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NOTA PROTESTACYJNA
Paryżu

Ambasady Polskiej w
•

I

m spramie bezprawnego zatrzgmania samolotu polskiego -

aresztowania jego

załogi

I

przez

władze

biera wspomnianemu postępo
waniu władz francuskich w
stosunku do załogi polsktiego
samolotu wszelkie cechy lega]

Jak to nicznych w dniu 20 bm. ustny pro
WARSZAWA (PAP)
podane do wiadomo test, a nastąpnie w dniu 21 bm.
ści, opublikowaną w dniu 20 li- notę protestacyjną treści nast~pu
stopada 1949 r. nótą Rządu R. P. jącej:
~ości.
„Ambasada ~zeczypospoli
do ambasady francuskiej w War
tej Polskiej przesyła l\'Iinister
W tych warunkach ambasaszawie, w dniu 18 listopada 1949
da polska zmuszona jest trak
stwu Spraw Zagranicznych
r. został zaaresztowany urzędnik
zaaresztowanie załogi
tować
wyrazy poważania i ma zaszkonsulatu francuskiego w Szczepolskiej wyłącznie jako akt
czyt ponowić protest, wyrażo
cinie Robineau za działalność
oczywistego pogwałcenia podny ustnie w dniu wczorajszym,
Aresztoszpiegowską w Polsce.
stawowych praw człowieka.
przeciw zaaresztowaniu załogi
gdy
\\~anie nastąpiło w chwili,
polskiego samolotu w dniu 19
Roh:neau usiłował opuścić teren
Ambasada Polska stwierbm.
Polski samolotem.
dza z żalem, że poprzedni ust
śledztwo prowadzone z po
W dniu 18 listopada po przyby
ny protest ambasady nie odwodu podejrzenia o morderciu do· Paryża samolotu PLL
ni6sł żadnych skutków.
stwo posłużyło za pretekst do
. „Lot" którym zamierzał opuścić
Ambasada Polska ponownie
tego aresztowania i jest do te- j
Polskę Robineau, władze francuuroczyście protestuje przeciwgo stopnia absurdalne, że odskie zatrzymały samolot i zaareskładającą
sztowały jego załogę
się z następujących osób:
I pilot Piotrowski Zygmunt, II
pilot Snacki Wfo.dysław, nawiga
tor - Zbrowski Zygmunt, mecha
nik pokładowy - Kurtz Wacław,
Błaszczak Cze·
radiooperator Walfisz Hasław, stewardessa lina.
Jako powód zatrzymania samo
WARSZAWA {PAP). Na konferen ły się na oburzający w swej wymolotu i zaaresztowania załogi poda
cji prasowej w dniu 21 bm. rzrc2:- wie obraz działalności szpiegow3i{iej
no chęć przesłuchania załogi dla nik MSZ minister pełnomocny Grosz o charakterze wojskowym, polity•~zrzekomo zapoznał. szczegółowo dziennikarzy nym i gospodarczym.
ustalenia -0kolicznośoj
tajemniczego zniknięcia p. Robi krajowych i zagranicznych z okoli- .. Od pewnero czasu władze BezJJie
neau. Władze francuskie utrzy- cznośclp.ml wykrycia sieci szpiegow czeństwa Publicznego - stwierdził
mały areszt samolotu i załogj na !>klej, kierowane.f pnez k1msul:ir- m·.n. pełnomocny Grosz - były na
wet po oficjalnym zakornunikowa nych f dyplomatycznych urzędnl- tropfo szajltj szpi~ofa.wskiej, która
niu przez Rząd Polski faktu za- ków francuskich w Polsce oraz "f. Q- zajmowała sT~ zbieraniem informaa~sztowania Robineau za działał kolicznościami zaaresztowania za cji szpiegowskich dla obcego I>'.lirurzędnika stwa.
działalność szpiegowską
Nici śledztwa zaprowadzlly wl:ikonsulatu franćuskiego w Szczedność szpiegowską.
dze do jednej z obcych ambasad w
W Z\viązku z tym ambasada nie, Robineau.
.
Przf!dstawione przez. min. Gro5za Warszawie.
RP w Paryżu złożyła we francu
o godz. s.:~o
listopada
Dniana.18lntnisku
Zagra I fakt y, dokumenty i materi ały ztoży rano
Spraw
Ministerstwie
skim
zoWarszawie
w br.
__
______
am:i1:111111E1U111
już zostało

I

·1rancusl{ie
aktowi gwałtu
temu
ko
. władz francuskich w stosunku do lotników pclskich. Am
ba-sad a polska z naciskiem domaga się, aby zaaresztowani
lotnicy odzyskali niezwłocznie
całkowitą wolność i prosi Mi
nisterstwo Spraw Zagranicznych, aby osoby odpowiedział
ne za to samowolne aresztowanie zostały ukarane.
Ambasada
Równocześnie
Polska, domaga się, aby załoga polska i towarzystwo „Lot"
uzyskały zadcśćuczynienic za
wszystkie s~kody spowodowane wspommanym aresztowa· ·
niem.

postępowanie władz

Brutalne

urqga wszelkim zasadom ·prawa

..•generał Bradley marzy o panowaniu
nad światem ..•

...-.-„.-...........„„„.............-„•.„„..............„„.„..............-

Demonstracje bezdo.mnych wLondynie
Trafalgar
Na
Londyn (PAP).
Square w Londynie odbyły się w!d
kie demonstracje bezdomnych. De!e
gaci tysięcy bezdomnych rodzin• i> ~o
testowali przeciwko redukcji budownictwa mieszkaniowego przez nąd
Partii Pracy.
Niezależny poseł do parlamentu
rządu, ~óSolley potępi"ł pol i'tylrę
'
ry, pod presją amerykańską, odmaw ia sprowadzenia ze Związku BciI dz:.eckiego ofiarowanego Anglii
K'

francuskich

międzynarodowego

Konferencia prasowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
ostatnim czasie materiały szpłegowskie i wręczył je de Mere w limba·
sadzie.
Zeznania Robineau potwierdziły
wiadomości, jakie pos iadały Władz~
Bezpieczeństwa o działalności jego i
jego agenhlw, w rezultacie czego zo·
stała zlikwidowana ponad 10() osób
licząca si<>ć szpiegowska, któr:r swo-

ją działalnością zagrażała bezpieczcń

1S11ł!

Wzmóc czujnosc !

Polska opinia publiczna dowied;.~ a
Rządu Polsk iego do
Rządu Francusk:ego o wykrycit1
przez nasze Władze Bezpieczeństwa.
działalności szpiegowskiej, prowadzonej na terenie Polski przez odpowiedzialnych urzędników ambua
dy i konsulatów francuskich w l'ol
sce. DZ.:.ś znane nam są dalsze szcze
góły tej oburzającej sprawy. z zEznań aresztowanego szpiega francusk iego Robineau i znalezionych 11
n iego notatek wynika, że swoją jzia
łalność szpiegow5ką prowadził on
w ścisłym porozumien:u z wyżs:>:ymi urzędnikami ambasady francuskiej: Aymar de Brossin de Mere i
Fernand Reneaux. Robineao dosko
nale wła.dający językiem polskim
potrafił zorganizować sieć szpiegow
sl•ą, obejmującą ponad 100 osób.
Co wyllika z tych faktów? Wynika z nich, że francuscy urzędnley
pO<l płaszczyltiem
dyplomatyczni
działalności dyplomatyczno _ itonsularnej uprawiali u nas szpiegostwo, że zajmowali się demoralizowa
niem i korumpowaniem obywat~li
polskich i robili z nich zdrajców wła.
snego kraju, Wymienieni w nooie
polskiej urzędnicy zachowywali się
w Polsce jak w wrogim kraju. Czyhali oni na Judzi bez czci i honoru,
którzy za judaszowe srebrniki przeka zywali im tajemnice państwowe.
Ujawniona obecnie antypolska
działalność francusk:ch urzędników
dyplomatycznych jest .iaskrawym
ła się z noty

Uchwały

którym szpieg Robineau miał odle-

cieć z Warszawy. Załoga polsk:ego

samolotu została przez władze fran
cuskie aresztowana i poddana przesłuchaniu pl'zez dzień i noc pod ab
surdalnym podejrzeniem zamordowania francuskiego · szpiega. Absur
dalność tego podejrzenia jest tym
ba.rdziej oczywista, że w chwili are
sztowania. załogi samolotu polsitiego, władze francuskie były już dokła.dnie poinformowane przez nasz
Rząd o całe.i sprawie, jak i o tym,
że szpieg Roblneau znajduje się w
dyspozycji polskich organów bezpie

wali szpiegowskie dyspozycje i zadania.
Zlikwidowana szajka szpiegów, o
której działalności Władze Bezpieczeń
stwa posia!lają bogaty materiał down
dowy, stanie przed sądem polskim.
Obecni na konfe1·cncji dziennikar-ze
mieli możność obejrzeć również pr:i;ed
sta,vione przez rzec.znika MSZ foto·
'kopie własnoręcznych notatek Robineau, w ktMych podaje on informa·
cje o zatrudnionych [1rzezeń agentach
sieci szpiegowskiej, z wymienienie1t\
ich nazwisk i wyszczególnieniem zadań szpiegowskich np. w zakrdsie :h ''>
lokacji jednostek woj5kowych oraz wy
płacanych agentom sum.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)

Masy partyjne w

Rzecz jasna, ie ze strony francuskiej mamy tu do czynienia z jawnym naruszeniem elementarnych
praw ludzkich. Władze te zastosowały swoistą, nieznaną w stosunkach między narodami zas adę wzię
cia zakładników w zamian za. a.-esztowanego szpiega, który zresztą
przyznał się do popełnionych przestępstw. ,
Postępowanie władz francu&]tich
wywołało w społeczeństwie polskim
zrozumiałe oburzenie, któremu clał
wyraz ambasador Putrament w swPj
nocie, skierowanej do rządu fran-cu
skiego. Rząd Polski posiada dostateczne środki dla obrony swych obywateli. Rząd Polski posiada również dostatecme środki dla niedopuszczenia do działalności szpiegow
skiej w naseym kraju, na.wet jeśli
jest ona uprawiana pod maską dzia
łalności dyplomatycznej.
Nikczemna robota niektórych dy
naruszeniem 11odstawowych przepisów prawa międzynarodowego i za- plomatów, nadużywaJ·<>cych naszej
sad obowiązujących służbę dyploma gościnności dla podłych"" celów spotyczną,. Na karygo.dn"· tę działalność
tyka się ze zrozumiałym potępie.,,
Rzą~ Polski odpowiedział tak, jak niem całego społeczeństwa polski'!tego prawo wymaga.
go. Na przykładzie omawian~j przez
W swej nocie do Rząd u Francus- nas sprawy widać, jak ba.rdzo pokiego Rz,1d nasz zvJróc:I uwagę na trzebna jest jak bardzo konieczna
niedopuszczalność u11rawiania szpie _ wzmożona czujność całego spllłe
knowaniom
gostwa i zażądał przedsięwzięcia. ezeństwa przeeiwlrn
wsz3·sUtich, kon:ecmych kroków ce- wrogów. Wróg działa, działa chytIem położenia ltresu po<'!Gbnej wro- rze i podstępnie nie gardząc najbar
giej Polsce działalności. Jednocześ- dziej obrzydliwymi metodami przenie Rząd Polski zażądał, aby skom- kupstwa i dywersji. Musimy 0 tym
promitowa.ni dyplomaci francuscy pa.miętać, codziennie, przy rnacy,
i poza pracą, musimy być ostrożni i
opuścili nasz kraj.
A jak zareagowały na spraW.edli cimjni, musimy umieć rozpozna• we kroki Rządu Polskiego władze wać wroga. Im lepiej się tego nauczymy, tym łatwiej nam będzie
francusk ie?
Władze francuskie postą.piły w unicestwić jego brudne, podle masposób urągający wszelldm zasadom chinacjc, tym łatwiej i pewniej bęprzyjętym w stosunkach. międzyna-, dziemy w porę ucinać wszelkie pró
rotfowych. Władze te zatrzymały by podjęte w celu szkodzenia nam
pr~ybyły do Paryża polski samolot, i niszczeni~-~~~~w naszej pracy.
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Dewaluacja

austriackiego szylinga
{PAP). Począwszy od d ~1i;:i
tzw. zasadniczy kurs
szylinga w stosunku do dolara wyno s ić będzie 14,40 szylinga za ji;dnego dolara, co oznacza dewaluac.Ję
szylinga o 41 proc.
Wiedeń

