentury typu szpi~
o właściwe pojmowanie idei jednoli- łu kadr, jakkolwiek i to ma swoje la~noścf~ prawicy w PPS, ze ,rola pra gowsko - prowokatorskiego, nasłane
Czujność
tego frontu, o właściwy stosunek do znaczenie, ale jest sprawą c&łeJ Par- w1cy obiektywnie przerast~ła w rolę dla specjalnych, dalej sięgających ce
Związku Radzieckiego, o jasny :stosu- tli, jest zagadnieniem ideologicznym, agentury,
a agentura um!ała wyzy· lów, lub dla doraźnej penetracji ideo·
nek do perspektywy organicznej led- a jednocześnie sprawdzianem tego, skać bazę prawic.owej częscl PPS.
logicznej.
Dlaczego tyle się mówi na tym Ple nej razem z byłym.1 KPP-owcami,
noścl kształtowała się
ideologia czy ideologia jest treścią działania
Rze.cz prosta, ze i postawa trzoAgentury nie . oszczędzały oczywł·
PPS, ł ie my sami, czł~nkowle Par· czy tylko deklaracją.
' n~ kierowni~zego PPS. ;'lkład:ij.ącego licie i grup lewicowych jak np. num o walce z pozostałościa!lli cd- raz.em z byłymi PPR-owcami
Jesł obowiązkiem na.a wszystkich
Należy przytem podkreślić
tlł, kształtowaliśmy się w ogniu tej
silny s1e -;w_ części 7: cent!'ystow, me~edno R. P. P. S. Nie ostatnim tego dowo· chylenia prawicowo - na~jona!lstynaclsk burżuazji na PPS, jako na k~otn~e ulegała .nac1sk?m praw1c1:• 11 dem był III Zjazd R. P. P. S. w okre cznego? Jest naszym obOwlą,zkiem poi;l'?..ez podnoszenie poziomu ldeolowalki.
r6wnle ostro, równie bea.wZ1Jlędnie g1cinego podnosić czujność rewl>luWszelkJe zahamowania c:zy wypa· mniej odporną część frontu robotni- w1~ 1 agentur 1deolog1cznych. W1elu sie okupacji.
walczyć z wszelkimi pr:zejawa.mi so· cyjną. Czujność rewolucyjna. jest ooczen!a JdeologJczne,
parallłowały czego.
cjałdemokra.tyzmu. Jest nas:zym obo· wkm niezbędnym orężem ·v walce
równocześnie
rozumienie potrzeby
Był to nacisk ideologiczny, był to
wią:zkiem wmn6o czujność :ia to z imperia.Uzmem, z jego agentura•
czujnoscl.
równocześnie zorganizowany najazd
wszystko, co było ujemnego w PPS, m!, a w szczególności z próba.mi oag•.mtur.
Trzeba tu jednak dodać, te jakkol·
l c1> mogło przyjść i niewątpliwie słabia.nla więzów łączących partie
wtek czujność jest funkcją rewolu·
przyszło torem PPS do ZJednoi:zoneJ komunistyczne
i
robotnic.ze s
Agentury działały w PPS w form.le
Partu.
cyjnej świadomości, to w PPS nte. Ideologicznej, występując w począt
WKP(b).
Wzrost czujności rewolucyjnej
nas wszystldch, a.le w s:zczególnowątpliwie postępy ideologiczne
nie kowym okresie po wyzwoleniu, co
Walczyć do koń~ z socjaldemckra
Na tym bow!em koncentn1je lłę
wobec agentur, wobec szpiegów I
ści ze strony towarzyszy, którzy
wywoływały bezpośrednio i w tym prawda jako zwolennicy odrodzenia
tyzme~ bo on Jest mostem do dziś wysiłek agentów imperializmu
prowokatorów jest- jak mówi towyrośli
w
partii
socJaldemokratysamym naslleniu wzrostu czujności. PPS w warunkach demokracji l~do·
wszelki.eh o~cI;yleń i przyczyn!\ \n·a w rodzaju T:to.
warzysz Bierut-funkcją podniesie
cznej, którzy chcąc nie chcąc mu. ku
CZUJnośc1, Jest szczególnym oboDlaczego? Dlatego, że przełomy ideo- wej, ale jako przeciwnicy jednolite·
nia na wyższy poziom polityczny
sieli
nasiąkać
nie
tylko
sot::jaldewiązkiem byłych PPS-owców, ~eżePodnoszenie czujności rewolucyJlogiczne w PPS, dokonywały się prze- go frontu, jako zwolennicy szerokiepracy każdego członka Partii. Wy
mokratyczną
ideologią
nawet
wte
li chcą być godn: part.i:. marks!stow neJ, t.o najpllniejsze zadanie stoją.ce
de wszystkim na tle zachodzących go porozumienia demokratycznego,
magai!
to
będzie szczególnego wy· j
dy,
kiedy
starali
się
z
nią
wal- sko - leninowskiej, jeżeli ch.:ą stać przed na.ml. Ta.ki jest wniosek z łe·
przemian rewolucyjnych, a nie w wy w s:z:czególno§cl z Mikołajczykiem, z
s!łku I pracy nad sobą ze strony
czyć, ale musieli także nasiąknąć w jednym szeregu walki rewol11cyj- g.> hlstoryC2'lllego Plenum.
tdku kształtowania tych przemian. perspektywą wałki z PPR.
Było to raczej nadążanie za przemiaAgentury te miały wyraźne I jaw·
nami, a nie wyprzedzanie ich świa r1e oparcie , w grupie Zuławsklego I
domością w partii - awangardzie, bo wśród ludzi Pużaka. Byli to ludzie w
PPS nie była partią - awangardą.
rodzaju Gałaja, Wąsika, Zbrożyny, I
Dlatego - bezspornie pozytywne Zdanowskiego I Jnnych.
przemiany ideologiczne nie odzwierCmpy te ł Ich nadzlcja na opano
ciadlały się bezpośrednio l od razu ~;anie przez nie PPS i na doprowa.p rzez trzy dni trwały obrady III d<rv. ał własne, demokratyczne, ludo-1 cą obok siebie dwa wolne szta.ndary: \ nle.t dla ojczyzny. To SI\ na& wielcy
w metodach działania. I dlatego PPS dzenie do skutku sojuszu z MikołaJ Krajowego Zjazdu
Towarzystwa we państwo; buduje podwaliny so- polski czerwono - biały t czerwony przyjaciele i tę przyjaźń szanuJemy l
do końca właściwie nie wycią.gnęła ezylclem, stanowiły podstawowe o- Pn.y~aźni Polsko - Radzieckiej, przez cjal.;zmu, buduje je w oparc!u o s:ztanda.r ZSR.R. Dwa miliony c.:złon- cenimy całym sercem.
7. tych przemian pełnych konsekwen- parcie dla planów anglelskie:o i a· trzy dn: padały z mównicy słmva go- pn.yjaźń, o rewolucyjną współpracę ków liczy Towarzystwo Przyjaźni
10 milionów widzów z zapariYJP
cji w dziedzinie organlzacyJnej, w mery kańsklego imperializmu.
rące i żarliwe o przyjaźni, która mcdzy naszym narodem a narodami Polsko - Ra.d:ziecklej; dwa millony lu ttbf,m, z entuzjazmem 1 napięciem
nls2 naród mocnymi, w:lecznyml w!ę ZSRR - budującym: komunizm.
dzl z pełn~ świadomością walczy o śledziło w efą.gu jednego tylko mle·
z'lrn:i raz na rzawsze povviązała z brat
Z mównicy na Zjeździe padały go- utrwalenie I pogłębienie przyjaźni. sląc3 wspaniałe oslą.gnięcia ·sztoki ra
ni.m: narodami Zw:ązku l\.adzieckie- rqce żarliwe słowa, padały krótkie, kt(łra da.la na.m wolność, dzięki któ- driecldej. IO milionów ludzi patrzyło
go. z narodami socjal!zmu.
ale wymowne cyfry. Bilansowała się rc1 oparliśmy gra.nice na Odrze I Ny- n:. radzieckie filmy i coraz jaśniej•
amerykański
W rewolucyjnych zmaganiach pol- p:~ca nad pogłębien!em wieczystej sit", dzięki której w pokoju moźemv s~ą stawała. si<; dla. nich prawda, ie
W następnym okresie, w okresie wali jako kapłtal polityczny dla sle sklej i rosyjskiej klasy robotniC'lej z naszej przyjaźni, bilansowały :iię o- budGwać nasze fabryki l domy, nasz sztuka może ~ieść się na takle wy
'caratem i kapital:zmem, w krwa- s:ągnięcia nasze na tym polu.
dobrobyt.
żyny tylko w społeczeństwie ;fOCjaU·
zrlec.ydowanego uznania jednoEtego ble.
,
Wśród wielu ważnych i istotnych
Il milionów łudzi w ciągu nlespel · stycznym, tylko dlatego, ie Jesł rrłę!r<:ntu za podstawę współdziałania Prawica pobita została ideologłcmde wych bojach z hitlerowskim najeźdź
PPS 1 PPR- agentury pnyssały się w czerwcu 194'1 r„ Jednakże i>ez na ca, w trudzie powojennej odbudowy cyry - trzy posiadają szczególną wy na jednego miesiąca całym umysłem boko związana z życiem społec-ufi
mozole budowy lepszego socjali- mowę. One to właśnie może najdo- i sf'rcem pogłębia.Io swą wiedzę o na stwa wolnego t szczęśliwego, w Jd6do niektórych za.ga.dnień PRAKTY- leiytych konsekwencjl orga.ni:za.eyj- !
stycznego jutra, w pył rozsypała się b:tr.1ej, najtreściwiej mówily o cha- ~zym wielkim sojuszniku. 6 mtlfonów rym .zostały wyzwolono slly twórcze
KI Jednolitego frontu l z poszcze- nych.
sztuczna zapora, budowana przez po! rakterze stosunków, które łączą na- przy&łuchiwało sic: na od~ytach i po na.rodów.
gółnych przeją.wów tej pra.ktyki u·
Linią nacisku
l:d~logicznego &'rrzy cyfry - 2, G, 10 mlllonów -.
siłowały uczynić materia.I rozsadza gentur i grup prawicowych w nast~ ską burżuaz.ję, zapora, która jadem rod polski z narodami kraju socja· gadankaeh temu, jak żyją 1 pracują
jl\CY jednolity front. Było to nieraz priym okresie stało się zagadnian:e ni&nawiści chciała odseparować nasz l:zmu, one świadczą, jak powszech- ludzie wolni i szczęśliwi, ludzie, dizle to dowód niezaprzeczalny, jal< ponar ód od narodó.w radzieckich, miała n() jest w narodzie polski1n świado- ki doświadczeniu których, ła.twłej i wsze<ihną l wielką jest przyjaiń namat.kowane jako „troska' o jednolity jedr,ości. „Jednolity front owszem front, jakkolwiek w rzeczyw:stości ale jedność jest zaprzeczeniem je- go izolować, aby tym łatwiej dał się, mość, że przyjaźń i przykład brat- prr,<1.zej budujemy nasz przemysł, le• su dla narodów raCh:ieckleh, jak bar
riało wrogością do PPR.
dnolitego frontu." To ~yło kolejne osamotniony, wp~c w służbę wy- nich narodów ZSRR - to pod~tawo- piej t szybciej budujemy nasze mia· dzo naród nasz Interesuje się ostąc
zy&k;waczy i kapitalistów, rodzi· we źródło naszych zwycięstw.
o;ta. Ta.kich - Ja.k Winogradowe. Ma nł('.(liam1 t :zwycięstwami budoVJD!.
Agentury te oparcie 1 nadz:eję "W'i hasł<> ~ra.wiey.
mych 1 obcych.
2
miliony
ludzi,
partyjnych
1
bez·
trosow, Pa.sza Angelina ~est w ~SRR czych komunizmu, jak clęboki\ w na
dzi;;ły
w przywódcach prawicoByio ono wymlenooe przeciwko
Władza obszarników i kap:tallst6w partyjnych z fabryk 1 wiejsk:ch za- mtlfony.
s.zy1n narodzie jesł mlłość dla brałwych PPS, którzy złe przejawy je- realfaowanlu
umowy o Je~ości runęła bezpowrotnie. Na wolnej pol- gród, z miast i osiedli, z dumą I ra·
.N" ich przykładzie aozymy się. jak nich narodów radzlecklch.
dnolitofrontowej praktyki trJkto- dział~ która
wyra.źnłe
1ta- sklej ziemi, wolnY naród Polski zbu- doścla noal odma.kc. na któreJ ło110· pracowa6 lepleJ. WYdAtnle.i owoc- _,
- , J'Wlt
W dotychC"Zasowej dyskusjl jest
kon!ecznoścl
pewna dysproporcja.
Mówi si~ dotychczas o błędach byłych peperowców. Należy jednak mó
wić także o błędach byłej PPS, bo to
dziś, w formie pozostałości
socjaldemokratyzmu i oportunizmu jest
sprawą całej naszej Partii.
Dyskusja na tym Plenum ma okre.
ślony kierunek. Jest to kierunek walki o wzmocnienie czujności rewolucyjnej w Partii na tle konkretnych i
bardzo jaskrawych przykładów bra·
ku tej czujności u poszczególnych towarzyszy. Towarzysze ci stali .na waż
nych, jeżeli chodzi o utrzymanie wła
dzy ludowej, stanowiskach.
Dotyczy wreszcie ta dyskusja - I
taki jest kierunek walki-prawicowonacjonalistycznego odchylenia, które
było podłożem i tych i innych wypad
ków brću czujności. I nie tylko poszczególnych wypadków, ale całej
atmosfery braku czujności.
To dopiero, dzięki konkretności
przykładów i konkretności w:iiosków
organizacyjnych, jakie postawił w
swoim referacie towarzysz Bierut, da
je możllwość szeroldego uderzenia w
brak czujności, tam gdzie on wystę
puje, 1 możUwość podniesienia na
wyższy poziom czujności rewolucyjnef całej Partli. Oczywiście tak bę
dzfe pod warunkiem, że każdy czło·
nek Partii zada sobie pytanie, jak
tez to Jest z tą czujnością rewolncyjną u niego, na odcinku jego pracy.
Jest to Plenum, które odbywa się
w jedenaście miesi ęcy po zjednoczeniu klasy robotniczej. Na tym Plenum dociera się do nacjonfEstycznych, socjaldemokratycznych i opor
tun!stycznych korzeni odchyle:iia i
wynikłego zeń braku czujności. Ja-

s

ko były pepesowiec, który aesztą
prcces dojrzewan:a ideologicznego
do jedności organicznej, do ma:ksiz
mu - leninizmu, do parti: bolszewie
kiego typu przebywał wraz z całą
zdr0wą częścią odrodzonej PPS, za
da.Ję sohie pyta.nie, jak było z tą cruj
ncścią u nas, w PPS. Za.daję sobie
ii> pytanie z podwójną ostraśdą i
świadomością dui.ej ilości popełnio
nych pn:ez PPS błędów.
Jest to ważne nie ze wzglęju na
historyczne wspomink:. Po zjednoct.en!u jest bowiem dla naszej Partii
bat:d:zo istotne, czy niewątpli 'Nie
pr,;;ytywnymi przemianami · deolog'. cznymi odrodzonej PPS, która
poprzez walkę z praw:cą 1 centryzmem dojrzewała do jedności,
C?.:Y :za tymi przemianami s:zło ll"ywa
nL' z soojaldemokra.tycznYDJ oportunistycznym, :zgniłym, liberalnym sto
sunkiem do zagadulenia rewolucyjnej czujności, 11 podstaw której leży zdawanie sobie sprawy z Istoty
walki klas.
Gdy mowa o czujności wob~c a·
gentur burżuazji, wobec agen tur i'rnp1malizmu, to trzeba - rzecz t:i0)tąc
historycznie - c;idróżn:ć :nną moż
ln.,c;ść penetracji agentur w i<.PP ;
inna w PPS.
Agentura w KPP musiała się bar
dzo mocno ideologicznie mas'>ować
i konspirować, mogła się zrzadka n
J:i.wniać w pewnych
:zagallnil•niach
taktycznych, mogła obróść ideologią
hb opleść prowokacją i przeżreć tyl
ko odchylenie ideologiczne - tak,
ja;.. to się stało z trockizme:n. Na
cccz:eii. obow:ązywalo jednak agen·
tury w KPP jak najgłębsze zam~sl~o
W<rnle. Były (}ne bowiem właś<!1w1e
szpl<'g-ostwem i prowokacją, na wrogim dla siebie ideologica.nie terenie.

Historyczna rola
Sierpniowego Plonum KC PP"R

Agentury
ksztaltowaly
id120/ogiq przedwojennaj PPS

Prawica torowa/a agenturóm
drogq do odrodzonej PPS

to najpilniejsze zadanie

Socjaldemokratyzm usypiał czujnośc
wobec szpiGgów i prowokatorów

I
1

2 miliony, 6 milionów, 10 milionów
I

Na kogo· liczy! imperiallzm

w

I
I

•
I

,Marszałek Polski

Konstanty Rokossowski

w ,,Bitwie o
Jednym z bohaterów tllmu radzieckiego p. t. „BITWA r J
ST ALINGRAD", tilmu odznaczanego:- jak wiadomo ,.-, Główną
Nagro.:!q na ostatnim testiwalu lilmowym w Mariańskich Ła
tniac-h - ;est znakomity ucrell Stalinowskie; Szkoły Strategiczne;, MARSZAŁEK POLSKI - KONSTANTY ROKOSSOWSKI.
W 228 nlUllerze „Głosu" 'Eamieściliśmy fragment

acenarluplaówzostaje mianowany głównodow~d zqcym nowoutworzonego frontu

1zn pierwsze;

części tego tilmu. mówlący o Stalinowskim
nie przejśćia Co decydującego natarcia. W związku z tym
czesny aenerał- ·.>orucznik KON STANTY ROKOSSOWSKI
dońskieqo.

Obecnie drukujemy lra.gmenty 'E 2-ef części fllmu „BITWA
O STALINGRAD", części któraznajduje się w stadium realizacji, a sta.nowić będzie wraz z pierwszą częściq l z filmem
,,Upadek Berlina" wielk1 tllmowy tryptyk historyczny,
Rzecz dzieje się jesienią 1942 roku. Zwracf! u ·ragę w zamieszczonym niż.ej $cenar1uszu zaufanie i uznanie, jalcim darzy naszego wielkiego rodaka GeneralissimUJS Stalfn, zwraca
uwagę serdeczny braterski stos•inek Marszałk!'! Polski do podzlwJającef go masy bohaterskich żołnierzy :-. stalingradczyków.

W okopach 65 o.rmii

które przybywa.Ją do was aof
jeclei: oficer i ani jeden żołnierz nie

~izjl,

Rokossowski I dowódea 65. armil może być WYSłany na wywiad, aby
o
wchodzą do łołnierskłeJ ziemianki. prze.eiwnik nie dowied'Lial się
Zolniene
ROKOSSOWSKI:
warzysze!

wsta.ją.
Dzień

dobry,

przybyciu tyeh

to-

ŻOŁNIERZE: Dzień dobry, tow.
senerale!
ROKOSSOWSKI: Nle pruszkadz:ijcle sobie, odpocznę J'lWem z wa-

oddziałów.

DOWÓDCA ARMII: Rozka~ tow.
g-enera.le.

Moskwa.
Sztab Generalny

mi (zapala papierosa skręeonego
Zlikwidowanie . wojsk
STALIN:
z machorki). Znacie WY tego tuwanysza? (gestem wskazuje dowódcę Paulusa p1JWinno być pr:ieprowadzone w jak najszybszym okresie ezaso.
armil).
Jakże byśmy mieli
ZOŁNiERZ:
znać swojego dowódcy a.rmii!„.
0.zę5to do nas przychodzi!

nie

PowitJDiśmy . uml>'iliwić naszym a.raikcję na innych odcinka.eh

m..iom.

frontu.„ Poza.tym konieczna jest odbudowa sta.lingraclzklego węzła kolejowego wraz z odpawiednimi połą
czeniami kolejo-wymi dla naszych
wo,i:::k atakujących na północnym
Kauka:.i:ie ora.z: w rejonie łuku Donu.
WORONOW: Tow. Stalin, proponuji; połączyć siły obu front6w doń!.kiego 1 stallngra-0.zkiego ·- pod
dowództwem tow. Rokvsjednym
clokończe
się
szykuje
że
dc;myślać,
Jedno d1m16dztwo jest
sow~klego.
ni-:i tamtego prania.
ROKOSSOWSKI (zmiesany): No, w tyn( wypadku szczególnie ważne.
no!...
STALIN: Zgadzam się. Tow. WaPrzepraszam. Je§Ii
ŻOŁNIERZ:
wydaJcle rozkaz przekazasUe\VUl,
powiedziałem coś złego.
ROKOSSOWSKI (rmglądaJą.c 1ię): nia 62, 63 i 57. annli pod dGWództwo
Ja."k widzę ładnie się tu urządziliście. tow. Rokossowskiego.
WASILEWSKI: Tak jest.
CZWARTY ŻOŁNIERZ: Takle to
dziś iu, juJuż żołnierslcle życie STALIN (podehocbil do rioła, na
tro trzysta. kłl1>metrów dalej. Ale którym leż!ł mapy): No, a wasz
tak nam się wydaje, łe jui nie
plan?
prędko będrlemy musieli urządzać
WORONOW: Zaplanowana pnHe
się na nowo.
mnie operacja opiera się na waszym
ROKOSSOWSKI: Dlaozegof
TRZECI ŻOŁNIERZ: Bil ~eUI te- 1:omyśle, towarzyszu Stalin. Polega
ru: ruszymy. to już nie będziemy .i.lę
ona na raiblciu okrążonego uirnpo~t1 zymywać, tow. generale.
PIERwszy ŻOŁNIERZ: Mamy na- wania na kilka części. aby znlsrezyć
każdit z niob oddzielnie.„ Atakujed-zieję, że ~ mczęc.ta Jnż blłskL
ROKOSSOWSKI: Dlaczeco łak my w krzyżujących się kierunkach,
myślicie?
a co za tym Id-złe, zacieśniamy teren
TBZECI ŻOŁNIERZ: T-. Stalin zajm~a.ny l>TZe2 otoczone woJSka
nie przysłał was tu bez kozery! Żoł
pnl!ciwnlka.
nierza tak la.two nie wyk.twaa:il,.•
ROKOSSOWSKI: Ca.lkowiele noROKOSSOWSKI (gniewny ł .ia.nzem zmieszany): Znowu zam;ynaełel„. wa forma manewru opel'MlyJnegol
STALIN (po chwili namysłu): Pa(Witta.je) Towa.ney151Ze tolnierze, sapt.sobie moje ałowai l'dY młętakle o tym, te .Przeciwnik pomł~ta.łcie
zaczniemy - to joj bem za.trzYDJY· 5lada 200 tys. bagnetów I ma nad
W&nia się.
11aml przewarę tak w czołga.cb Jak
ŻOŁNIERZE: Tak Jest, tow. l't!M·
1 w 1amolota.ob.
rale!
JteKOSSOWRKI twYcb~): Jut
WOBONOW: Za to m:r Jeatdmy
Ja wam dam bobu, tow. dowódeu
od niego znacznie sUn!eJri, jeśll rho•
armii, za to widowisko.
DOWODCA 85. ARMII:· Tow. dtl o artylerię (wyjmuje notatnik).
STALIN (uśmiechajlłC się): Ach,
rłównodow!Mleący, ,nło było mnie łu