22 listopada

HAJDUCKIE
ZAKŁADY

wykonały

HUTNICZE

roczny plan

KATOWICE (PAP). - Dnia 20 bm,
Hajduckie Zakłady Hutnicze jako
pierwsze przedsiębiorstwo w polskim
hutnictwie żelaza zreallzowały przed
terminowo p~ństwowy roczny plan
produkcji wykonując go 41 dni przed
koi1cem roku.
· Zilloga Hajduckich Zakładów Hut·
niczych, swój Plan Trzyletnl zreall·
już w pierwszych dniach
zowała
września rb.

Ili Pleoum KC PZPR

sq dla nas naukq i

czeństwa.

drzewa budulcowego. Poseł komunistyczny Piratin stwierdził. że 2a
cenę wydatków wojskowych w Gre
cji można było wybudować 100 tysięcy domów. Mówca podkreślił kan
trast między katastrofalną sytuac;ą
mieszkaniową w Ang!LL a niezwykłym tempem budownictwa w Euro
pie Wschodniej.

stwu Pań stwa Polskiego.
Aresztowani agenci zwerbowani
przez Rohineau przyznali się do szpic
gowskie j działalności oraz zeznali, że
do roboty szpiegowskiej zostali wcil1g
nięci przez Robineau lub jego µostał zatrzymany urzędnik konsulatu przednika Bardet, że byli opłacani
francusldego w Szczecinie Anllre przez Robinean i od niego otrzymy·
Robineau, posługują.cy się pasz!)or·
tern francuskim Nr. Cl619 w chw'.ll,
gdy zamierzał opuścić teren Polsld.
Zatrzymany Andre Rotiineau przy
znał się do uprawia.nia działalnaśc:i
szpiegowskiej oraz wyjawił, że sta
nowisko sektetarw, konsulatu fr;:ncuskiego w Szczecinie służyło mu
jako przykrywka jego szpiegowskiej
uchwały
witają
łódzkich zakładach
pracy.
Aresztowany Robineau zeznał. że
Podobnie jak w całym kraju, od były się onegdaj w Łodzi, w wielu za kawie partii n:e wywiązywali się
w ambasadzie francuskiej w Warswoich obowiązków,
kładach pracy zebrania podsta.wowy~h organizacji partyjnych, na których należycie ze
sza.wie na stanowisku archiw\sty aktYw PZPR-owski omawiał historyczne uchwały III Plenum.
Tak być dłużej nie może. Trzeba
jest zatrudnionir p. cle Mere, który
Z licznych wypowiedzi wynika,' fo towarzysze całkowicie solidaryzują krytykować siebie i innych, tylko
obecnie kieruje działalnością, szpiesię z uchwałami Plenom, rewidują swój dotychczasowy styl pracy i wycią· w ten sposób •1zdrowimy stosunki w
gowską, wywiadu francuskiego w
naszym zakładzie pracy, podnie:;:egają wnioski na przyszłość.
Polsce i był bezpośrednim zwierzch
my wyniki produkcj.!i, zwalczymy
odbywa
ideologiczne
szkolenie
że
tii,
nildem Robineau w tej zbrO<Iniczcj
biurokratyzm.
się przy słabej frekwencji, że towariy
działalności.
Tow. Karpiński przytoczył wiele
Zakłady
spraw
dostatecznie
wnikają.
nie
sze
Pomocnikiem de Mere w działalno
faktów świadczących o tym, że per
powoduje
co
produkcyjne,
czysto
wy
im. Strzelczyka
ści szpiegowskiej jest urzędnik amoasonel kCerowniczy na poszczególnych
m . in., że fabryka miesięcznie tnci oddziałach nie docenia zadan:a i
sa dy francuskiej na stanowisku sekre
5 miln. zł z tytułu bonifikat za bra- roli bezpieczeństwa i h'.gieny pratarza-tłumacza Renaux.
W zakładach im. Strzelczyka od- ki.
Aresztowany Robineau podał siec
cy. T ym samym staje się pośred:iio
podstawowej
Dys'<mję podsumował tow. W/ ady- przyczyną ni.ezadowolen.ia robot:i:swoich agentó1v, których część on oso było się zebranie poświęcone
U•
partyjnej,
crganizacji
Dwmakowski.
sław
szpiegowbiście zwerbował do pracy
ka i stwarza pomyślny grunt dla nie
skiej, część zaś została mu przekaza- chwałom III Plenum KC PZl:'R. Refe
cnej i podstępnej propagandy w-::owygło5Zony
został
adniczy
zas
rat
na, dla kontynuowania pracy SZ:ltega klasowego.
członka l{C PZPR i pierwszeg-,
PZPB Nr 1
~owski.~j. przez byłego '~ice~o~sula w przez
Tow. Gabara w samokrytycznej
W1a
tow.
PZPR
KW.
i
KŁ
sekretarza
~z_e 7:ecm 1; Bar~et, ktory .JUZ '".cze:
wypowiedzi podkreśl ił, że jednvm
Sala Robotniczego Doinu l~ultmy ze żródeł niedociągnięć Nowej rk1l
smeJ zos.ał sluzbowo z teJ placowk1 dysław11. Dworakowskiego. się ożywio
Po referacie wywiązała
, . na dyskusja, w której wzięło udział przy PZPB · Nr. 1 zapełniła s:ę co ni jest właśn ie brak kolektywnej
.
odwołali!·
brzegi. Przybyli tu członkow~e c~te pra.cy w organizacji podstawowd,
Ares.itowany Ro~meau zeznał, •Z
towarzyszy.
rech organizacji podstawowycn D z:·e Radzie Za.kladowej i administracji.
ro:iporząd7;ał powaznym fundus::cm 14Wielu
towarzyszy, jak tow; tow. La lnicy F abrycznej-, aby wspólnie cdyspozy.cyJnYn:t•. przeznaczonym na
Nader, mów ić uchwały ostatniego Plenum
Po podsumowan·ll.l dyskusji p rz.ez
cpłace!ue swo1e1 agentury. Fundusz lek, Bisku1>ski, Wodzii1ski,
z, Cha cała, Siera wski zwróciło Komitetu Centralnego n aszej Part:il. tow_ Aleksandr a BUitSIUEGO, zete~ _otrzy~1Ywał 7: ambas ady fra_n~.u- Fus
sk1e1 w Warsza1_v1e o_d de Mere 1 JC- szczególną. uwagę na zagadnieo.i~
Referat członka Kom:<tetu Cent.:-al br.a ni uchwalili rezolucj ę, w k t6;.-ej
1
czujności partyjnej, wykazując, że ie nego PZPR i wiceprzewodniczacego m1ędzy inn ymi czytamy:
kł d ł
.
mu s - a a roz 1cze~rn.
może ll· CRZZ tow.
„ ...solidaryzujemy siei w :a,~,j
ALEKSANDRA BURAresztowany_ Rob1z:eau ze_z1~ał, ze dynie bolszewicka czujność
rozciągłości z uchwalamj III ?le
rezultaty swe1 szp1eg01vskie1 pracy chronić nas od wypaczeń i odchylen. SKIEGO wielokrotnie przeryw <~!1Y
- zebrane informacje wywiadowcze Mówcy w całej rozciągłości solidary- entuzjastycznymi okrzykami i lnnum KC PZPR i zobowiązujemy
przesyłał. do ambasady francuskiej w zują się z uchwałami III Plenum, wi· rzliwymi oklaskam: stał się pod3ta
się w myśl tych uchwał wzmóc
f
d M
W
tając je .i ako słuszne i ·na czasie.
rewolucyjną czujność w naszych
_ar.sza wie na ręce e, ere, w or- Tow. Otorowski podkreślił, że aczkol wą dla ożyw!'.onej dyskusji, w k~ó 
szeregach w walce z wrogio!m
nue okresowych raportow.
rej wzięło udział wielu towarzy3zy.
Aresztowany Robineau zeznał, że wiek zlikwidowane zostało podziem•e
klasowym i wrogimi agentura.mi
Tow. Wo-żniak zwtócił uwagę, że
k.
·
· szpiegows
· t ru k·cie
imperializmu.
-ie otrzymy11ał zbrojne, istnieje jeszcze podziemie g-o odbywaj ące się zebranie i słowa, jains
za
niekiedy
podn').;:ć
się
zvbowiązujemy
z ambasady francuskiej w Warszawie spotlarcze, ukryte dobrze,
kie tu padają powinny ży wo u tk wić
stale nasz poziom ideologiczuy
od cie Jtere. Instrukcje te zalecalY konspirowane, kt óre jednak dochodzi w sercu ka żdego party jniaka. li1
do głosu, organizując przeróżne awa- Plenum KC PZPR to wielka sziwł~
zbieranie informacji szpiegowskich
przez wzmw~one szkolenie, czerz historii
doświadczenia
dziedziny wojskowej, ekonomicznej i rie, czy nawet otwarte akty sabota.im. walki o socjalizm, walki o le11sz1\
piąc
WKP(b).
politycznej. Szczególny nacisk--da dzio Tow. Otorowski, podobnie jak inni to przyszłość wszystkich ludzi pracy.
wszelkie
ujawniać
Będziemy
no na zbieranie informacji o lot ni- warzYsze, zwróc ił uwagę na działal
Klasa robotnicza podniosła szta nbraki, łamać oportunistyczny !'to
skach, obronie wybrzeża rnorskiegr, ność niektórych źle pracujących ogniw dar walk.i n ie po to, aby cofn ą:'.: s : ~
podo
PSS-u, która może prowadzić
oraz transportach kolejowych.
sunek do zadań produkcyjny.:ll,
w polow~e drogi, lecz po to, aby
Aresztowany Robineau o ś wiadcz-;{, nerwania zaufania mas pracujący::h zwyo:.ężyć. Od nas samych, od :1abędziemy mobilizować całą, parrzesze bezpartyjnych ~l•J
tię i
szego zrqzumienia i czujności zależe polecone mu zadania szpiegowskie :Io spółdzielczości.
Tow. tow. Wojtala, Łuczak, Tom· żeć będzie, kiedy nastąpi ostatec:me
zwalczania przeszkód na drodze
wykonywał sumiennie, że zebrał posocjalizm w
do realizacji planów produkcyjkaźną ilość materiałów, które przcka czak i W 01>iński omawiali szczegółowo nasze zwycięs two
nych.
zał do ambasady francuskiej - do i krytycznie pracę organizacji partyj Polsce. Pomocą nam w pracy i v.-:i l
nei w fabryce im_ „Strzelczyka", ce musi być wielka skarbn.:ca J oPod przewndnictwem Po?Jkiej
n!k de Mere.
Zjednoczonej Partii Rc-b otnkzd
Robineau zeznał, że kiedy osta tni s tw ierdzając, że org·anizacja nie iJO- świa dczeń - historia. WKP(b).
Tow, Sobczyk p odkreśli ł, że n ieje
budo•ać będziemy ustrój sp:.ir az przyjechał ze Szczecina do Wur· trafiła dotąd uaktywnić wszystkich
patr zyli
towarzy śze
wiedliwości społecznej ~ sociaszawy, aby następnie udać się ,fo towarzv.-zy, że na zebrania przycho- dnokro tnie
.ą~", ..
Francji, przywiózł ze soba zebrane w dzi ieszcze zbvt mało członków Par- „przez palce'~ na to. że nawet c.'Zł on
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J>OTĘGA
miłujących

pokój narodów uratuje świat od wojny

Dokończenie przemówienia min. Wysżyńskiego na sesji Komisji Politycznej ONZ
Oszczercy w roli

uteorełyków''

W dalszym ciągu

minister Wy- WKP(b) miejsce, w ·którym mowa,
z wystąpie· że wojna· j<'st nieodłącznym towa·
rzyszem kapitalizmu i że istnieją
niem przedstawiciela Kanady
Martina. Ma1·tin usiłował odwlec u- wojny sprawiedliwe o wyzwolenie ;;;
wagę Komisji Polityc:mej od najważ 1niewoli kapitalistycznej oraz wojny
niej5zego zagadnienia, dotyczącego niesprawiedliwe.
Austin chciał udowodn'ić, że ZSRR
przeciwdziałania przygotowaniom do
nowej wojny i skierowania wszyst· dąży• do obalenia państw kapitalikich wysiłków na utrwalenie poko- stycznych, uważając wojnę za zjaju. Martin „niepokoił się" o to„ ile wisko nieuchronne i że wobec tego
według nauki· marksizmu-leninizmu, Związek Radziecki bynajmniej nie
wojna jest jakoby zjawiskiem nie- dąży do celów pokojowych. Austh
uchronnym w hiskrii ludzkości, a chciał jeszcze ~nioskować z powyżMartin za.pe·wnia, .że nie chce wojny. szego, że wszelkie .pokojowe propoDlaczego w takim razie Marti:l z~cjc ZS1:R nie ~~ szczere.. J~k bonie godzi się, aby zapisano to jeg:> wiem mozna głosie umocmeme pooś,\iadc:zenie w odpowiedniej umo- koju, głosząc zarazem nieunikniowie międzynarodowej, · dlaczego ten ność wojen?
Ci od siedmiu boleści komentatozwolennik pokoju ucieka przed naszymi propozycjami pokojow~i, ja~;: rzy marksizmu-leninizmu kiepsko wy
diabeł od wody święconej? Martin znaJą się w całej sprawie, przejacytował nawet tom 24-ty, stronicę wiając całkowitą ignorancję w za122-gą pełnego zbioru dzieł Lenina. kresie praw rozwoju społeczneg.).
1"ak przedstawi·- Zasługą marksizmu-leninizmu J"est to
Ml.Io 1"e"t
~
- slysznc·,
ciele Kanady cytują naszych wiel· właśnie, że znalazł on klucz do !Ja.
kich nauczycieli, szkoda tylko, że tnk dania praw rozwoju społeczel1stwa
społeże
Ale okoliczność,
1• wy- ludzkiego.
81·ę w c••tatach
Słabo ' "''ZnaJ·"
dl·
d
1 d k'
t
'
''
'J
czens wo u z ·ie lJv porzą p:owane
pnczają treść tego co przeczytali.
jest pewnym prawom rozwojowym,
Minister Wyszyński stwierdził, :l;i bynajmniej nie oznacza, że człowiew . danym wypadku Martin powtó- kowi pozostaje tylko ~lepe pod porzył tylko za renegatem socjalizmu, rzadkowanie się działaniu tych praw.
Człowiek _ jest człowiekiem. DPKa.utskym, stare oszczerstwa. Wyże
szyński wska;;ał, że Lenin istotme legat kanadyjski powiedział tu,
powiedział na VIII zjeździe Partii Bol człowiek jest stworzony na pod opatrząc na
szewickiej w 1919 roku, że nie było bieństwo boże, ale
nie powiedział:w dziejach ludzkości ani jednej wicl- swego oponenta _
!dej rewolucji, która. nie łączyła by bym, że powiedzenie to jest zawsze
a było to w wa run· prawdziwe. w każdym ra2lie człosię z wojną kach krzyżowego pochodu 14 obcych wiek jest człowiekiem a spoleczcń11aństw przeciwko młodej republice stwo )est społeczeńsh~em i może on
radzieckiej w latach 1918-1919 pod przez swą działalność organizacyjną
egidą Winstona Churchilla, gdy nie współdziałać z rozwojem szlaku hitylko należało mówić o organizacji storycznego, który ma charakter powojsko'wej, lecz budować ją, aby stępowy wtedy kiedy odpowiada pra
wom rozv.:oju. społecznego.
przeciwdziałać tej krucjacie.
Ludzie 1 klasy społeczne mają
Pan Martin spóźnił się ze swymi
ogromne zadania w dziedzm:'.l re·
pretensjami na interpretatora mar·
gulowania stosunków społecznych,
ksizmu-leninizmu conajmniej o rok,
co odbywa si~ drogą przeprowabo już na trzeciej (paryskiej) se;>Ji
dzania przet te lub inne państwa
Zgromadzenia Generalnego ONZ ana
odpowiedniej polityki wewnętrz·
logiczne pretensje zgłosił Austin,
nej i międzynarodowej.
cytując z Krótkiego Kursu Historii
szyński

rozpi:awił się

!'!tycznym", wskazując, że Mac Neil
niepotrzebnie domaga się w sposób
retoryczny, aby „okazano mu budżet
ZSRR" skoro budżet ten na rok 19-19
ogło3zo'no we wszystkich dziennikach
moskiewskich w dniu 11 marca br.
Na cele społeczno-kultnralne budtet ZSRR na rok 1949 przewiduje
kwotę 119;2 mil!arda r?bli, co oz.nacza w porownamu z ubiegłym rokiem
budżetowym wzrost o 13,6 miliarda
rubli.
Budżet ZSRR na rok 1949 przewiduje na utrzymanie sił zbrojnych
79,1 miliarda rubli, czyli 19 procent
ogółu wydatków budżetu.
W tym samym czasie w Angli bud
żet przewiduje na cele wojskowe 30
proc. ogółu wydatków, czyli więcej,
niż przed wojną.
Budżet Stanów Zjednoczonych
na rok 1949-50, który po stronic
wydatków wyraża się cyfrą 4~
miliardów dolarów - przewiduje
na l>ezpobrednic wydatki zbroje·
h
.
·1 zb ro)nyc
.
. '
.
i uorzymilme s1
mowe
14 miliardów 268 milionów dola·
rów, czyli 3-l proc. ogółu wydat·
· w
· ze
· wY k nzu1ą,
Obl.1czema
k·
ow.
rzeczywistości okolo 30 mili::irdów
dolarów, czyli 69 proc. ogółu wydatków budżetu USA przeznacz<>·
no bezpośrednio lub pośrednio na
cele wojskowe.
We Francji wydatki na. zbrojenia
wynoszą 20 proc. ogółu wydatków
budżetu, wiadomo wszakże, iż prze·
.ważającą część przedsięwzięć o cl1a·
rakterze wojskowym realizuje się w
armii francuskiej nie z dotacji bud·
żetu francuskiego, lecz amerykanskiego, co stanowi nota bene niedą
ilustrację do zagadnienia suwer~n
ności państwowej. Oto - panie l\I:i3
Neil - odpowiedź na pańskie pytanie, dotyczące budżetu radzieckiego.

zapewnieniami, że żadntj
wojny nie będzie, że ttzeba tyll<o
i POMA(iA·
„ułagodzić" Hitlera ŁY HITLEROWI.
Min. 'Vyszyński udzielił następni;i
ostrej odprawy Mac Neilowi, który

bticlną

usiłował poddać w wątpliwość wzro.~t

sił pokoju na całym świecie.

Min.
Wyszyński wskazał, że wokół szt:mdaru pokoju i demokracji zrupow3.
ło się ponad 600 milionów ludzi i że
z każdym dniem liczba ta rośnie.
Radziłbym _ powiedział Wyszyński _ aby pnn Mac N'ęil zdjął opaskę z oczu, otworzył oczy i spojrzał,
>!O dzie~ się wokół niego.
Jeżeli Mac Neil tego nie widzi, je-

żeli sądz_i„ że człowiek,. który si~dzi
tu ~a mieJSCU, ob~k ~to~ego !lapis~Jest· .ist'?tnte
· ne Jest sł?'~·o „Chmy
prz~dstaw1c1elcm .naro:łu chmsk!ego,
0
0
Jkst -r.i bl~d. na)gr~rzego kahbr~.
ac ei a ry.c e rozc~arow .ze 3
n~e, .bo 1.2~ człowiek Kuomi!1t_angu
zadn!m
nie.
Ch
t 0 t przedstawic1e~em
Ch
Ch JPst.
rny,
eraz 1'.owc
· !"· · my ~hl'!Y Dcm?kratyczne, Chmy 500 nulmlzi.
honow
W tym miejscu przewodniczący
l ·
p 1-t
K · :.
„przyw? UJe
.° i _yczn"J·
?mis.ii
i1?r~ądku'.
d?
mm._ 'Y'yszynskieg~
Munster. Wy;;zynski osw~adcza: -:-„Szkoda'. ze pan przewo~mczący me
zdob~ł się na tyle odw::ig1, aby pr~ywpłac d.o porz?-d~~ moich przedmowcow, kt?rzy. mo~ili o sprawach, '~ zu
pełności mez;viązanycl~ z ment~~1
sprawy.. Ja Jednak„ Jako człow1e_n:
zdrscyplmowany, me narusz.ę pansk1ego por;zą?ku. obrad, c? me znaczy oczy,y1śr1e, ze odstąpię od swe, .
.
go rozumowani~"·
W ~alsr;ym ciągu ~m .. Wyszynsk1
o~p~wiedz1ał Mn~ Ne1low1 ~,a .P?d·
mesiony przez mc~o „zarzut ? _Ja.coby ZSRR był panstwem „n11htary-

t

1

Jak ZSRR

wypełnia

obowiqzki

801·usznika

I

powinno byłoby wpłynąć na to, aby nie
tylko unikali oni szkalujęcych słó.,.,
pod adresem Związku Radzieckiego.
. i W'
. k t
• . t
.
·
ale 1 mys 1enia ymi a egoriam
stosunku do ZSRR.