DRUSI ŻOŁNIERZ: A i was widy\\ aliśmy już, tow. generale„.
ROKOSSOWSKI: Ach tak. gdzie
to?
DRUGI ŻOŁNlERZ: Pod 1\1oskwą
razem biliśmy Niemców. Gdyśmy
się dowiedzieli, że zja.wUiśde ~Ję u
n~. tow. generale, zaco;ęllśmy się

bezy min, nie

licząc

prawdę

trzech tygodnł... ale ont na- tą ten aławny not~lk! Wi~n~. wierze wam, tow. Woronow. Art~·ll!rla
mówili ze n<YLerego oerca!

h bóg wojny, I kto jak kto, ale wy
0 tym dobrze wiecie.
WOd.ONOW: Skrupula.tnie 'l.badapczerego serca! (zamyślony) Ta.k„.
tak.„ No, cóż poradzić, narazie nie liśm tow. Stalin wszystkie plu!y
wyciągnę żadnych konsekwencjl.„ 1 ml~usy sił 1 poz~cji przeciwnika.
k
.
~mieje się) Chciałbym się przyozetyl o
i ę- 1 STALIN:
o
• ma.m d o c.zego. ..-am
• .1.
„
. . Uderzać mO'Zlla
a Ie nie
pl„,
._„ k o t ym, co r ...-•·
· łIl J.,.,na
.n.n.aza1 t ow. wtfdy, gdy się ma pewnosc.
t "-.1<'

JlOKOSSOWSKI

(gniewnie): Ze

WORONOW: Opierając się na dawywiadu wybraliśmy wraz
I do~ódc, frontu d1>ńskiego i<!e:ruodenenlL Słaby
rusrza.ó del Z d7· Mk dównuo

Stalin: Na froncie 65. armH nie woln.o at;Utować czy tei choćby pokaITW&~ eię. Je&?.eze głęb$.eJ wkopać
lle w ziemie I

ni~

LYeh

Moskwa.

dział ~-wnrdU.

Gabinet-Stalina

Na ~ektóryoo odci.n:kach siła <>gnia

ozłonkowie n~u. Wasilewski.
WASILEWSKI (mówi pokazując
mapie): Zajęte zMt~: Star,Y
u
Oskoł. Izlum, Ba.rwlenkowo. BalakleJa. Bata.Jsk, Jelsk„. Nasze wo.Iska
WORONOW: Takt jest •gólny znajdują się na wybrzeżu m<Jna
plau operacjl. Szc-ieg61y: Je.i »rzed- AznwskJero„.
Otwierają się drzwi. wchodzą Rosta.wt wam tow. Rokossowski.
l Woronow. St&lln 1d7!le
kossowski
ROKOSSOWSKI: Główne udene·
nie skieruję • zachodu na wschód, łm na.przeciw. Rokossowski Jest zaskoczony takim przyjęciem. ~talln
w ogólnym kierunku .na Gonezara fabryka „Czerwonego Października" ujmuje jego dłonie.
STALIN: Bardzo dobrze, tow. Ro- siła.ml trzech a.nnłi.
kosi;owski, bardzo dobrze, tow. WoSTALIN (śledzi jego słowa pa~
rom•w! Drlękuję wam. O-iiękuję
tr7ą<, na. mapę): Tak, tak."
wam w imieniu nas wszystkich. w
ROKOSSOWSKI: Armia byłego
iru.'Pniu całego narodu radzieckiego!
frontu 11tallngrir.dzldego pneprowa.Defilada na Pla.cu Czerwonym w
d'.ii uderzenie p<>mocnicze. Operacja
Na. jej tle na.pis:
1\olorkwie.
dziel'. s.ię na trzy da.l.s7e etapy: zuiBYŁ GROBEM
„STALINGRAD
s1.<.'lt.nie zachodniej ł półn.Jcno •
wJchodniej grupy przeciwntk.l., zni- FASZYSTOWSKIEJ AR!.\III NH<,szczenie wojsk nieprzyja.cielski"h w MJECKIEJ. PO KLĘSCE STALINWIAntHIO,
JAK
GRADZKIEJ,
rejonie Piescza.nka. ....:.. Stalingrad Gt'.mrak, wreszcie ostateczne oczy- NIEMCY NIE MOGLI JUŻ STAszr1.enie całego terenu 11 pojedyń WI(; NAM POWAŻNIEJSZEGO
czych grup wroga. To wszystko, OPORU".
w n:t.,iogólniejszych zarysach_,
Stalin
doeho&llć będzie

do 300

dział

n11 Je·

Stalin,

den kilometr frontu.
STALIN: Ta.k. łak, zaplecze frontu dobrze dla wa.s popracetwał'>. tow.
Woronowl

STALIN:
s:rnrzędny.

P«>mysł

wasz

jest

plerw-

L. Tyrowicz - Grodzisko w Sulejowie

Kronika bitwy zamyka się.
opr. E. Martuszewski.

Kiedy zaczynacie a-tak?

L. T)'rowicz -

Inowłódz

Adant Czarthowsld
Prof. Uniw, Łódzkiego

Jak

powstało życie

Jest to pytanie od dawna nęka
Rozmaite też
próbowano różnymi czasy dać
odpowiedzi.
Człowiek współczesny stara się
tę sprawę rozpatrywać naukowo.
tzn. w zgodzie z faktami ustalonymi przez nauki przyrodnicze,
wykluczając wszelkie idealistyczne punkty wyjścia, które niczego
nie tłumaczą, niczego nie wyjaś

jące umysł ludzki.

niają.

Najświeższą próbę naukowego
wyjaśnienia zagadnienia daje je-

den z najwybitniejszych uczonych radzieckich, członek Akade
mii Nauk, I. Oparin, którego f.ra
ca pt. „Współczesne poglądy na
pochodzenie życia", będące stresz
czeniem obszernego dzieła pod
w, w. tytułem u.kazały się niedaw
no w polskim przekładzie.

plazmą.

(jragment filmu „Bitwa o Stalingrad")

- -·-

WORONOW: Prawdopodobnie bę
punkt pmycJi Paulusa znaJdujt· się
na półnoono - nchodnim odr.luku dziemy gotowi w POOZlłtkach „tyczp~t>rścienla (poka.zuJe na ma.pie).
nia.
JłOKOSSOWSKI: RejGD MaryMw
S'IALIN: Aprobuję wasz plan. Osy
ka - Karpowka jest na.jsłabiej amoe- nie ma spneeiwów z waszej strony,
nlonym odcinkiem, t1m1. Stall::i.
tow. Wasilewski?
STALIN: To ~ prrede wszystkim
WASILEWSKI: Nie, tow. Stalin.
ten łuk frontu na.leży obciąć.
STALIN: Dobrze, umówmy aię,
WORONOW: Swugólnle .vażro~
te nazwiemy tę operację„. no, pozadanie stoi w tej oper~ przed
wle dmiy: „Pierścle6".
artylerią i samolot.a.mi (znowu wyj·
WORONOW: Bozkas, tow. Stalin.
muje notatnik). Będę wymieniał tylSTALIN: Zye?:ę powodzenia.
ko okrągłe cyfry. W przygotowaniu
aTt:rleryjsklm 2.000 dział l S.000 .ll'io·

N auki biologiczne, tzn. nauki
o przyrodzie żywej, pouczają nas,
z żywą
że życje jest związane
masą, z substancją, zwaną proto-

Przed· decydującym uderzeniem

- -=

Stalińgrad''

KILKA SŁOW
O PROTOPLAZMIE

Juł od

Z cyklu: Ziemia Łódzka

Protoplazma jest to płyn gę
sty, bezbarwny, lepki, kurczliwy,
przezroczysty, w którego skład
wchodzi 82 procent wody i 12
procent białka.
Protoplazma zamiera, twardnie
je, ścina się w temperaturze powi ęc istnieć
wyżei 600 C, może
i zachowywać swe własności prze
ciętnie między 0° C a 600 C.
a raczej białka Białko,
liczne grupy
gdyż odróżniamy
tych związków, są to chemiczne
związki organiczne, tzn. związki
węgiel, pozawierające w sobie
łączony z innymi pierwiastkami:
wodorem, tlenem, azotem, siarką
i fosforem.
Z tego wynika, że życie mogło
powstać na ziemi dopiero w tych
warunkach, gdy węgiel mógł połączyć się z innymi pierwiastkami w białko, a białko znalazło s;ę
w wodzie o temperaturze poniżej
fi0°C.
Wiadomo z astronomii i nauki
o skorupie ziemskiej (czyli geolo
gii), że ziemia przed miliardami
lat była kulą z ognistej gazowopłynnej masy, ponieważ od prasłońca od erwała si'ę pewna część
- w porównaniu do jego wielka
jego masy. Sta
ści nieznaczna ło się to mniej wi ~cej 3 miliardy
lat temu.

A

TEMPERATURA
-ORGANICZNE

ZWIĄZKI

Na·•tllkil!J ktili, ' °Ol'!!:y.Ai\~cfe, ani
ani woda n ie mogły istnieć, gdyż temperatura atmosfery wynosiła co najmniej 6 tys ; ę
cy stopni (według ustaleń nauko
wych, dla atmosfery otaczającej
obecnie słońce. Istnieją jednak
również ciała niebieskie o tempe
raturze 27 tysięcy stopni!).
białko,

bardzo pomyposzukiwania fizyczne, w
27-000° C, żadne
temperaturze
p ierwiastki ze ~obą się nie łączą.
chociaż istnieją obok siebie w sta
W atmosferw
surowym.
nie
gwiazd o temperaturze 12.000
stopni C. istnieje już związek wę
gla z wodorem, tzw. metyn, a w
(6.000° C)
słońca
atmosferze
stwierdzono obecność bardziej
czyli
węglowodorów
złożonych
związków węgla z wodorem, jak
cjanu (związek w~gla
również
i azotu). Musiało się tak dziać i w
atmosferze rozżarzonej kuli ziem
skiej. Przy dalszym oziębianiu
się atmosfery ziemi powstal rów
(związek azotu z
nież amoniak
wodorem). Np. w atmosferze otaczającej planety Jowisz i Saturn
gaz ten istnieje obok węglowodo
rów. Utworzyła się też para wodna, jako związek tlenu i wodoru.
W temperaturze 300 stopni C.
- przy dalszym jeszcze oziębia
niu - para wodna, łącząc się z
Jak

stwierdzają

słowe

węglowodanami, utworzyła

zwią

zki organiczne, składające się z
węgla, wodoru i tlenu, jak alkohole i ~wasy organiczne.
Kwasy organicz.ne łącząc się
z amoniakiem, tzw. aminokwasy,
tzn. związki węgla, wodoru, tlenu i azotu. O tych amin ok w asach z badań ostatnich lat kilkudziesi ęciu Wiadomo, że białko roz
pada się właśnie na nie podczas
trawienia oraz że, pozostawione
same sobie w roztworze wodnym.
mogą się łączyć ze sobą w łańcu
chy, zwane wielopeptydami. B1 ał
ka, jak to wykazały badania w
XX wieku, są bardzo złożonymi
wielopept ydami.
WIELOPEPTYDY
i KOASERWATY
Stwierdzenie tych fak tów kakiedy przy
ziemi poni.