Wszystkie te fakty przytoczyłe~
- powiedział min Wyszyński - me
po to, aby szeroko rozwodzić się na
ten temat, lecz tylko w tym celu,
aby prz~ pomni~ć pnnom krytykom,
że elementarne uczucie wdzięczncśei

O

1 h"
h k 1
U tura OYC::
USA i Anglii
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Min. Wyszyński udzielił ostrej odprawy Mac Neilowi, który „użalał
się" na to, jakoby ZSRR utrudnia>.
należyty odbiór audycji BBC i „Gło·
su Ameryki". Już 'delegat polski powiedział WyszyńWierbłowski ski - stwierdził z tego miejsca, że
te audycje s~:mowią ohydną i osz·
czerczą, podżegającą do wojny propaganP.ę. Gdybyśmy poczynili wsze!kie kroki, aby ułatwić dobry odbiór
radiowy tych stacji, to spowodowało
by to taki zryw gniewu i oburzenia
iudzi radzieckich, który z pewnością
nie przypP.dłby do gustu p. Mac Nei)owi.
z „zarzutami"
Rozprawiając .się
Mac Neila i Austina na temat rzekomej niechęci ZSRR do utrzymyw.inia „kontaj{tów kulturalnych" z USA
i Anglią _ min. Wyszyński zacyto·
wał książkę publicysty angielskiego
Ralpha Parkera, ·przytaczającego ca·
ły szereg pl·zykładów na okoliczność,
jak BBC i Foreign Office starały się
pod postacią „publicystów i dziennikarzy" przemycić jak największą
ilość szpiegów do ZSRR.

W marcu 1949 roku przybyli do
Nowego Jorku na Kongres lntelei~·
tualistów w Obronie Pokoju delegaci
radzieccy, wśród których znajdował
się komp"zytor Szostakowicz, pisaxz
J:<'adiejew, reżyser filmowy Gerasimow i inni. Delegatom tym natych·
miast po Kongresie polecono opuścić USA, zabraniając im występów
artystycznych w Stanach Zjednoczonycb.
pow!eSkarzycie się panowie że nie chcemy
dział Wyszyński, rzekomo utrzymywać kontaktów kulturnlnych, lecz wy utrzymujecie 5•
z wszelkiego rodzaju zdrajcami i renegatami typu lfrawczenki, których
przeciwstawiacie Związkowi Radzieekiemu. Jeżeli pan Austin na1uawdt
z-:ehce utrZ?mywać stosunki kultu.
ralne z ZSRR - odpowiemy wzajem•
nością.
ZSRR utrzymuje współpracę kulturalną i naukową, muzyczną i sportową itd_ itd. z całym sżeregiem kra.jów. Codziennie wyjeźdża z ZSRR.
jakaś delegacja do innycn. krajó,v,
lub priyjeżdża do Związku R!dzieckiego jaka3 delegacja innego pańU przedzam pana Mac Neila - o· stwa.
że db
świadczył min. Wyszyński Utrzymujemy współpracę kulturaln'.J
takiej publiczności nie otworzymy
ani drzwi, ani okien. Drzwi i okna i naukową z Polską, Czechosłowacią,
otwieramy zawsze, lecz tylko dli>. ezy Węgrami, Rumunią, Alpanią, Bułgai
rią, Finlandią, Chinami Ludowymi,
stego powietrza.
Niemcami
Szwecją,
Włochami,
Odpowiadając na zarzut Austina, Wschodnimi, Belgią, Koreańską .tie.
jakoby ZSRR nie życzył sobie współ- publiką Ludową, Pakistanem, gdzie
pracy kulturalnej z USA, min. Wy- teraz znajduje się delegacja pisarzy
i:;zyński wskazał na oburzające po- radzieckich.
Jakie więc macie panowie pra-.vo
stępowanie w stosunku do 6 delega·
tów ZSRR i 5 delegatów Ukrainy, powtarzać brudne oszczerstwa goebktórzy przybyli w 1946 roku na Kon- belsowskie o tzw. „żelaznej kurty.
gres Słowian Amerykańskich do N o- nie"? Posyłamy nasze delegacje do
wszystkich krajów, gdzie przyjmuje
wego Jorku.
Delegatom tym, wśród których się nas jak przYjaciół, gdzie nie prze
był poeta Korniejczuk, prof. Gorbu- ciwstawia nam się roirąaitych pa•
now, kilku generałów, artyści .i dzie1: nów Krawczenk~ i gdzie nie usłłu•
zaproponowano zareje- je się nas szkalować.
nikarze
Z kolei mówca odparł dalsze insystrowanie się w charakterze „agen·
tów obcego państwa", lub natychmia· nllllcje Mac Neila i w zako11czeniu
stowe opuszczenie US1\. Ze względu oświadczył:
Pozwólcie panowie, ie na tytXL
na tę wyjątkową „gościnność" De·
partamentu Stanu i Ministerstwa skończę. Jestem bardzo wdzi.ęcznx
Sprawiedliwości USA, opuścili oni panu przewodniczącemu, te tylko raz
i t.o
oczywiście teren Stanów Zjednoczo· przerwał moje przemówienie nief04tunnie.
nych.