że
że przypuszczać,
ozi ębianiu atmosfery

na ziemi:?

100 stopni C. woda skropliła
i spadłszy na twardą, pomarszczoną s~or.~ p~ z.iemi .utw9rz~łą
praoceany. to w tej wodzie, l)bok
innych związ ków, znalazły się i
aminokwasy, które st osownie do
swych wyżej określonych właści
wości w owych praoceanach utwo
rzyły wielopeptydy i białko pier
wotne. Pod ciśni eniem, panującym na dnie praoceanów, owe
białko p ierwotne oraz inne związ
ki stały się koloidami, tzn. roztworami gęstymi, posi adającym!
jaki ma np. guma
wygląd taki,
albo żelatyna rozpuszczona w wo
dzie.
żej

się

Jeśli

uczy n!l.!, że najstRrsze pokłady
które powstały z zak~eylej
;n,(~~f' e zcnn( zie~i pł~e3
ongiś masy, nJ.e zaw1eraJą zadnych resztek roślinnych i zwierzęcych. Oznacza to, że w czasie,
kiedy te warstwy (gnejsy i grani
ty) tworzyły się z rozżarzonej ma
sy, nic żywego jeszcze na ziemi
nie istniało.
Pierwsze resztki żyjących nfegdyś organizmów, a mianowicie
mikroskopowo małe, tzW. sinice,
znajdujemy w pokładach później
szych.
Ponieważ geologowie obliczaję
ich wiek na 900 milionów lat, na
skał,

leży przyjąć,

że

życie powstało

wetmiemy dwa roztwnry na ziemi jakiś miliard - półtora
koloidalne np. gumy i żelatyny miliarda lat temu!
i zmreszamy je, to guma i żelaty
na powiążą si ę ze sobą w mniejNAUKA WYJASNIA
sze i większe kropelki, jeszcze
„ZAGADKĘ BYTU"
bardziej gęste, które pływają w
Jak wynika z powyższych wyczystej wodzie. Współczesna chemia nazywa takie zagęszczenia wodów, życie powstało na ziemi,
organicznych kol oidów ko&ser- jalm wynik przemian chemiczwatami.
nych i fizycznych. Takie przemia
własność ny odbywają się tylko wówczas,
mają
Koaserwaty
innych zwi ązków 1 kiedy są odpowiednie po temu
wchłaniania
węgl owych. warunki. Np. wodór i tlen w odorganicznych, czyli
łączą
Te zwi ązki mo~ą wewnątrz koa- powiedniej temperaturze
serwatów łączyć się i rozkładać, się ze sobą w wodę. Łączą się, bo
czyli skład chem iczny koaserwa- „muszą", bo takie są ich właści
tów może wciąż ulegać zmianom. wości.
I życie na ziemi musiało poTo przypomina bardzo własności
wstać, bo wszystkie przyczyny,
żywej protoplazmy, w której dokąd ona żyje - WC?i ąż odbywa- wszystkie właściwości pierwiast'Liczne prze- ków chemicznych, wszystkie wają się jednocześnie
runki temperatury tak się na naobrażenia chemiczne.
szej planecie ułożyły, że stało się
to koniecznością!
TAK POWST ALO 2YCIE
NA ZIEMI
Pogl ąd powyższy stanowi tzw.
przypuszczenie naukowe, czyli
Otóż uczony Oparin jest zda- hipotezę. Pewnik iem stanie się
nia, że pierwotne kofoidalne biał wówczas, gdy ch emicy potrafią
ko, które utworzyło się na dnie w szkle stworzyć żywą protoplaz
praoceanów, związało się z inn~·- mę, gdy potrafią dośw iadczalnie
mi związkami koloidalnymi w powtórzyć to, co zaszło w za·
koaserwaty, a następnie prze- mierzc hlych czasach na ziemi.
obraziło się w żywą protoplazmę. Kto ma jednak· za ;50bą jakieś
Z tej protoplazmy narodziły się pół wieku obserwacji - sądząc
naprzód najprostsze, mikroskopo- z t ego, jakie post ępy • poczyniła
wo małe wod~e roślinki i zwie- 1 c!'iemia, f izyka i biologia np. w
z ktorych drogą, tzw. 1 ciągu lat 1900- 1949 - musi być
rzątka,
ewolucji, czyli powolnych prze- pe wien, że to bezwzgl ędnie nacoraz stąpi~
si ę
obrażeń, wytworzyły
Ludzkość kroczy wciąi naprzód
hardziej •. sko~plik?wane Ż_!we
two~y ro~Ii.nn? 1 ;~1erzęce, az do od znanego do nieznanego i pr~e
I końuje się coraz hardziej, że niewspołczesme .1st~ie3 ących.
Paleon t ologia ]est t o nauka o poznawalne , nie istnieje. To, cze
resztkach zwierząt i rośhn, które i ~o dziś nie znamy, o czym nie
ong.i ś !stniały na ziemi i któr ych wiemy, jutro, pojut rze, za łąt
odc1sk1, odlewy, szk:elety znajdu parę ezy kilkadziesiąt - st anie
ją się obecnie w pokładach sko- się dla nas dosteone. iasne i oli'ł
Paleontolo.!lia galne.
~emskiej,
rupy

I
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Prot Dr A. FiodorOw
DZIS RANO, GDY BPOTKANO
MNIE NA DWORCU, WIDZIA GDY
ŁEM TO W KOŁCHOZIE
PRZEJEżDŻAŁEM.
T.AMTQDY
NIE BYŁO TO PRZYPADIWWE.
MYSL~, żE NIE OMYLQ BIQ,
JESLI POWIEM, ŻE JEBT TO ZA
SŁUGA RZĄDU, KTóRY STOI
NA CZELE MOJEJ OJCZYZNY.
DAWNIEJ NAUKA BYŁA ODER
WANA OD :tYCIA 1 BYŁA OBCA
DLA LUDNOSCI, TERAZ WIDZ~. żE JEST INACZEJ - NAU
K~ CZCI I BZ.{ł.NUJE CAŁY NARóD".

O Z<łlintPresotoaniu ~ rządu.,
Lenina i Sftlli n4 badaniami Pawło
wa śwa.dczy dekret z dnia 24. r.
1921 r. podpisany przez Lenin.a,
w którym czytamy o t:aslugacłi
P<T!Włowa dla nauki i

I. P.

ZIW,jdujemy
na celu
trudnym
'Wb:ltwienie niu
ok:resie porewolucyjnej odbud,owy
i przebudowy.
Dzięki troskliwości Partii, dzięki
osobiste.i interwencji Lenina i Stalina, stworzono Pawłowo-u,'i takie
warunki pracy, 0 jal:ich nie mógl
marzyć żaden uczony krajów _burŻ1wzyjnych. Zbudowano potrzebne
mu kamory -izolowane od dźwięlcóv
pochodzących ze1onątrz, tzw. wieże milcze1;ia, a 10 Kołtuszach powstaJ,o oale naukowe miasteczko,
zu:·ane prze.z Pawł<>tva „stolicą odruchów icarunkou;ych".
PAWŁOW DOCENIAŁ STARANIA PARTII I RZĄDU. W sierpniu 1~35 r. podczas audiencji na
Kremlu delegac}i XV Międzynaro
dowego Kongresu Fizjologów po-

rozporządzeni.a,

PAWŁOW

Ni6 tak dawno

czyteZnicy nasi
na lamach „Głosu" krótki arty'k!a o badaniach sławnego na caly świat
rosyjskiego i radzieckiego fi;:jologa I. P. Pawlmva nad tzw. odruchem warunkowym. Obecnie jeat•y racl.zi że rn<>źemy rozszerzyó i ~upeinić tamte skromne
wiacl<>mości nowymi danymi, pochodzącymi be.;:po1fred'fllio z ust jed
ttego z najwyb-itniejszych kontynuatorów pracy wielkiego uczoMgo_, prof. dr. A. Fiodarowa, rzeczywistego członka Akad. Nauk. Med.
ZSRR, kt6ry w dnfa 11. XI. br.
zaszczycił mury wu,zkiego unitversytetu, wygłaszając odczyt na temat: „DROGI WYKORZYSTANIA
NAUKI I. P. PAWŁOWA W KL!NICE CZŁOWIEKA".
Odczyt ten podajemy poniżej ie
streszczeniu.
Na początkit wyklacru prof. ~'io~
<Loreno pódkre.~lil u:ielkie rozpo~
u:szechnienie nauki wśród narodów
ZSRR. O ile dawniej teo-rie nauk.ou·e były dyskutowane 1f' ścisłych
kółkach fa.cho-wców to dziś stały
się one wł.asnością 'szerolcich mas
8j)Oleczeństu~. Na potwierdzenie
tego 'P'f'of, Fiod<nY>w przytacza 3 lowa aa.mego Pawłou,'<t, który na
uroczy8to8ołach ku jego czci w Ria
.a.niu w ro1ou 1935 tak m6wu:
tE
POWIEDZIEO,
„OHCJJ
TEt URZĄDZANO
DAWNIEJ
OBCHODY KU CZCI PRZEDSTAWICIELI NAUKI, LECZ BYŁY
TO - UROCZYSTO§CI W SCISŁYM
POWIEDZMY, TEGO
KóLKU,
SAMEGO RODZAJU LUDZI NAU
„WIADKlE.11-'
~
"'
· Kl • To , CZEGO
NIE PRZYOBECNIE,
JESTEM
POMIN A WCALE TYCH JUBILEUSZY W CIASNYM KóLKU.
TERAZ U NAS CZCI NAUKJll
CALY NARóD. WIDZIAŁEM TO

mieli możność przeczytać

mające
zadań w

row-n.ictwem prof. L . .A. Orbelli w
zoataly powiękncme i
uzbrojone w najnm.1'8zq aparaturę
bada1wczq.
Doskona~ rozwija się It1.$tytut
gdzie
Doświtldcoolnej Medycyny,
pod lcierowniotwem prof. P. S. Ku-palowa- prowadzi się oprócz k'lasy
cznych badań nad odruchem waru.nkow?J71i u zwierząt również badania dotyczące swobodnego zachOW<bnia się zwierząt, przy czym
przeko>UI!n.o się, że za.chou;anie to
w znacznym stopniu wyjaśnia odruch warunkowy.
Aloo.demii
Instytut Fizjologii
Nauk Medycznych ZSRR kontynuu,ie również prace Pawłou:a nad
fizjologią trawienia, a w Instytucie Doświadczalne.? Patologij czło
nek Alc.ademii Sperański opraoowuje zagadnienie od.żyw-iania i jego roli w patologii.
PRA.CE PAWŁOWA W DZTEKołtuszach