delegat polski, czeństwie i obowiązkiem naszym byroli, którą ode· ło okazanie im pomocy.
I istotnie Generalissimus Stalin naw drugiej wojnie światowej
grał
mu stępnego dnia wystosował do Chllr·
Jestem
Radziecki.
Związek
w której zakomuni·
wdzięczny za to i chciałbym dodar! chilla depeszę,
·
kilka słów do jego wywodów. Ws9~ kowal mu:
„Otrzymałem 7 stycznia. wie·
rnniał on o pewnym epizodzie, który
czorem Pańską depeszę z 6 styczma ogromną wagę historycznfł. Być
nia 1945 r. Niestety, główny mu·
epizodu
rnoże przypomnienie tego
szalek awiacji p. Tedder nie przy.
pomoże pewnym panom odnosić się f
był jeszcze do nas.
Polityk~ zagraniczna państwa 110· I iabrzml głos protestu narodów prze- z większym poczuciem odpowiedział·
Bardto i azne jest wykorzystacjalistycznego polega na tym, aby clwko wojąie, tym szybclej sprowa- ności do swych stów, gdy mówi~
nie naszej przewagi w artylt>rii
ograniczyć lub w ogóle usunąć takie dzone będzie do zera niebezpieczeń- roli ZSRR w drugiej wojnie światoi lotnictwie przeciwko Niemcom.
wej.
stwo wojny.
"·a<ly społeczne, Jak wojna.
Lotnictwo wymaga. dobrej po·
Było to w czasie, gdy front za.
Potęga soJldarnoścl miłujących poJednym ze środków, mogących
gody, konieczny jest również brak
jest orga- kój narodów jest w stanie sparaliżo chodni, na czele którego jstał Eisensprostać temu zadaniu nisko leżących chmur, prrieszka·
nizowanie miłujących pokój sil spo· wać przygotowania wojenne i urato· hower i w skład którego wchodziło
dzających artylerii w ogniu do·
we wszys.tklch krajach, wać świat od tego straszliwego nie- również podległe marszałkowi T~dłecznych
celowym.
stworzenie zau~ania wzajemnego i u· szczęścia. Jeżeli nasi przeciwnicy derowi lotnictwo angielskie - znajPrzygotowujemy się do natar·
sunięcie tego wszystkiego, co stw~- twierdzą, że skoro uwa,żamy wojnę dowal się w niezwykle ciężkiej sycia, lecz pogoda nie sprzyja teraz
rza możliwość rodz11cycl\ wojnę kon- za właściwość społeczeństwa kapitali tuacji.
naszej ofensywie.
Oto depesza, którą wystosował
stycznego, to jesteśmy tym samym
fliktów.
Mając jednak na uwadze sytun·
do
Już przed 27 laty mówił LENIN w za wojną, to jest absurd, bo .zadanie Churchill 6 stycznfa 1945 roku
cję naszych sojuszników na fron·
wywiadzie udzielonym koresponden- na tym właśnie polega, aby sparali- premiera rządu radzieckiego i główcie zachodnim, sztab dowództwa
towi gazet angielskich „Observer" i żować działanie t~kich właściwości nodowodzącego wojskami ZSRR G!!naczelnego. postanowił w wytężo
praw rozwoju społeczeństwa kapitali neralissimusa Stalina:
„Manchester Guardian", że:
nym tempie zakoi1czyć przygota(Dalszy oiąg ze str. 1-ci)
„Na Zachodzie odbywa.Ją się
„...Udzielenie jak największej stycznego.
wania i bez wzidedu na pogodę
Przypomnijcie sobie, panowie, hi·
uwagi interesom rozmaitych naro·
bardzo ciężkie walki i w każdej
Na konferencji odtworzone zostało
rozpocząć szerokie działania ofen·
dów 111tWiclujc grunt, na którym storię drugiej wojny światowej. Czy
chwili do\\ództwo naczelne może
sywne przeciwko Niemcom na ea· również nagrane na taśmie dźwi~-·
mogłyby powstać konflikty, \isu- grunt, na którym wyrósł militaryzm
przez
stanąć w obliczu konieczności po·
lej szerokości frontu centralnego kowej, przesłuchanie Robineau
hitlerowski nie był zroszony złotym
władze Bezpieczeństwa. Oto fragmenwzięcia ważnych decy1lji. Pan sam
i
amerykańskich
stycz·
dolarów
połowie
drugiej
deszczem
w
usu!\ajdalej
wa wzajemny brak zaufania,
ty zeznań Robineau:
wie z własnego doświadczenia,
Wa niebezpieczeństwo jaltichkol- czy militaryzm hitlerowski nie zna·
nia".
się sytua·
- „Kro zlecił panu zajmować się
staje
niepokojąca
!ak
wiek intryg i stwarza to zaufanie, lazł natchnienia w haniebnej· )lolity·
Stalin w zakończeniu tej depeszy
cja, gdy trzeba bronić bardzo sze- zape\lmia, że uczyni wszystko co mo· szpiegostwem?".
zwłaszcza wśród robotników i chlo
pów, mówiących różnymi języka· ce monachijskiej Daladiera i Chamrokiego frontu po czasowej utra- żliwe, aby okazać pomoc wojskom
- „Z'lstałem zwerbowany przez
mi, bez którego zupełnie niemoż- berlaina, za plecami których stały
cie inicjatywy".
sojuszniczym.
Ruf!Im".
majora
Stany Zjednoczone1
Kto rozumie terminologię wojCzy Związek Radziecki nie pod·
llwe byłyby pokojowe stosunki
Co stało się dalej? 17 stycznia
- „Kto Jes!c!ze · ,:
zaznaczył min. Wyszyń
skową 1945 roku Churchill telegrafował
między narodami 1 w jaklejkol- niósł swego głosu w obronie Czechoc
.
- „Pa~ de Mere •
ski - ten wie, co oznacza „utra-. „Jak~ego ch~rakt~ru były mforwiek mierze pomyślny rozwót te- słowacji i czy nie demaskował połi·
Stalińa:
do
ta inicjatywy" przez. genera ta
„W imieniu rządu Jego K,ró- macJe. s2p;~~owsk1e, ktore kazano pago wszystkiego, co jest cenne w tyki monachijskiej, która musiała do
Eisenhowera.
łewskiej Mości z całej duszy pra· nu zbierac • · ·
prowadzić i doprowadziła do drugiej
cywilizacji współczesnej".
.
W da)o;zym ciągu swej depe- „Chi:rnkt~ru wo1s~owego, gospo
gnę wyraził. Panu naszą wdzięcz·
Z powyższego wynik~, .że zgodnie wojny światowej? Taka oto jest ra·
szy Churchlll pisze: „Byłoby bar
.
.
ność i 1n:atulację w związku z roz darczego 1„ pohtyczne!to •
z nauką leninizmu jestesmy za poko· dziecka polityka pokojowa, którą bez
dzo pożądane i konie::zne, aby
- „J;'ll~1e stanowisko z.a3mu3ą w
poczętą przez Pana na fronci<i
jowyml stosunkami pomiędzy naro· skutecznie starał się wypaczyć w
gen. Eisenhower wiedział w og{1l·
v;schodnim gigantyczn'ł ofensy· amba~~az1e pan de Mere 1 pan R.-idami. Już w roku 1919 na VII Wszech swoim przemówieniu Mac Neil, twier
nych zarysach, co Pan zamierza
wą.
.
naux · •
rosyjskim Zjeździe Rad Lenin, nie ba dząc, iż ZSRR rzekomo nie chce poczynić, gdyż będzie to oczywiście
teraz Panu
Niewątpliwie są
- „Pa.n _de Mere zajmuje stanowi·
czac na nasze zwycięstwo nad wro- koju. ,
miało wpływ na wszystkie jego i
znane plany gen. Eisenhowera i sko arcl11w1sty, a pan Ren~,ux - tłu·
Jest to dziki absurd. Mac Neil wy·
gaini, zaproponował uchwalenie rezo
nasze najważniejsze decyzje. Stowie P:1n w jakim stopniu realiza· macza attache woJs!cuw~go ·.
silał się tu, aby przekonać nas, że
lucji, która yłosi:
sownie do otrzymanego komuni·
utrudniała
cję ich hamowllła i
- _„Czy!ll zajmuJą się oni w rze·
„Rosyjska Socjalistyczna Fede- wszyscy normalni ludzie pragną pokatu emisariusz nasz, główny
of1;.nsywa Rundstaedta.
czyw1stośc1?".
racyjna _ R~publlka Rad pragnie koju. Jest to zupełnie słuszne. Pan
.
.
. .
•.
.
marszałek lotnictwa Tedder, znaj
Przekona:<y jestem, że na cal.fm
żyć w pokoju z wszystkimi naro- Mac Neil ma słuszność, ale w takim
- „No coz, zaJmUJą się szpiego·
dował się wczoraj wieczorem ''
eię
toczyły
będą
froncie
naszym
darni i skierować wszystkie swe razie z wywodów jego wynika, że
stwem"
Kairze, gdzie zatrzymały go wa·
nieprzerwane hoje. Brytyjska 21
sHy na budownictwo wewnętrzne, kto nie chce pokoju - jest człowie·
Przedstawiliśmy: bezsporny obra?:
r"nki atmosferyczne. Wyjazd je·
grupa armii pod dowództwem szpiegowsliiej działalności uprawia·
produkcję, kiem nienormalnym. W takim razie
uporządkować
aby
go uległ znacznej zwłoce, nie
M:ontgomery'ego nej przez pracowników ambasady i
feldmarszałka
transport i kierownictwo życiem stwierdzić należy, że w niektórych
z naszej w!ny.
rozpoczęła dzić ofensywę w rejospołecznym na podstawie ustroju krajach jest zbyt wielu tych nienor·
konsulatu francuskiego - powiedział
Jeżeli Tedder je3zcze nie prly•
nie, położonym na południu od min. tirosz. Jest rzeczą .jasną, :ie
malnych ludzi. Czy nie można było·
radzieckiego".
był do Pana. będę wdzięczny, je·
Roermondu".
Pan - panie Kanadyjczyku - nie by stworzyć dla tych nienormalnych
Rząd R. P. winien był na to zareaio
śli Pan będzie mógł zakomun.iko·
W rozkazie Stalina do wojsk
np.
wvznał się w elementarnych tezach ludzi odpowiednich warunków,
czy możemy liczyć na radziecRkh z lutego 1945 r. stwier· wać i zareagował w sposób na jaki
wać mi,
marksizmu-leninizmu o stosunku za- ubrać ich .w kaftany bezpleczeiistwa1 ,
to zasługiwało. Rząd Polski wystoscr
wielką ofensywę rosyjską na fron
dza sif:
chodzącym mic;dzy prawami rozwoju Może to ułatwiłoby sytuację.
wał do ambasady francuskiej znaną
cie Wisły lub w jakimś innym
„W stycmiu br. Armia Czerwo- no·tę, która została ogłoszona w
Rozumiem - i szkoda, że nie chce
społecznego i tymi środkami, które
miejscu w ciągu stycznia oraz za•
na za:dała nieprzyjaC:clowi nicb:1. prasie. W tej nocie Rząd R. P. poin·
stosu je świadome społeczeństwo w tego zrozumieć Mac Neil, że nie cho·
wszelkie inne
komunikować mi
wałej siły cios · na szerokości ea.
formowul o zaaresztowaniu szpiega
tym celu, aby osłabić zgubne dzia· dzi tu o narody, lecz -o te koła reakmomentv, o których może Pa:-i.
lego frontu. od Bałtyku aż po Robinca:.t \V momencie, gdy usiłował
które
łanie praw ujemnych i aby mimo ist cyjne w niektórych krajach,
zer.hre wspomnieć. Nikomu ni<'
Karpaty.
c.n opuścić Polskę i zażądał, aby zde
nienia tych pt aw stworzyć warunki, istotnie chcą woj]ly, najpierw „zim·
tej !Ściśle tajnej infor·
przekażę
Przerwała ona na przestrzen' maskowi.ni jako szpiedzy dyplomaty
a następnie również prawsprzyjające m~ksymalnie łagodzeniu nej" macji z wyjątkiem feldmarszałka
1200- km potężne linie obronne czni, urzędnicy ambasady francuskiej
tego kryzysu, prowadzącego peri?- dziwej, „gorącej", o czym mówią
Brooke'a .i generała Eisenhowera
Niemców, tworzone przez nich '' opuścili n~trchmiast teren Rzeczypodyczt•ie ku katastrofom, które kryją niemal wszyscy amerykańscy <lziała
i to jedynie pod warunkiem za·
ci~gu szeregu la~. W toku ofen- spolitej. Rząd Polski domagał się rów
się w łonie społeczeństwa kapitali- cze, kierujący polityką USA.
..;hownnia najściślejszej tajemni· i'
sywy Armia Czerwona działai:r: nież kategorycznie podjęcia pt•zez wb
że
~ac Neil starał . się dowodzić,
stycznego.
cy. Sprawę uważnm za pilną."
szybk• i umiejętnie, orlrzucila nie dze fra11cuskie kl'Oków, które by unie
Oto dlaczego oświadczamy - mÓ· żadna wojna nie grozi światu. Ale to
tJrz}'·jaciela da Jeko na zachód.
Panowie powinni zrozumieć co o·
możliwiły szpiegowsk:i. działalność kie
wi dalej t::>.in. Wyszyński - również samo mówili „bohaterzy" Monachium
Sukcesy nąs;z11j ofcn'!ywy zim'l· rowanl} 11rzez urzędników konsulatów
obticnic~ z<? nie ma żadnego przed- w przeddzień drugiej wojny świato :.maczało wystosowanie tu:.iej depc.
·
wej doprowadziły przede wsz1•st i ambasady francusk ej.
wie:i!stwa pomledzy tezą, że wojna wej. Oni również dowodzili, że Hitler sz~· w dniu 6 stycznia 1945 r. przez
jest w ttapltallżmie zjawł!:kiem nie- nie przygotowuje wojny, a myśmy u· \Vinstona Churchilla do Generalissi· 1 kim do tego, że udaremniły ofenTaka hyła słuszna i zrozttmiała '.Ila
~ywę zimową Niemców na zach•)·
. uchronnym i pomiędzy nas.zą. dąino· przedzali, ~;e Hitler przygotowuje woj musa Stalina.
wszystldch rea.keja Rządu R. P.
zagarnie·
było
celem
której
dzie,
HE·
O
APEL
ONO
LO
CZA
A
OZN
przy
tych
popierać
należy
nie
że
i
nę
ścią do okiełznania tego prawa ustro
A jak na to zareagował rząd fra1'}.
cie Belgii i Alzacji i dały nio7.1!·
lWICZNY WYSIŁEK RADZIECKI
gotowań.
ju lrn?italistycznego.
1
cuski
sojuszników
naszych
armiom
wość
FRONTU
URATOWANIA
CELEM
Drug·a wojna światowa stała ;:;ję
Mimo, że wojny stanowią cechę
Władz;! francuskie zatrzymały przy
przejść z kolei do ofensywy pru·
specyficzną kapitalizmu, siły demo- możliwa dlatego, że była P«zygoto· ZACHODNIEGO.
ciwko Niemcom i tym samym :e· były do Paryża samolot polski, któZapomnieliśmy o tym, jak z nami
kratyczne są w stanie udaremnić woj wywana. Wiemy, że rządy Wielki?.j
spolić swe operacje ofensywne ·.1a rym bez;lrntecznie usiłował opuścić
nę, zapobiec wojnie przez swj zwar· Brytanii, Frar.cji i Stanów Zjedno• postępował tenże p. Churchill i inni
zachodzie z ofensywnYmi opera· l'olskę szpieg Robineau. Zaaresztotość, silę i zdecydowanie. Im silniej· CZQnYch nie uczyniły nic, aby zap<>- w okresie, gdy nie wykonywali oni
cjami Armii CzerwoneJ na wscho· wano również załogę samolotu. Wszy
obowiązku otwarcia drugiego frontu.
sza będzie jedność mas ludowych w biec przygotowaniom wojennym dzie"stkich nn.esłuchiwann dzień i noc pod
Sojusznicy nasi byli w niebezDie:walce przeciwko wojnie, im głośniej p.rzedwnie, łudziły one opinię pu·
p.

Pięknie dziś mówił
WIERBŁOWSKI o
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Radziecka polityka zagraniczna politykq pokoju
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Brutalne

J

postępowanie

władz

francuskich

Konferencja prasowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

I

,„

I

I

bzdurnym

pretekstem

wyjaśnienia

~~''.I"'?' .~zekm:nego „taj.emniczego ~a
g!męci~ Robmea~, ktory w ogole

do p1l.otowanego prz~z
nich samolotu, gdyz został uprz~dmo
aresztowany przez władze polskie, .o

n~e wsiadł

czy~ arnb~s!lda ~rancuska dowiedzi~

ła się z c.fic3alne3 noty Rządu R. P. · .

Cóż 1:() znaczy?
st\vierdził minister
Znaczy to Grosz - że rząd francuski, który po
nosi rn iecież odpowiedzialność za
działalność swych urzędników broni
szpiega, który swą niecną ro-b'otę '"'Y
wiadow-::zą uprawiał w Polsce i prze
ciw Polsce. Władze francuskie bro·
niąc szpiega, jednocześ1'ie nreutuill
bez ża1nego powodu lotników pol·
skich, ~wałcąc w ten sposób podsta·
wowe t>rawa człowieka. W związku z
powyższym ambasador R, P. w Pa•
ryżu Putrament, zaprotestował ust•
nie, a następnie złożył oficjalną notę
protestacyjną w MSZ francuskim.
ł
·
·
- oświadczy
- Jest rzeczą Jasną
w zakończeniu rzecznik MSZ - że
Rząf R. P. rozporządza dostatecznymi srodkami, by uniemożliwić dzia·
Polsce pra·
łalność sipiegowską w
cownikom francuskiej służby dyplo·
matycznej. Z drugiej strony Rząd
,Polski dysponuje także dostateczny·
mi środkami, aby nie dopuścić do te•
go, by załoga polskiego samolotu
stać się miała przedmiotem bezpraw•
nych i oburzających szykan ze stro_•
ny włar1z francuskich.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pamtęci G~ Kotiełmkowa.
wynalazcy pierwszego
spado"hronu lotniczego
MOSKWA. -

W Centralnym

m11 Lotnictwa w Moskw!:- olfbvk

Do.~tę

uroczyste pos1edzenle dla uczczenia
pamięci wybitnego rosyjskiego wy·
r:alazcy Gleba Kotielnikowa.
Gleb Kotielnikow, który zmarł 22
listopada 1945 roku, wykonał w roku
: 911 pierwszy na świecie składany
spallocllron lotniczy, który stanowU
prototyp wszystkich późniejszych spa
dochronów.
Wynalazek Kotielnikowa wywołał
w tym czasie olbrzymią sensację w
całej Europie, gdyż dziesiątki kon·
struktorów daremnie trudziło się nad
rozwi.azaniem teao zaaadnienia,

Nr
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Słuszne rozwiązanie problemu
zasad pla:nowania w krajach
demokracji ludowej rttoże być do
konane tylko na podstawie marksi
stowsko - leninowskiej definicji

jstoty klasowej państwa w krajach demokracji ludowej. Powsta
nie krajów demokracji ludowej i
konsekwentny przebieg ich rozwo
ju na drodze do socjalizmu, wyma
g.~ł rozwiązan~ a szeregu probie
mów teoretycznych, dotyczących
klasowej istoty państwa w tych
krajach.
Towarzysz. Dymitrow w refera
cfo ną V zjeździe Komunistycznej
Partii Bułgarii i towarzysz Bierut
w
l'cferacie
na I
Kongl'~-

larajach dellDohracJi ludowej
sic- Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotn·: czej daJi., jak wiadomo, sze
rolde rozwiązanie tych zagadnień.
Opierając się na marksistowskoleninowskiej nauce o roli państwa
i dyktatury proletariatu w okresie przejściowym od kapita,lizmu
do komunizmu, opierając się na
radach i wyjaśnieniach towarzysza Stalina co do węzłowych zagadnień teoretycznych, towarzyszc Dymitrow i Bierut wykazali,
że system demokracji ludowej po
myślnie spełnia funkcje dyktatury proletariatu i że zatem państ
wo w krajach demokracji ludowej jest w istocie rzeczy jedną z
odmian, jedną z form d~'~tatury
proletariatu. ·

I

Demokracja ludowa - jedną z form
dyktatury proletariatu
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Jeżeli jednak rozpatrujemy pla
nowanie radzieck ie w jego h:storycznym rozwoju, zobaczymy, że 1
między obecnym planowaniem w
krajach demokracji ludowej a pia
nowaniem radz i eck~m w - okresie
NEP-u istnieje oprócz tej samej
istoty klasowej również wiele
wspólnych cech proktycznych i
analogli.
Jest to zupełrue zrozumiałe.
Już w 1928 roku towarz.:,r.;z Sta
lin mówił : „Czy kraje kapita1i

styczne, chociażby nawet najbar
dziej rozwinięte, mogą obyć
, ~ię hez NEP-u przy przejściit
od kap•: taltzmu do soc.blizmu?
Myślę, ie nie mogą. \V takim
czy innym stopniu nowa 1iotity
ka ekonomic:ma, z jej rynkowy
mi stosm1kami i z wykorzysta·
niem tych rynkowych stosunków jest absolutnie nieodzowna dla każdego kraju kapitalistycznego w okresie dyktatury
proletariatu". (Stalin, Dzieła,
tom XI, str. 145).

I

Idziemy do

socializmu

•" • d
prze/SCte

• /'