„WSZYSCY SŁYSZELT
JAIUE SPECJALNIE
DZIELI,
STANOWISIW
WYJ ĄTIWWE
ZAJMUJE NAUKA W MOJEJ
OJCZYZNIE. STOSUNKI, JAI<.IE
ISTNIEJ-1. MlljDZY WŁADZAMI
PAi'Q'STWA, A NAUKĄ. PODKRE

SPECJALNE I ZASADNICZE
ZNACZENIE MAJĄ PRA CE, K Tó
RE SĄ OPARTĘ NA BADANIACH PAWŁOWA W ZASTOCZŁOWIEKA,
DO
SOWANIU
GDY.Z KRUSZĄ FUNDA M ENTY
REAKCYJN EGO POGLĄDU NA
ISTOT!j ZJAWISK ZYG/OWYCH.
OKAZUJE SIĘ, żE NAUKA PAWŁOWA MOŻE M!Eó I MA PEŁ
NE ZASTOSOWANIE PRZY L E CZENIU PEWNYCH SCHORZEŃ
U
NERWOWEGO
SYSTEM U

sam PaJe~CZ6
CZŁO WIEKA.
wfow stosując swoj e m et ody leczył
u l udzi wiel e w ypadków schizof renii. a obecnie uczeni radzieccy st o
również
Pawłowa
sując . metody
osiągają do skonałe r ezulta t y.
mówi pr of . F i odoOczywiście,
r ow, nie w olno żywcem metod sto
sowanych w stosu nku do zwierzą t
zirzenosić na czlo-wieka. Trzeba liczyć się z n owy m i skomplikowanym podłożem procesów i f unkcjami. Metody muszą, j ak się wyraż a
Fiodo1·ow, być adekwatne dlJl każ
dego pozwmu r eakcji, czyli m.ówiąc prost ym językiem bardziej
zawile procesy psychiczne wymaskonipliko-wanych
gają bardziej
metod badania. Nie mnie.i jes t j asnym, że nie m,oie b yć procesóir
bez materialnego
psychicznych

Na

taką,

bracie, uroczystość

czaszką, być może, twą„.

G. Aleksandrow <I
Jest w pięknym filmie radzieckim reż .
p.I. ,,Spotkani e nad Łabą" taka znamienna scena : otyły sp ekumasowef10,
lant w mundurze, qen. Mac De rmont ,- na wid ok

wierzbiny mknęły listki
lżej, niż ptaszęce pióra,
skrzypiała lina, skowronek dzwoni
gdy głośno dudniąc, płynął prom.

wodą

John Bigg,

entuzjastycznego bratania si ę ameryk a ńskich żołnierzy z w k ra
czającymi do Altenstadtu żołnierzami radzieck im! - sapi e z obu
rzenia i w y krzykuie z wści eklościq: PA NO W IE, TO SĄ N AJ·

GORSZE SKUTKI WOJNY!

ścisnąłeś

Tych „najgorszych skutkó w wojny" n ie zmoż e b y naj m niej
ani wściekłość mister Dermonta an i wy siłl<i jeqo m ocodawców
z Departamen tu Stanu USA: boh ater filmu, Jam es H ill - mimo
prze z spotkanie z
iż to qo narazi _na niebylejak i e szykany wychowany mi w soc;alislycz::ym huma.niźmie ludźmi radziecczłowiek
k i m i u zbraja się w w ielkq, niezwyci ęż on ą prawdę: ;est p rzy j aciel em,
człow1c k owi ;es t bratem, naród r ·rod owi
I o tę prawdę -: wbrew wo;en nv m podżegac zem - b ędz ie w a1
czy i i Jnm Ps Hill i miliony Biqg J O/inów, o k t óry ch p isze w n iżej za mieszczonym wierszu po~ta radzieck i, Gr ibaczow.

Z manietek chłodnych ty i ja

w tę piękną porę roku

piliśmy wino aż do dna

za POKOJ,
POKÓJ,
POKÓJ,
J{.IEROWNICY ZA-

wśród ·żołnierskiej grupy stojąc,
dłoń mą ująwszy znów,
za przyjaźń naszą wykutą
i,

~7~~~Egi. ~~~~~~i ~2~:~

Czerwie mogilne obnażyły

John Bigg

w sam raz wiosenna pora,

„W.SRóD PLEJADY SWIATOWEJ SŁAWY NIEGASNĄCYCH
JASNIEJE
NAUKI
GWIAZD
!Ml~ WIELKIEGO POLSKIEGO

Z PIERWSZYCH SZTANDAR POST'~POWEJ NAUKI PRZECIW
REAKCJI I MIMO OSTREGO
ISTOTNA
WROGóW
A TAKU
WIELKOSO ZWYCI:ę.tYliA, MO·
ZEMY BYO PEWN I, ŻE POSTJpPOWA NA UKA PAW liOWA OD·
NIESIE ZWYCI!jSTW O JESZCZE
ZA NASZYCH CZASÓW. · DLA
N AS FIZJOLOGóW NIE ISTNIE
BARDZIEJ ZA·
JE BOWI EM
SZCZYTN E ZADAN IE, Nit KROCZYĆ N APRZOD Z A SZTANDAREM. NAUKI PA WŁO WA DLA
PRAC.UJĄ
MAS
SZCZ~śCIA
podłoża.
Pr of. Fi odorow zalr.ończyl sw ój CYCH CALE GO SW/ATA" .
S treścil Dr. K arol lfotlow81cł
odczyt następn.ią c1Jmi sl01•'<1.rni :

John Bigg! Kiedyśmy się spotkali, MIKOŁAJ GRJBACZOW
już bój nad Łabą cichł.
jako żołnierze w obcym kraju
zeszI:śmy się, John Bigg.

DOSKONAŁYM PRZYKŁA-

DEM: MY
l(LADóW ' NAUKOWYCH !ESTESMY W TROSCE I NIEPOKOJU, OZY Bf,DZIEMY W STANIE SPROSTA(! ZADANIOM I
SPELNlO NADZIEJE w NAS PO
KLADANE I UMIEJĘTNIE ZUZYTKOWAO SRODKI PIENIĘ2NE, KTóRE RZĄD NAM PRZEZNACZA".
Po śmierci Pawlowa nauka ,fego
ro:m>i}a 31-ę w dalszym ciągu, a na
dowód prof. Fiodor010 przytacza
następujące fakty:
W Lenin9radzie rostal zorgami·
·
zowany nowy ln.styh4t Fizjologii
System1' Neru.')(Yfrego pod 1.."ierownictwem czlcmlw. akademii K. M.
Bykowa. a Instytut Fizjologii Akademii Nauk ZSRR or~ Instytut
F~jologii Ewolucyjnej pod kie-

o nauce swego mistrza

DZ/NIE KRĄŻENIA KRWI, TRAWIENIA I WYZSZYCH. CZYN NERWOWYCH STAL'Y
NOSCI
SI:ę PODSTA WĄ TEORETYCZMEDYCYDZISIEJSZEJ
NĄ
NY NIE TYLKO W ZSRR, LECZ
NA CAŁYM SW/ECIE.

moje dłonie,
objąłem cię, Bigg John!
I pokój, pokój rozbrzmiał w krąg,
upajał, w krew się wtoczył,
rąk,
I WI- rósł i zespalał setki
rozjaśniał st>tki oczu.

wiedział:

SL~

u cze n Pawłowa

Lecz ja, manierkę wychyliwszy
tak wtedy przemówiłem:
_ POMNIJ, BIGG JOHN,
SWIAT STARY. JESZCZE

w bojach, I PU.AWA DŻUNGLI - ŻYJĄ!
John Bigg, tyś toast wzniósł.
DOKĄD WIĘC STARCZY TCHU,
JOHN BIGG,
Tak, była wiosna.„ Sok zielony
STOJ TWARDO PRZY SWYCH
tętnił pod korą w pniach,
PRAWACH,
kwiat się przechylił w słońca
stronę A-5'EBY JUTRO z KOSCI
LJ
i pszczołę przyjął kwiat.
TWYCH
Był czas na miłość i na przyjafń NIE WYRASTALA TRAWA...
był .prosty słów twych sens:
ZŁOŻYWSZY BRo<• NIECH ...Ale, zaledwie rok przeminął,
I'I,
ZGODNIE L,,.YJĄ nauka poszła w lą.s,
i już ku brzegom Grecji płyn!\
l\IIESZKA1iCY WSZYSTKICH
ZIEM. Oddziały USA.

żołnierz, który na Łabi1• marsz

skończył - w dalekie strony
znów płynie, aby jakiś t am
król zasiąść mógł na tronie.

A Churchill żywy,

i Dulles

żywy,

i mister Achei;onl
To oni

dale:ł,

dalej,
dalej,
tak sprawy układają,
by móc podeptać i wypalić
bombami ziemię całą.
jeśli nawet nie poległe§,
jeśli kto inny poległ,

A

ich złość spróbuje cię dosięgną~
nadejdzie twoja kolej;
oni to wpiszą na przychód $W6J
żołnierską krew, żołnierski znój,
i dzieci krew, i żon.„
ALE LUD MÓJ,
ALE TWÓJ LUD
NIE DU~NIE WSZAK, BIGG
JOHN!
JOHN BIGG, CZAS POWSTAC,
CZAS SIĘ BUDZIC - OBŁĘD NIE PRZYCMI
WZROKU

I świeży bój, t świeży znój,
SMIAŁO WALCZĄCYM
znów w ogniu zbocza gór...
PROSTYM LUDZIOM
Powiedz, Bigg John _ tobie
Bigg John, za POKÓJ,
POKOJ,
po diabła jakiś król?
POKÓJl
ONI TO, UZBROJENI
k ~
d I k•
• t
Sł
yszę, ze am, w a e im ra,u,
W PRAWD~
padł jakiś sierżant w boju...
Może w ten właśnie bój wysłali, ROZGROMIĄ WROGOW
John Bigg, kompanię twoją?
SWYCH,
WIĘC JESLI JESZCZE -5'YJESZ
LJ
Czy to nie spośród ·twoich żeber
STAW'"•
n.
ku słońcu i ku rosie
porannej pełznąc, sok jak z gleby DO WALKI TEJ, JOHN BIGGl
Przełożył Adam Włodek
chłonąc - pęd młody rośnie?

.
,
.

.