socjalistycznej przebudowy kraju

Walka

odchyleniem prawicowym
nacjonalistycznym

Podstawowe zagadnienie planowania

. k ,,

podstawowych fun
Iistycznego

•

~

~
~

kapitalistycznych. Elementy kapi
całkowitego zwycięstwa
talistyczne zachowały jeszcze .silne poz:n je w wielu dziedzinach P.O
spodarki kraiów clcmokr acji lutlo
W krajach demokracj i ludowej ciarce kraju na ~kreślonych odcin
we.i, a bazi} ich ksztallowirnia :--lr w rozmaitych okresach i w roz- kach i w określ<mych warunkach
wciąż jeszcze jest dominująca n u maitym stopniu utrzymywano i elementy kapitalistyczne; nnstęp
w Gi gospodarka dr<.'bnotowarowa . wykorzystywano stosunki rynko- nie po utrwaleniu swych pozycyj
Nie zmienla to jednakże Caktu, że · we, przy tym państwo, mając w kluczowych przeszły one do ofenpaństwa dem:ikracji ludowej są swym ręku kluczowe pozycje go- sywy, stopniowo ograniczając i wy
państwami t:v;m socj'.liistyczn~iw. ~·podarcze zapewnia stały wzrest pierając, a na niektórych decyduponieważ stawiają sohie za ceł zbu sektora socjalistycznego w .. gospo- foc:vch odcinkach również likwi.dowanie. b.ezklasowcgo społeczei'i darće narodowej, realizację zasa- dując sektor kaµitaJistyczny. Podo
stwa SOCJ3hstyczuego.
- dy planowania w g-ospodarce kra- bnie jak w ZSRR w okresie NEP-u,
W· 1918- roku
pt
· · ornz marsz d o socJa
· 1·izmu , \"·v kraJ·acl1 demokrac.1·1· ludoweJ· p1a
· . w pracy
d ·
. ..7. ,O ' JU
le'."'rcow~J dz1Ccmna z~e. _. l " ·Y- Utrzymanie i wykorzystywanie n o-Wanie socjalistyczne odbywa s' ę
w,1ole_ d1~bn~~ eszcz~ns.k1m Le stosunków rynkowych, przy je- w warunkach skomplikowanego
~:n pisał. :,N.e było J.eszczc, ~da dnoczesnym posiadan:u przez pań prze platania się rozmaitych tyJe się, t~!n~go ~złowieka,_ ktor~ stwó kluczowych pozycji gos po- pów formacji społeczno-gospodar
zastana~1aJąc si~ nad el.0~0~111 ciarki, odbywało się w krajach czych (socjalizm, gospodarka pry
ką Ros3i, negowa~by przcJS~io.- ' demokracji ludowej nie tak jak w watno-kap'. tal'styczna, a częścio
~vy charakter. teJ . ekonomiki. _ZSRR, po stadium komunizmu wo wo kapitalizm państwowy, produk
Zad~n .komumsta ni~ nego\~ał, je:rmego, którego koni eczność wy cja drobnotowarowa, a w niektóz~aJe s:ę ~ego faktu ze o~resle- wokina była•w znacznej· mt erze rych krajG.ch nawet gosppdarka
m~ Soc3ahstyczna Republika Ra zaciekłą wojną domową i inter- o charakterze patriarchalnym).
dziecka oznacz~. sta1:10.wczą wo- wencją. Kraje demokracji ludo
Jest rzeczą jasną, że w tych
I~ wład~;y. radzaeck~eJ. dokona- wej dzięki potężnej pomocy Związ
warunkach podstawowym zada
ma P.rzeJ.sc.1a ~o S<>CJahz~u, ale ku Radzieckiego uniknęły okrutniem planowania jest taki
byni."1Jmrue3 nie uznawai:iie no- nej wojny domowej i zbrojnej in
wszechstTonny rozwój slł wywych s~os~nk6w ~~on-0mic~nych terwencji imperialistycznej i wytwórczych kraju, który najbar
za. soc3ahstyczne : (Lenm korzystując doświauczenia Związ
dzięj sprzyja likwidacji elemen
Dzieła, III wydame, tom XXII, ku Radzieckiego potrafiły w zasa
tów ka.p italistycznych, przejściu
str. 513).
dzie słusznie rozwiązać problemy
produkcji drobp.otowarowej na
swego rozwoju gospodarczego, po
drogę socjalistyczną oraz całko
OSZ Ce O SOC/O (Zmu.
zostawiając początkowo w gospo- witemu zwycięstwu socjelizmu.
i · Na III OgÓlnor<>syjskim Zjeź- cze nie zawsze i nie wszęd2ie są
ozie Rad Lenin mówH:
już socjalistyczne; tym niemniej Upaństwowiony przemysł
główną dźwignią
„Nie myliliśmy się nigdy w są to państwa, które postawiły so
tej sprawie i wiemy, jak trudna hic za cel przejście do socjalizmu,
jest droga, prowadząca od ka- przy czym pGmyślne doświadcze Główną dżwi gni ą takiego wszech jasne. Jest rzeczą oczyw'jstą, że
pitalizmu do socjalizmu. Jednak nia budownictwa socjalistyczne- stronnego, planowego rozwoju sił p-0nieważ przemysł ten jest wła
że obowiązatti jesteśmy stwier- go w tych krajach wykazały, że wytwórczy ch jest przemysł, który sno śc'ą państwa typu
socjalistycz
dzic, że nasza Republika Rad ich stanowcza wola zbudowania przeszedł na własność państwa. nego i stanowi w rękach dyktatu
jest socjalistyczna, ponieważ socjalizmu n:.C jest pustym fraStanowi on podstawową pozycję ry proletariatu główną dźwignię
wkroczyliśmy na
tę drogę, a zescm.
kluczową państwa i wraz z inny- socjaLstyczncj przebudowy kraju
słowa te nie będą pust;vmi fraUzn ają'c. że państwa d~mokra m [ dźwigniami rozwoju, znajdu- i planowego k ierownictwa gospozes.ami". (Lenin - Dz ieła, III rji ludowej spełniają funkcje dyk jącym! się w rękach państwa darczego - jest on przemysłem
wydanie, tom XXII, st r . 212 - tatury proletariatu, równocz~śnie (tran.sport, system bankowy, fak socjalistycznym. Pewne niejasno
213). .
można i trzeba uznać, że są to tyczny monopol handlu zagranicz ści w sformułowaniu na ten
Tę definicję Lenina można i na państwa, jeśli idzie o ~ eh istotę nego, rosnące pozycje państwa i temat, w szczególności zaś wysuleży zastosować w pełn;, do państw klasową, tego samego typu, co spółdzielczości w handlu burto- wana poprzednio w Polskiej Par
demokracji ludowej. Są to pań-1państwo radzieckie, że są to pań wym i detalicznym) pozwala na tii Robotniczej definicja przemyi>łu
stwa, w których socjalizm nie siwa, będące odmianą, swoistą podstawie planowego kierowni- państwowego, jako przemysłu jezwyciężył jeszcze Dstatecznie. w formą państwa typu socjalistycz- ctwa określać
rozwój cafokształtu dynie „w zasadz'e socja1istyczne których nowe stosunki gospodar- ncgo.
gospodarki narodowej.
go", byly wywołane tym. że w oZagadnienie charakteru prze- wym czasie brak byto ścisłych i
·z
mysłu państwowego w krajach przemyślanych do końca
poglą
demokracji ludowej, które wywo dów na państwo demokracji. lui
lało pierwotnie w parti~ch komu dowej, jako na państwo typu · so
' W ciągu ostatnich lat p a rtiom niu gospodarki narodowej w kra- n istycznych i robotniczych krajów cjalistycznego, spełniająee fuul{komunistycznym i robotniczym jach demokracji ludowej, które demokracji ludowej szereg wąt- cje dykt~tury proletariatu j bę··
d emok-rac11
„
1u d owe]· wy- tr<>ktuJ·,„
J·ako trze pliwości, jest już dziś absolutnie dące jej swo:stą formą.
k-ra1ow
·• to plano,„anie
•
padło prowadzić . wfolką walkę o cią „nową" drogę regulowania go
całkowite rozgromienie rozmai- spodarki narcdowej zajmującą po
.
średnie miejsce między pełną
Aby przemysł państwowy w r-0zwój ciężkiego przemysłu nie
tych odchyleń prawicowych i na- sprzeczności, kryzysową drogą ka krajach clcmokracji ludowej speł oznacza bynajmniej, że przemysł
cjonalistycznych, których nosi- pitali!ltyczną a 1>lanowaniem ra- nit zwycięsko rolę głównej dźwig lekki nie powinien się rozwijać.
ciele rQzwijiali zgniłą „teorię" o dzieckim, socjalistycznym. Jest ni dyktatury proletariatu w socja Przeciwnie, rozwój lekkiego przepaństwie w krajach demokracji rzeczą jasną, że te poglądy ozna- listycznej przebudowie kraju j w mysłu konieczny jest zarówno z
ludowej, jako. swego rodzaju kom czają w istocie rzeczy rezygnację
k' punktu widzenia iaspokojenia
proniisie między dyktaturą prole z prawdziwego planowania i pro urzeczyw•istnieniu planowego ie wzrastających potrzeb ludności
tariatu a państwem kapitalistycz wadzą do rozpanoszen ia si ę ele- rowania cah1 gospodarką narado pracującej, której dobrobyt przy
:n:rm. Jako część składowa tej mentów kapita1is tycznych oraz do wą, potrzebne jest słuszne nakre phinowym kierownictwje gospo~.teorii" wystąpiły, a niekiedy wy całkowitej wobec nich kapHuJa- ślenie dróg rozwojowych przemy darki wzrasta nieustannie, jak i
stępują i teraz poglądy o planowa cji.
siu socjalistycznego, a zwłaszcza z punktu widzenia wykorzystasłuszne ustalenie stosunków mię nia dla budowy ciężkiego przemy
Plonowanje - jedną z
CJI . dzy rozwojem przemysłu środ- sin części akumulacji przemysłu
ków produkcji a przemysłu środ- lekkiego, w którym środki obropOńSfWa SOCjO
ków spożycia. Większość krajów towe krążą szybciej. Powiązanie
listycznego,' n ie jest i n:e może demokracji ludowej otrzymała w t empa rozwoju ciężk i ego przemyPlanowanie gospodarki ;-:iaro
Być czymś pośrednim między spadku po ust roju kapitalistycz- słu z tempem rozwoju lekkiego
dowej w kraj•,11ch demokracj1i
kapitalistyczną a•n archi ą a pia- nym zacofany, nie rozwinięty prze przemysłu , na jlepsze z punktu wi
ludowej jest jedni,! z podstawonowan:em radzieckim, 1ecz jest mysł, w którym całkowi cie domi- dzenia całokształtu gospodarki ·na
wych funkcji państwa socjalisty
planow aniem socjalistycznym, nowały gałęzie przemysłu l ekk:e- r odo\vej określ en ie tego tempa sta
c~nego, jest najważniejszym na
jednorodnym, j eśli idzi e 0 j ego go. Jest rzeczą jasnq, że prze- nowi jedno z podstawowy ch zaga
rzędziem dyktatury proletariaistotę klas.ową, z planowaniem mrsł, pozo~tający na ta_ki1:i pozi~ dnień planowani a w krajach detu przy realizacji - zgodnie z
radzieckm.
m 1~, m~ moglb.\'.' o_degrac ~ 1erowm mokracji ludowej.
Opierając się
klasycznym sformułowaniem Io
Jest rzeczą zrozumiałą, że pl ano I czeJ roli 'Y. soc3al1styczne1 przebu na bogatym dośwhdczeniu plano
'varzysza Stalina - jednej z wanie w krajach demokracji l u- j d.ovf e ~-ra.Ju . .W yrnka st,d Jrn- wania w Związku Radzieckim,
trzech zasadniczych stron dyk- dow ej , w k tór ych socjalizm nie n ieeznosc sz~bk1ego rozwo3u prze kraje demokracji ludowej,
przy
tatury, którą jest „wykorzysta zwyciężył
jeszcze osta tecznie, ~yslu w og~le, a przede wszyst- wydatnej pomocy Związku Ranie władzy prole.t ariatu w celu gdzie siln e są jeszcze elementy ka kim ,pozo~taJącego
w ..tyle prze~y dzieckiego w dziedzinie uprzemy
zorganizowania socjalizmu, znie pitalistyczne, różni się poważnie siu
srodkow proclukc11. Jednakze słowienia, w zasadzie słusznie roz
sienia klas i przejścia do spo- od planowania radzieckiego w _ przeniesienie punktu ciężkości na wiązują ten problem.
0
łeczeństwa bez klas„." (Stalin
„Zagadnienia leninizmu", hecnym okresie rozwoju państwa
socjalistycznego, gdzie socjal'izm
wyd. „,Książki". .W a rszawa,
zwyciężył ostatecznie i gdz.ie na
Jednym z podsta wowych e!e-1 kształtem gospodarki narodowej
1947 r . str. 114).
podstawie dokonanej już likwida mentów kluczowych pozycj j znaj_ jest zrealizowany faktyczni13 w kra
Dlatego też planowanie w kra cj i ant agonistycznych klas ODBY dujących s:ę w rękach państwa i jach demokracji ludowej monopol
jach demokracji ludowej, bę WA SIĘ SZYBKI MARSZ NA J:OZwalających r.a urzeczywistnie- handlu zagranic~nego. Handel zadących państwami typu socja
DRODZE DO KOMUNIZMU,
n ie olanoweiw k ierowan ia cało- grar.iczny i w ogóle m'. ędzynaro-

Swoistość demokracji ludowej,
jako jednej z form dyktatury pro
letariatu. nie zmien:a zasadniczej
tezy, że demokracja ludowa i ra
lli.ieckn forma d~rkfatury proletariatu :>ą ,icch1orodne, jeśli idz· e o
ich klasowq istotę, że oba te u.stro
je są formą dyktatury klasy robotniczej. która pod przewodem
partii marksistowsko - 1eninowskiej, zespalając wokół sie bie ma
sy pracujące miasta i wsi. k:eruje przejściem od kapitalizmu do
komunizmu.
Swoistość demokracji ludowej.
jako formy dyktatury proleta riatu uwarunkowana jest zw:vcięstwem socjalizmu w ZSRR, decydu
jącą rolą. Związku . Radzieckiego
w drugiej wojnie światowej i na
der !iprzyjającą sytuacją, która
powstała dla budowy socjalizmu
w tych krajach dzięki wyzwoJe• niu ich przez Armię Radziecką i
dzięki wielostronnej pomocy, oka
zywanej im przez Związek Radziecki, dysponujący olbrzymim
potenejalem
.
W krajacli demokracji ludowej
1oczy się ządekła walka o zbudowal)ie soc~al!zm~· o. wyparcie,~ a
następnie l likw1dacJę elementow

an1a

Planowani_e . w handlu zagranicznym

I

•

dowe stosunk'. gospodarcze krajów
demokracj; ludowej mają dwa zasadn:czo
aspekty. Handel za
gran:czny i stosunki gospodarcze
z.~SRR i ir:mymi krajami .demokra
CJ t ludowe) są st9stm~am nowegC?
typu, Za ich posredmctwem reah
zuje s'ę wi~ź gospodarki planowej
danego kra~u z gospodarką plano~ą ZSRR 1, _gospodarką ~.łanową
mn1ch kra3~w demokraCJl ludo~eJ. Stosunki te n;aJą n~ celu wza
1emną. p(}~oc w Jak_. naJs~ybszy~
rozwo3u sił. w:yh~orczych kraJU
oraz . w ostąg1?-ięru ostatecznego
zwyc;ęstwa socJahzmu. Bez sto~
sunkow gospodarczych. z ZSRR 1
b~z pomoc~ Z~RR, k ra.ie demokra
CJ: _ludowe1 n .e ~d.ofa..lyby zacho-:
~ac . JUWe~annosci gospod~rczeJ
1 polltyc~eJ, b~ł~b~ pr~edm
<!te!Il
s~mowo!J drapJezc~w imp-er:alihstycznych, przedm otem ~~h dy~tatu, zacofa.n~m do_datki.em do
' eh gos'IJ<>da.r~i 1• w ogole ? c mogły~y pomy~l~·e budowac spoleczenstwa socJalrstycznego: .
. Wszechs tronr.y .rozw·o3 . stosun
kow handlowych 1 w ogole stosunków -gospodarczych m=ędzy
kraja.mi demokracji ludowej i
ZSRR przyśpiesza wzrost sił wy
twórczych i' zw.vc:ęstwo socjalizinu, umacnia planGwe kicnownl
ctwo w krajach demokracji ludo
wej i stwarza możliwość rozszerzenia Jrnordvn?..::ii phnowania
w !'kali kilku ' 1m1jów. Rad'.> \'\'za
jemnej Pomocy G()spodarczej
jest formą organ1zacyjną, przyśpieszającą nagromadzenie d()św'{!dczeń a także ukształtowa-