ANNA SEGHERS

„Ale i na was przyjdzie kolej ..."
(fragment powieści p.t „Umarli pozostają młodzi")

*

I l<Aplłan,*

*

Z nazwiskiem ANNY SEGHER.,
zetknęły się szersze rzesze naszyc:1
czytelników po raz pierwszy bodaj
w związku z Kongresem Poko;u u•e
Wrocławiu. Nie jest dziełem pczy~
padku, iż wybitna pisarka niemiecka znalazła sii: wówczas w !Stolicy
naszych Ziem Odzyskanych: jej
czynny udział w walce o pokój i po~ ,
stęp datuje się bynajmniej nie od lat
ostatnich.
ANNA SEGHER.S (pseudonim
literacki, ur. w r. 1900 w Moguncji
- NETTY R.EILING) .już przed
wojną =łożyła dowody. że żywo ją
obc;hod;:i idea międzynarodowej solidarności uciśnionych, że bliska jej
jest idea wspólnego frontu anty{a!'zystowskiego w walce o wolnośt'

I

i sprawiedliwość społeczną.

kló:

m=knął

pned
nim", burknął tera.z głośno: „Prędzej "
Wartownik przez cały czas transportu nie spuszczał oka z Erwina,
tera/Z ujął go mocno za ramię. Ile
minut może to jeszcze potrwać'?
Każda. minuta wydaje · mu się
tr,vać lat.a całe. 'fe dwa. ostatnie,
i1rawdziwe lata jego życia upłynę
y tak szybko jak minuty, Czło
wiek, który wcisnął mu wówczas
do ręki ulotkę nazywał się Martin.
I<:nvin nie wyobrażał s~ie nawet
j t~go wszystkiego, co poprzedz-ilo
, dn\k ulotki: fałszy-\re paszpo1·t~·.
1 niebezpieczne PQdróże m granicę,
konferencje w Szwecji i Szwajcarii, zacięi;e spory, nielegalne drn
J karnie, aresztowania na froncie i
1 w kraju,
ciężkie ll-ięzienie i stan
a wszystko po to,
wyjątkonry aby tych 1,:mrę drukowanych wicr
szy mogło się wreszcie znaleźć w
jego rękach. Ponieważ ulotka na
„Przeczytaj i cl aj
kazywała mu:
innym". szybko i PQShtsznie oddał
Zarzęto go niebawem
ją innym.
używać do kolportowania odezw.
ciąognięto do rozmów, a stopniowo
i do narad. Między jedną a drugą
w okopach jak
bitwą UCZ)'ł się
Wiatr od
w szlrnle.
chłopiec
Wschodu pęd1jł liście Czerwoneg'>
Październil<a poprzez Niemcy. któ
re-, znużonp i głodne. w ową dżdży
oczekiwały
stą noc listopadową
trzeciej zimv wojennej. Rewolucja
była równie. młÓda jak on sam.
rozmyślał
„Pr-i:yjaciel mój Er·nin - na pewno czekał dziś na
w umow10mn~ z biciem ~rea
n~·m mie,jscu". Myślał o :'.Uartinie
tal<, jak grlyby obcowali ze sobą
chwilą: „Skończyć z

I
l\NNA SEGHER~

Autorka „TOWA.RZYSZóW" pierwszych

uznała

imieniu postępowych pisarzy niemieckich
granicę na Odrze i Nysie jako grani~
c~ pokoju i sprawiedliwości dziejowej.
MU". „NAGRODA OD GŁO Powróciwszy - po 11 latach tu~
WY" ( 1931 r.), nowela „KONIEC" laczki - do Berlina, Arma Seghers
a zwlaszc::a slynM na cały świat napisała powie.ść (już przetłumaczo
KRZYż"
„SlóDMY
powieść
ną na polski i wydaną przez Klub
( 1939 r.). są literac kimi relacjami
p. t.
„Odrodzenia" ),
Literacki
pr::edstawiającymi wnikliu•ie obraz
„UMARLI POZOSTAJĄ MŁO
Niemiec hitlerowskich.
Nie od r.=ec=!J będ:::ie dodnć, i= DZI". Z powieści tej wybraliśmy
nic::ii'ccka bojownic:::ka o lr:;Js.::ą [ragment malujący dramatyczną wali sprawicdliw~:::ą pr:::ys:::lo.Jć :::dm~ kę niemieckiej klasy robotniczej z
a.:a specjaln,'! sy1:1patię dla P olshi.
popr=cdnikami Hitlera i ... Schumarw terenie klóre j (w obozie kolo Lu
- zcnramr „socjaldemokraty" w 1,amierzchłe.i przeszłości. „~loże
chera
blina) zginęła w czasie wojny jej
w /a•S\f.lt l!Jl8-l9l9.
Noskcgo
i teraz jeszcze czeka na mnie".
matka: Anna Ser;hers iako 1e<!11a z
i „CHLOPóW Z HRUSZOWA"
wnet po objęciu wład::y przez Hitle~
ra opuszc=a w r. 1933 Niemcy, nie
jednak ani na chwilę
zc.pominając
o tym „co SIĘ DZIB/B w DO-

-

w'

Przed niespełna trzema mie
przyjechali razem do Ber
lina. żaden z nich nie miał rodziny, Nie oczekiwała ich ani mat)ca,
ani siostra, ani ukochana, nikt prócz rewolucji. Rewolucja - to
przewrót,
był dla nich nie tylko
państwo radzieckie czy „cała wła
dza dla Rad". To było nowe życie,
które z przeszłością nie więcej
minio wspólnego, niż życie pozagrobowe z doczesnym. Oczekiwali
podziału ziemi zupełnie tak samo
jak niesłychanych doznań weErwin oczekiwał, że
wnętrznych.
może uda mu się ;jiednak zostać te
raz śtusari:em-mechanikiPm łub
nawet, w tym nowym życiu -

siąeami

kreślarzem; miał też nadzie.łe. że

w

przyszłości 11,ą dzić będzie świa

tern przepot~żna jakaś siła. że za

panuje wolność i sprawiedliwość.
O U> przecież bili się t'o'"'Odniami
(J.<;ta.tnio na ulicach Berlina.
z „białą gwardią", którą Noske
sprowadził sobie na pomoc. Prze_
cież republika prz~·szła na świat
w Ustopadzie, Jak owo dzieckQ z
bajki, które urodziło się zgrzybia
le, z siwymi włosami, bezwładne
PQd brzemieniem dawnych grzechów. Jeżeli teraz składa się tal{,
że on, En,in, ma umrzeć, to jego
n.ie nie znaczącym
śmierć będzie
epizodem w całokształcie życia,
które burzliwie toczyć się będzie
dalej, z nim czy bez niego. Dopie
ro, kiedy biała gwardia przypuści
do stajen dworskich,
ła szturm
zajęła najbłiżs7,e ullczki i przdizrozu.
czyła wsz~·stkich jeńców,
miał, że w tym wspólnym, wciąż
odradzającym się od nowa życiu
miał
cząstkę,

WJzuarzoną

spee.j alną

jemu tylko przyznany u-

w stawaniu się I umłe·
raniu,
Gdy załadowano go do auta,
aby zawieźć go do N owa wes i po
sztabu,
przed obliczem
stawić
opadl go rój nadziei, jak każdego,
w kim budzi się świadomość wła
snego jedynego, jemu samemu tył
ko sądzonego losu, Kiedy wjecha
li w las za Wannsee rud.ził się je.
szcze szaloną nadzieją. że jego to
warzysze zdołali może zerwać !'lię
ponownje i odbić stajnie dworskie; budynek szt abu, do którego
prowadzą go teraz. może być oblę
żony, posiedzenie sądu pi-ierwaue,
a nawet i droga do sądu odcięt<l
hamuka.
· Usłyszał zgrzyt
Szofer mruknął: Lepiej wysi11śc,
- Szyldwach chwycił go pod ramię, popychając jednocześnie kolanem; stoczyli się z auta tiemal
jednoc21eśnie. Pot.em.. su.tu.rt'\'.mjąc,
zaprowadził go do rzadkiego Jasira sosnowego PQ drugiej strcnie
drogi. W głowie Erwina rozległo
ostatnie echo: „Skończy{-",
się
Trzej. oficerowie posuwali się za
nim po gładluch igłach sosnowych, ślizgajilc się jak na łyz_
wach. Smieszyło ich to. Erwin po
„Ternz mogę zobacz~ (\
m;yślał:
Zatrzymał się
jak wyglądają•'.
tak gwałtownie, że żołnierz, kt-Ory
go prowatlził, pośliznął się. Erwin
o dwrócił się twarzą wprost do
trzech oficerów, Ale nie mógł do
brze rozróżnić ich twarzy. ś";atło
ziemskie gasło już dla niego. Zaalbo zdin~·ało mu się, że
wołał gd;\·ż ~los uwiązł mu w
zawołał,
„l\lożecie t eraz skoń
ganlle : czyć ze mną, ale i na was pn,yjdzie kolej", l'.padl t rafiony w gło
Strzelił mł o ~~ porucznik,
wę.
d:i.iał

kt6ry mu dał kapitan.
- o mały
- Kapitan
rzek\: - Zakopcie go szvbko. Szofer ze-.koczyl z auta, w którym
czekał sam jeden, Zanieśli 7.abite
go do dom pomiędzy dwiema
piaszczystymi wydmami, Pogłębili
dół, poczym wypełnili grób pias.
kiem i sosnowym.i igłami. Szofer
z PQWrotem na drogę;
pobiegł
aby
kilka kamieni,
przyniósł
wszystko nimi przywalić.
Trzej oficerowie zajęli swoje
dawne miejsca, Klemm sied.zlał,
,lak prredtem w środka pomie<Izy
Wenzlowem a Lievenem, Wenzlow, t.en, który 11trzelał, porusmł
Twan jego,
z lekka szczękami,
bardzo młoda, pokryta cienką. skó
rą, była wydłużona, tak samo nos,
ręu i wszystkie kości. Od chwili
kiedy ze szkoły kadetów wyruszył
w pole, strzelał do ludzi nie'Mlczo
ną ilość razy, a strzały te były
często śmiertelne, Nie przysdo mu
nawet do głowy i wcale sle nad
tym nie zastana'fiiał, że może być
coś szczególnego w tym ostatnim
stl"Ml.le, wymienonym na rozkaz,
tutaj, na. własnej ziemi. w samot.
nego c-złowieka, lttóry z t ej samej
ziemi Wyrósł. Szezęki drżały mu
jeszcze pod cienką, jakby zanadto
napiętą skórą. Lieven. k t óry siedział po prawe.i stronie Klemma,
patrzył bez mchu w kien m ku gro
bu. Rzekł: - Pr~c:~ę t am tylko
T;\·ch łdłka
spojrzeć, Im piła nie!
brzóz pośród S('sen. WyP'lPda to
w słońcu .iak pł a t śniegu. U nas,
nad BałtykiPm. mamy tego cnle
Klemm nvrórił się do
lasy. swego szofera: - Za dziesięć minut jedenasta, Becker. ZDĄŻY
MY JESZCZE NA CZAS NA PO·
SIEDZENIE.„
na zna.k ,

s~yldwach ponieclział:
włos byłby mi zwiał.

Kobiety
na odpowiedzainych
posterunkach
W

Państwowej

Kobiety ,..... przodownicami
ZPnw1a

Marian6wna mistrzl}ni hunsz,lu krawieckiego

Fabryce Konfekcji

w Pilawie Górnej s.tanowisko dyrek-

tora technicznego objęła była robotnJca Matylda Rozner.
Pełniąc kolejno funkcję robotnicy,
majstra w szwalni i kierownika produkcji fabryki, ob. Rozner wykazała
wielkie zdolności organizacyjne i wy
jątkową sumienność. Szczególne zasługi położyła ona przy podniesieniu
kwalifikacji zawodowych pracowników fabryki I zwięks;r.eniu wydajności pracy.

•

•

mianowano ostatnio na
stanowisko zastępcy dyrektora Od·
działu w Olsztynie ob. Marię WierzW PKO

~~~~!;!..~.~-~!2~.~1 o matkę i dziecko
Działania Stacji i Poradni nie zawsze są na poziomie
I
h Czyfe I . k
. .
SpOSfrzezen1a

pierwszych w Polsce kobiet na kierownicze stanowisko w instytucji
bankowej.

·

szą nasze Czytelniczki.
Tow. Stanisława Zielińska z
Wo·
jew. Ligl Kobiet organizuje czwarty PZPB Nr 16 pisze:
'KURS ARTYSTYCZNYCH ROBOT
,,Byłam w tych dniach w StaNA DRUTACH w lokalu własnym cji Opieki nad Matką i Dzieckiem
przy ul. Andrzeja Struga 46, w godzi- przy ul. Napiórkowskiego 72-a,
nach popołudniowych.
gdzie przyjęcia odbywają się od
Kurs trwa miesiąc w dwóch gru. godz. 9 .do 12. Lokal jest ciepły
pach, dla zaawansowanych i począt i czysty, a przede wszystkim dokujących.
statecznie przestronny. Personel
Informacji udziela t zapisy przyjsię tylmuje sekretariat mieszczący sit: przy Stacji, chociaż'bskłada
.
ul. Andrzeja Struga 46, tel. 279-74 k o z t rzech oso - pracu]e sprawnie i szybko. Dzieci są przez je
w !JOdzinach od 9-ej dO 16-ej.

Ligi Kob!et
Zarząd

uznaje
i popiera

Prawo do

dną siostrę rozbierane, druga je
a następnie bada lekarz.
Matki są zadowolone i twierdzą,
że Stacja wywiązuje się w całości
Po godzinie
ze swego 71adania.
dwunastej lekarz-ginekolog przyj
muje matki ciężarne, i takie, któ
re maJ·ą J'akieś komplikacje ze
zdrowiem. WydaJ·e się tylko, że
możnaby lokal Stacji odświeżyć,
sufi ty, które są J.llŻ nie
Z"'łaszcza
"
co iprzybrudzone."
waży,

własności osobistej w

1połeczeństwa.

oznacza to jednak, t.e w

pracy

Z SR R

bydło,

trzodQ, ptactwo domowe i clro
bny inwentarz rolniczy. Kołchoźnik
sprzedawać płody
może poza tym
rolne, otrzymane za pracę w kołcho
zie.
W Związku Radzieckim istnieją
również drobne prywatne gospodar·
stwa oraz warsztaty rzemieślnicze, oparte na osobistej pracy właścicieli,
z wyłączeniem jednak pracy najemobywa- nej.

więc własność osobistą
stanowią ich oszczędności
papiery wartaściowe, klejnoty i biżuteria, indywidualne domy lub wi-

Tak

1' Związku Radzieckim nie ma teli ZSRR
osobistej. Obok bowiem
własności
własności socjalistycznej istnieje wła
i
sność osobista, zagwarantowana

ludzi

dorobek

ustroju Związku Radzieckiego jest socjalistyczny system gospodarki oraz socjalistyczna własność narzędzi i
środków produkcji. ZSRR zniósł zupełnie własność prywatną środków
produkcji, które przestają przez to być czynnikiem wyzysku jednych
ludzi przez drugich. Wszystkie zasoby materialne kraju: ziemia, kopalnie, fabryki, elektrownie, wszystkie środki transportu, banki, ubezpi~czenla, przedsiębiorstwa handlowe i lwmunalne, domy czynsLOwe
w miastach ltd. są własnością narodu 1 wykorzystane są. dla dobra
Ekonomiczną podstawą

~Tie

• k

ne przy zakładac~ pracy. Stacjom pozost al a w1ęc op1e a
nad dzieckiem, troska o zdrowie matki i d7'iecka, oraz wydawanie zaświadczeń, upoważniających do otrzymywania ta
lonów. O tym, jak teraz prowadzone są prace Stacji, pt-

Nowy kurs

• 1·izm
.Soc1a

Piotrkowskiej 113 - pisze nasza
korespondentka. tow. Maria Ma-jewska z PZPB Nr 4; Skłoniły
mnie do tego częste skargi robot
nic naszych zakładów. W poczekalni cz~ka ok. 30 matek z n 'e·

dzięki lidawno zreorganizowane i co trzeba podkreślić st-Om naszych Czytelników. Obecnie talony na paczki żyv:nościowe, wydawane są wyłącznie przez wydziały socjal-

bicką, wybitną. działaczkę społecmą,
która dotychczasową swo_ją pracą za
wodową wysunęła się jako jedna z

Od dnia 1-go grudnia

„Odwiedzitam Stację Opieki
nad Matką i Dzieck:em przy ul.

OICZe
OOSZYC
Prace Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem zostały nie-

MAJĄTEK

mowlętami i z dziećmi do
Żadna z
nastu miesięcy.

k 1·i

kumatek
nie zv..rraca uwagi na mało widocz
ne zawiadomienie umieszczone u
Nieprzygot:iwwym do :i;racy zarot- , ła w pracy i rychło zdobyła miano zna
wejścia do poradni, że lekarz
przyjmuje rano tylko dzieci do kowej kobietom Piotrkowa. przyszła komitej krawcowej. Podległe jej ~
1 roku, a dopiero od godz. 14·ej ze skuteczną pomocą or~'l.lliZac.ia ko- cownica uznaj~ w pełni jeJ znajoJnOać
- starsze. Na tvm tle dochodzi bieca. Znganizowano w ramach ak- kunsztu krawieckiego.
Zespół Zenony M.a.J.ianówny wyróż..
do przykrych stare z pielęgniarka cji ·A-Z szkolenie kobiet niewykwali
mi kierującymi starsze dzieci na fik?wanych zawOdowo i sp<>śród uc~e nia się spośród innych dOSltonałą ja,.
godziny pooołudniowe. a przecież stmczek kursu zorgamzowano splitdziel kością produkcji.
Obocnie dokłada ona w!!Zelkich sta.matka specjalnie zwalnia nię krawiecką.. W kr.ótkim stcsunkoczęsto
ół
. t ,1 ś 1 wo czasie w p1otrkow1e powstały dwie
,
b
,
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JeJ uzys a P erwsze nu see.
P? ipo u n:1;1, i me .m~ze z z1ec- oraz „Nasza Przyszłość".
nie zdobytą wiedzą. i doświadczeniem
w spo"łdzielni kra\"ieckie.)·
\ =•tas'n1·e
k1em prZyJsC powtornie.
dzieli się chętnie, nio ukrywa ,,tajem•
"'
na~ ,,,Nasza. Przyszl~ć" rozpoczęła swą. nic" swego zawodu.
Następna bolączka polega
Dzięki temu wiele młodych. kobiet
.
tym, że lekarz może przyjąć w pracę ZE.NONA MAR~AN&WN~.
Począ.tko~vo zatrudniono. J:}, J.a~o 111 1· dzi'e..,cząt 3·e3· zespołu które poczn,tko
ciagu 2 godzin mniej więcej oko..,
„
k łęi pomocru.ezą przy szyciu biell.Zily,
_
· ·
·;,
b ~O dzieci. T:i,.mcz~se~ mate . Wkrótce jednak zaczęl:r. sie wyróżntać wo słabo daw2ły sC>'bie radę z kra.wiec
przybywa znacznie. w1.ę~eJ. Przy} stara.nnościa. wykonania. c"ich.'\ i sp')- twem, dzi.4 stały się pierwsze rzędnymi
mowane są W koleJnOSCl zgłoszen kojna, a zarazem zręczna i szybka po- pracownicami, Marianówna dla każdej
-- bez względu na to,r czy pracu-, trafiła . wykonać miesięcznie około z nich zawsze znajduje chwilę wolne.
ją czy też nie. Wśród nieprzyję- uo procent normy, a nawet i więcej. go ceasu, służąc radą i p'Jmocą.
Niezależnie Od pracy zawodowej,
znajdują się matk: . • Dzięki tym zaletom a przede wszysttych często
które aby tu przyjść zwolniły się z kim dzięki zmysłowi organizacyjnemu chętnie udziela się pracy społecznej 1
pracy. Opowiada mi na przykład 1 z biegiem czasu awansow:.1ła (mimo organizacyjnej. Jest pr?.ewodntczącą
jedna z pracownic Centrali Mięs młode~o wieku) _i zvstał_a. ~ajstrem~ t~tejsz.eg~ koła ZMP. Doklai:a wszelnej, że już po raz trzeci zwalnia , Obecrue podlega Jej ~espoł 1:iczą,cy 2o luch sił i starań, aby być Jednym z
się z pracy a dziecko wciąż nie osób. Zenona Mananowna me ustawa.- budownkzych Polski Ludowej.
zostaje przyjęte. Jak zaobserwe>mimo najlepszych chęci
wałam,
personelu Poradni wiele matek
narzeka na złe załatwianie.

I

I

Zorganizowana praca

OSOBISTY NIE PODLEGA
pisze dalej tow. Ma·
Sądzą, KONTROLI
lle, gospodarstwa domowe, przedmioosobisty obywatela ra- jewska, - że należałoby uspraw
Mdjątek
chroniona przez przepisy konstytu- ty domowego użytku, narzędzia go- dzieckiego nie podlega kontroli. Włas nić działalność Poradni, przekazu
cyjne. „Prawo osobistej własnoś spodarstwa domowego. Pa1'1stwo po- nością swoją każdy rozporządza we- jąc część jej obowiązków lekaci... jak mówi konstytucja ZSRR - nadto ułatwia drogą udzielania poży dług swej woli. Może np. sprzeda- rzom rejonowym lub fabrycznym.
znajduje się pod ochroną ustaw pań czek, stosowania systemu ratalnego, wać go, darować, rozporządzać nim
budowę własnych domów mieszkal- na wypadek śmierci. Własność osostwowych" ..
Na przykład na dożywianie dzie
Socjalizm bowiem nie tylko uznaje nych, oraz kupno prywatnych samo- bista podlega również ochronie praw- ci zasadniczo zdrowych, niewyma
osobistą własność swych obywateli, chodów, koni, bydła, itp.
nej przed kradzieżą, przywłaszcze- gających leczenia, lecz witamin
ale - co ·więcej - dzięki stałemu
mogliby
niem, nieprawnym zniszczeniem itp. czy innych odżywPk podnoszeniu stopy życiowej ludności,
Sąd radziecki surowo kar~~ wsz~lki wydawać talony lekarze h.brycz
POŻYCZKI NA ZABUDOWĘ
stwarza dogodne warunki do jej
Wówczas zmniejszyłby s ię
A więc np. państwo preliminuje co- z~mac;h na os~bistą własnosc radziec- ni.
wzrostu.
tłok. Poza tvm Wydział Zdrowia
rocznie miliardowe sumy w postaci kich obywa~eh.
•
.
· .
.
.
spoleczgospodarstwa
Rozwoj
dlugotermin owych po ży czek na b unego w ustroju socjallstyc,r;nym powm1ei; ;.>głosić w yras1e godzIWŁASNOSC - OWOCEM WŁAS
powoduje stały wzrost dobrobytu ny. pr:r.yJec posz.czegolny.ch poradownlctwo domków jednorodzinnych
NEJ PRACY.
t en
d ł b
cln l. '7
dla robotników, chłópów, pracownis:ę w
,,aoszczę z1 o y
ma~ pracujących i przez to ich
Związku RaWlasność obywatel!
sposób wiele czasu matkom praosobistej własności.
górdzieckiego jest owocem ich własnej ków umysłowych. Na przykład
nicy Zagłębia Donieckiego mieszkają
O stałym wzroście dobrobytu i cującym".
pracy. Obywatele radzieccy, zatrud- przeważnie we własnych domkach
.
.
własności osobistej mas pracujących
nieni w przedsiębiorstwach i instytuListy :iaszych Czytelniczek me
cjach państwowych, kołchozach, or- jednorodzinnych położonych w nie- ZSRR świ1.1dczy np. fakt, że po obniżce cen, jaka nastąpiła 1 marca 1949 wymagaJą chyba komentarzy. Je
ganizacjach spółdzielczych, jak rów- wielkich ogródkach i sadach.
Własność osobista została również r., sprzedaż odbiorników radiowych w żeli jedna Stacja Opieki nad Mat
jako naukowcy,
pracujący
nież
artyści, mu- zabezpieczona ludziom należącym do marcu w porównaniu z lutym rb. ką i Dz:eckiem - w robotniczej
pisarze,
technicy,
zycy, otrzymują płacę według ja- kołchozu. Oprócz dochodu z kolek- wzrosła przeszło dwukrotnie, moto- 1 dzielnicy przy ul. Napiórkowskie
trzykrotnie, ze- go potrafi pracować. ku ogólnekażdy kol- cykli i rowerów kości l Ilości swel pracy. Praca sta- tywnego gospodarstwa,
nowi jedyne źródło dochodów ludzi choźnik posiada we własnym, osobi- garkÓ\'." prawie czterokrotnie it~. B~r~ m~ zadowoleniu to ·dlaczego in·
•
t ,
· ·
tac·
przyzagrodową dzo silny wzrost wykazało rowmez
w ZSRR, a za otrzymane wynagrodze- stym uzytkowaniu
J;s w ~an.~ :r:~wrue
nie nabywają oni przed.mioty własno- 1 działkę ziemi oraz osobiste gospodar indywidualne budownictwo domów ~a0 bs Ja
rze spe iac swyc za an.
stwo pomocnicze, dom mieszkalny, I mieszkalnycp.
śct osobistej.
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pewnością jeżeli Wydział

Zdrowia i Wydział Opieki Społecznej, czuwające nad pracami
stacji i poradni, wezmą pod unaszych Czytelniwagą głosy,
czek - niejedno uda się napra
Troska o zdrowie matki
wić.
to jedna z pięk
i dziecka nych zasad naszego nowegó ustroju. Nie wolno tej idei wypa
czać wskutek wadliwego jej urzeczy;vistniania.

M. Zal.

A. S.

bez straty chwili czasu

Wszystkie krosna. tow. ZOFII STA·
CHOWSKIE.T idą sprawnie, jak zeg:i.r
ki. Zespół jej wysuwa. się na czoło w
Oddziale c. PZPB Nr 3.
Choć drObna, szczupła., Posiada dość
energii i siły, by znakomicie podołać
prowadzeniu ZESPOŁU KONKU:RSOWEG-0. Najlepszym tego dowodem
jest fakt, że w pa&iuierniltu :z;esriól
jej wyprodttll:ov:al 33 procent ekstry,
67 prcicent primy, wYJ)0łniając swój
plan prOdukcyjny w 125 procentach,
Na krosnach prz.eważa. satyna, artykuł trudny do tka.nia. Dokoła. czyś
ciutko, nigdzie nie plączą się nic:t, nie
zwisa osnowa. Obok warsztatów przy
~towano deski z goźdźmi, na. które
na.klada się szpulki, oraz małe kłębusz
ki odpadków, tak zwany „puc". Wido
cznia tkaczka ma. zamiar przynieść so
bie zapas świeżego wątku.
- Czy daleko chOdzicie po wą,tek?
- pytamy.
- Wątkownia. .zna.jduje się na dru
odpowiada ' 'w·
gim końcu sali Stachowska. - nie jest to daleko, ale
za.wsze trzeba. na. to poświęcić trochę
czasu. My jednak, zeby nie stracić
ani minuty, urządza.my się w ten :ip<>sOb, ze wą.tek prZ)>llosi ta. tkaczka., któ
ra. ma. rozpctcZąć drugą zmianę. lJziś
przyniesie zapas moja. zmianowa tow
Kola.er;., a na. dmgi tydzień ja. p~a.cuję
!lo obiedzie, przyjdę więc trochę we.ze
~n.lej i naszyk11ję wątek dla ~ oboj-

prucie, aby na

pozostałych krOsn&eh
wymienić czółenka z wątkiem. Uczy.
Odrzuciła
n.iła. to szybko i zręcznie.

gilzy,

nałożyła

wątek

d~

czółenek

1

na salę. Nie upłynęła. chyba
minuta, gdy wraica. wraz z pomaga.e&kf. Teraz poma.gaczka. za.Jęła sit' pmciem, a tkaczka cll'Uwa, czy wątek nie
koflczy się. Zn6w zamiana. cz&enek.
Ale \ tuwar już wypruty, mohla więc
untchomić krosno. Role zmieniajf 819Pe>niewa.ż pomagaczlta. nie umie ustar
wić krosna, jak nalety, uwa.ta. na. Wftek. Tka.czka za.A przystępuje do uruchomienia warsztatu, na. którym WS'·
pruto już błąd w tkaninie.
Tow. Sła.wińska. szybko luzuje towar, napręża. oonowt:!, za.wiesza ciężar
ki, reguluje przez docisk lady włdef..
we oddalenie towani od płochy, by nie
1
powstało zbicie lttb niedobicie puszcza w ruch krosno. Uczyniła to
tak szybko, że trudno nadą.żyć wzro..
klem za jej błyskawicznymi rucha.mi.
Najważniejszym w zespole jest zbio
rowa. praca, a właśnie taka tutaj tatnie
je. Tow. Czajkowska, tka.cZka. zmiano
wa tow. Sławińskiej, nle żałuje czami,
gdy trzeba. pozostać dłużej, uporądć kr
k
osna. i pomóc t.ow. Sł.a.wi4owa
sklej. Nic dziwnego więc, i:e dzięki
takiej pra.cy zespół kierowa.ny przez
tow. Stachowską os!ttga DOSKONAŁE
ga,
Opodal pracuje na. 6-ciu krosna.eh WYNIKI 1 ma. wszelkie szanse na. za...
~ow. BARBARA SLAWI~SKA, nale.- jęcie przoduja.cego miejsca w KONząca. do zespołu konkursowego tow. KURSIE ZE.SPOŁOW TKACKICH
Stach?wskiej. Tkaczka zajęta . jest
wła.mie p~iem rzadkiego paska któ :PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO.
M. s.
ry powstał w tkaninie. Nagle p~zuca.
odeszła

I

I
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Wycho~an.ie w

rodz.inie

Dziecko wkracza w świat nauki i książki
(ciu dalszy).
Chwilf pnełom~·11 w pracy rodzi·
ców nad wyrobieniem upodobań kultu
ralnych V dcieci atanowi okres, gdy

dziecko uczy

się czytać.

książki

Pierwsze

Pozyskanie umiejętności czytania jest
drugiege> okresu dzieciń
stwa - okresu poświęconego nauce i
przyswajaniu wiadomoilci. \V tvm czasie ~zkoła zajmuje najważniejs~e miej.sec w życiu dziecka, ale nie znaczy to
'ycalc, że rodzice mogą zapomnieć o
~woich obowi~ikac11 i mają polegać wy
ł~cznie na szkole. Właśnie starania ro
dornu
chiców i kulturalna atmosfera
wywierają ogromny wpływ na szkolna
pracę dzieci, na jakość i napięcie ich
wysiłku, na wyrobienie właściwego eto
sunku do nanczycieli, kolegów i całej
organizacji szkolaej ; właśnie w tym
wielkiego zinaczenia
czasie aiahierają
gazety, książki, teatr, kino i inne roz
rywki kulturalne. Zastanówmy się oddzielnie nad każdQ z nich.
początkiem

zeta powinna zająć stałe miejsce wśród
jego wrażeń. W każdym domu nalezy
prenumerować jakieś pismo coozienne,
Rodzice nie powinni przeglądać "'azety
każde z osobna, zdaleka od dziecka,
ale wyszukiwać w niej to, co nadaje
się do głośnego przeczytania i o tym
jeżeli nie specjalnie z
porozma\\;ać dziećmi, to w każdym razie w ich oLepiej nawet, jeżeli bę
becności.
dzieci~ raz.mawiać o tym, coście przeczytali, me zwracając pozornie uwa"'i
na dzieci. One tak czy inaczej bfdę
słuchały, o czym mówicie, i będą słu
chały tym uważniej, im hardzi.ej natu
ralne będ7.ie wasze zachowanie. W każ
dej gazecie UJajdziecie odpowiedni 'ma
teriał: wydarzenia o znaczeniu między
nar()dowym, manifestacja pracujących
w dniu święta, epi'lody naj}granicznC,
stachanowców, bohaterskie
osiągnięcia
i pełne odwagi czyny poszczególnych
ludzi, rozbudowa i upiększanie miast,
nowe ustawy.

Nieraz jednak rodzice nie mają moi
no!ci posyłania dr,icci do przedszkola
i sami uczą je czytać, a jest to ważny
ment w -życiu dziecka. . Wstępuje ono
wówczas w świat k•ia:i:ki i słowa druko
wanego - nieraz 11icchi:t:nic, przełamu
: jąc z wysiłkiem trud11o~ci sylabizowai składania wyrazów. Nie moi;na
1 nia
I poblai:ać pewnemu li-ni~twu, które by
1 wa nastrpstwem tych trudności, ale nic
można także zmn5ZaĆ dzieci do pracy
ponad sity. W tym cza1ie powinny zjatu, zapinany z góry do dołu na guzi- wić się w życiu dzie<:ka pierwsze ksi~ż
ki; wąski prostokątny dekolt, szeroki ki.
MajQ to być keiQzki najłatwiejsze, z
kołnierz, zapięty z przodu na 3 guilustracjami. Jeżeli
dużym drukient i
cięte.
kieszenie
mankiety,
zild,
nawet dziecko nie potrafi jcsr.cze ich Gazeta uczy i rozwija
5. Ładny szlafrok, kołnierz, patki na przcci:ytać, pobudzą jego ciekawość i
Im starsze jest dziecko, a szczególGazeta. Zanim jeszcze dziecko nakieszeniach l pas u dołu z innego ma- zachęci) du pokonania trudności nauki uczy a.ię c zytać, już wówczas, gdy tyl- niej wtedy, gdy już umie ccytać, tym
ko inok 1rozumieć tekst czytany, ga- większe winno być znaczenie gazelf..,
teriału. Tvł·klosz. śctą,gany w pasie. czytP..nia.
0

1. Skromny, prosty szlafrok z tło cisły, zapinany na guziki; duże klapy
kieszenie wpuszczone z odczonego aksamitu lub weluru (2 mtr. kołnierza,
stającymi mankietami, tył spódnicy
podwój. szerokości). Zapięcie z boku marszczony (krojony ze skosa).
na dwa guziki, mały prosty kołnierz 3. Skromny szlafrok, zapinany na
proste rękawy ściągnięte na gumlu:, 4 guziki, lekki klosz. Klapy kołnierza
i kieszeni lekko zaokrąglone.
z tyłu lekko w pasie zmarszczony.
4. Ładny sz:lafrok z bajt lub welwe
2. Slrolnielszv ciemnv szlafrok, ob-
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