różne

.
Planowe
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n:~ się j. krystal:zację tY,ch zasa
. dmc~o nowych stosunkow ckonum!cznych.
Jeśli idz'e 0 stosunki w dziedzi'„
n ·e handlu zagrunlczr.ego i stosun.
k i gospodarcze z kr~jami kapitali
stycznymi to zadamem planowania w krajach demokracji ludowej
jest tak€ ukształtowanie tych sto
sunków, które maksymaln!e zwię
ksza potencjał gospodarczy danego kraju, czyr.i go bardziej nLezależnym od gospoda,rkj kapitalistycznej, stwarza przesłanki szY,bszego
m2.rszu ku socjalizmowi, wzmacni.a dany kraj; jako ogniwo mię
dzynarodowego obozu walki o pokój i socjalizm. Tak więc zadaniem planowan;a handlu za~rani
cznego krajów demokracji ludowej z krajami kapifoli'Stycznymi
nie jest dążen'.e do jak najszerszego rozwoju tych stosunków, nieza
leżnie· od ich treści i rezultató\v,
lecz stwGrzen!e stosunków, które
sprzyjałyby umocnieniu 1J01Lycji
d:>.neao kraju, jako państwa socja.
i=sty;zncgo.
Pfanowanie handlu zagranin
nego, słuszne ukształtowanie sto
sunku wzajemnego m'.ędzy handlcm z ZSRR i krajami demokra
cji ludowej z jednej strony, a
handlem z krajami kap!talistycznymi z drug'ej strony, słuszny kurs handlu z kraiami kapltalistyi;znymi, wszystko to stanowi jedno z najba.rdz=ej trudnych i sko-mplikowanych zagad.
nie1'i pl~!1owania .w krajach demokrac31 Iudowe3.
·'

oddziatywanie na rolnictwo

I

Większość krajów demokracj i konało s' ę na wsi w wyniku. reludowej, to kraje roln'.cze, bądź ~o fo~m ro}nych, plan?w-0 regu1uJąca
rolniczo-przemysłowe, z przewaza ~ola p~nstwa była Jeszcze słaba, a
jącą

produkcją drobnotowarową i·n~yw:dualne gospodai:stw~ chło~

w rolnictwie. Jest rzeczą natura1- skie pozostawały w SJlneJ zalezną, że w tych warunkach sprawa ności od prywatnego kupca i boplanowego oddziaływania na rol- gacza wiejsk'iego i były regulowa
nictwo nabiera szczególnego zna- ne nie tyle przez państwo, ile przez
crenia. Mówimy o planowym od- k~tałtujące się w .spooób żyw~oło
działywaniu, gdyż w warunkach wy stosunki :rynkowe. W tym. okre
rozproszkowania rolnictwa na m:- sie żywiol rynkowy niejednokr<1li-0ny zagród chłopskich trudnó tnie zadawał silne i bGlesp.e ci<isY
mówtć o bezpośrednim planowa- pai1stwowej polityce ekonomiczr_:u ich produkcji. W stosunku d~ nej i częściowo torpedował pewne
indywt.duailnej gc~podark'j rolneJ pa-ństwowe tplM.y gospodarcze,
można mówić jedynie o planowo bądź też hamował ich reali~ację,
regulującej roli państwa.
•
w miarę tego, jak umacniał s:ę
Co s'.ę tyczy planowo regulują- prze-mysi państwowy, w miarę tecej roli państwa w stosunku do in go jak system bankowy dosto-sodywidualnego gospodarstwa chłop wywal się do nowych zadań, a
!:kiego, rozróżn :ł mofoa w rozwo- spółdzielczość uległa gruntownej
ju gospodarczym krajów demokra reorgan'zacji i zaczęła służyć incj i ludowej wyraźnie dwa okresy. teresom mas ludowych, w mia.rę te
Okres p'.erwszy, początkowy, go, j~k w ~yniku ostr~j .walki kla
k :edy kluczowe pozycje znajdujące sowe3 kapitał był częsciowo wysię w rękach państwa, były jeszcze pierany przez handel państwowy
n iedostateczne lub zbyt słabe, aby i spóldz'elczy z aparatu obrotu tG
szeroki.m frontem, planowo regu- warowego, w mlarę koncentracji
lować indywidualne roln~ctwo. ·w ręku państwa zarówno środków
Przemysł państwowy był wówczas produkcji, ·jak i samego aparatu
słabo rozw'. ni. ęty i słabo zorgani- ?~rotowcgb -;- odbywa,ł<> się ~~z~j
zowar.y, system bankowy n :-edosto se e do drug:,ego okrestt. Prze3sc·eo
sowany do nowych zadań przebu- to od~ywało się.w warunkachostrej
dowy socjal:stycznej kraju, spół- wal~ 1 klasoweJ, w warunkach !adz i elczość w dużym stopniu służy_ m~ma. tych sił polit:y,cznych, ~tore
.
.
. . dązyły do restaurac11 kapltallzmu.
ła Jeszcze mteresom bogacza w 1e3- Podczas tego nowego okr~u kształ
sk.ego, a ~parat obrotu towaro-: tujące się żywiołowo stosunki ryn
w~go zna1dował s. ę w znaczneJ kowe w coraz większej mierze
m~ erze w rękach kapitału prywa- ustępowały miejsca planowo retnego.
gulującej roli państwa, która sta-W tym okresie, n'.e bacząc na wała s!ę decydującym cz~nnlkiem,
stanowcze przesur.i~cie, które do- wpływającym na rozwój rolnictwa.

Ograniczanie i wypieranie bogaczy wiejskich
Okres ten cechuje wypieranie
prywatnego z dziedziny
zbytu głównych produktów rolnych (zboża, mięsa, roślin przemysłowych) i pomyślna realizacja polityki stałych cen państwo
wych na produkty rolne, co wra:i
z polityką podatkową i kredytową umożliwia wywieranie wpły
wu na sam proces proclukcyjny
w rolnictwie w pożądanym kierunku. Dla okresu tego chara kter ystyczne jest równ ież wypiern·
nie w znacznym stopniu k apifaIisty z a parntu zaopatr zenia wsi,
masowy rozmach spółdzielczości
zaopatrzenia i zbytu, masowy
rozwój kontraktacji, będącej formą zamówień pa1istwowych, rozwój sieci paf1stwowych ośrodków
maszynowych oraz państwowych
i spółdzielczych punktów maszy·
nowo - trnktoi:owych - wreszcie
rozwój elementów. socjalistycznych w rolnictwie, w postaci ma

to umożliwia dyktaturze proleta
riatu, paiistwu demokracji ludo·
wej wzmożenie swego planowo
regulującego
oddziaływąnia · po
linii wszechstronnej pomocy dla
małorolnej i średniorolnej części .
wsi, slwarza mGżność systematycznego ograniczania i wypiera
nia bogacza wiejskiego oraz roz·
woju rolnictwa w kierunku socja
!izmu. Podstawowym zadaniem
tego okresu jest stworzenie prze
sianek dla masowego wkroczenia
pracującego chłopstwa na drogę
kolektywizacji i lik\\•idacji kułactwa jako klasy.
Wówczas nastąpi nowy okres
w planowaniu rolnictwa, okres,
który przyniesie ogromne roz•
szerzenie i pogłębienie funkcji
i wagi planGwania, 8 mianowi
cie, przejście od planowo regu
lującej roli państwa do bezpo·
jątk6w państwowych.
średniego planowania
rolniDla okresu tego charakteryctwa, zorganizowanego na ~asa
styczne jest również Żapoczątko
dach kolektywnych.
wanie rozwoju rolniczych spół
dzielni Drodukcv]nych, Wszystko
(dalszy ciąJ? na str. 4-ej)
kapitału
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Przebieg zebrań partyjnych w łódzkich zakładach pracy
Uchwały

lll Plenum KC i wnioski,
,z nich płynące, wywołały żywą i cie
kawą dyskusję na zebraniu członków
organiz;i.cji podstawowej w PZPB
Nr 5 - więcej nawet, przyczyniły
się do usunięcia z organizacji pa1tyjnej jednostki szkodliwej.
Dyskusję

pobudził

komitetami ZMP. Młodzież w PZPB
Nr 5 jest pozostawiona sama sobie.
Nie ma kto się nią zająć i otoczyć
opieką. Zdarza się ·często, że majstra
wie stawiają młode prządki przy starych maszynach, ni,!:! zadając sobie
trudu pouczenia ich. III Plenum mówi
wyraźnie' o konieczności
szkolenia
ncwych kadr. W „Piątce" zagu.dnienie to leży jeszcze odłogiem, a powinno stać się przedmiotem szczegół
nej troskl Partll, Rady Zakładowej
i dyrekcji.
Kierowniczka • personalna pn:ędzal
ni, tow. ł.:azakowa zwróciła uwagę
na objawy demobilizacji w przędzal
ni, która nie wykonała jeszcze Planu
Trzyletniego. Ujawniał się tam brak
czujności zarówno wśród kierownic·
twa, jak i .wśród zwykłych członków,
nie dostrzegających przyczyn zła,
nie zwalczających skutecznie niedo·
ciągnięć i usterek.
W toku dyskusji padły poważne oskarżenia
pod adresem dyrektora
przędzalni, tow. Potockiego.
Towarzysze przytaczali dowody jego cał
ke;witego oderwania się od Partii,
niewłaściwego stosunku
do robotników, „dyktatorskiej" władzy, jaką usiłował sprawować w przędzalni.

wyczerpujący

referat przed!>tawicielki KC PZPR,
tow, Grosz, która po omówieniu u·
chwał Plenum zwróciła uwagę zebranych na sprawy, związane ściśle z
produkcją, z wykonaniem planu. W
tym kierunku też potoczyły się wypo
wiedzi towarzyszy.
Tow. Pawlak, monter działu energetyki, mówił o braku czujności w or
ganizacji
partyjnej · „Bawełnianej
Piątki". Na skutek tego przeniknęły
do organizacji elementy obce. Tow.
Pawlak wymienił kilka osób, będą
cych obecnie członkami organizacji
partyjnej, a ·przed wojną należących
clo straży fabrycznej,
- Również w naszej fabryce mamy
takich ludzi jak Gomułka, Kliszko i
Spychalski, którzy nie liczą się z linią
Partii - powiedział
robotnik
tow. Rólka. Są tacy, którzy twierdzą.
że „Partia im przeszkadza". Do takich
należy
w pierwszym rzGdzie dyr.
p1zędzalni, tow. Potocki.
Tow. Potocki w swej odpowiedzi
Tow. Piątkowski z. działu elektronie ustosunkował się samokrytycztechnicznego wytknął opieszałe prowadzenie c:.kcji szkolenia partyjnego.
nJe do wysuniętych zarzutów, a
Rozpoczęcie kursu przesu-.vane jest z
przeciwnie, grozif nawet zebranym,
miesiąca na miesiąc.
Aby wproważe nie pozwoli, aby mu ktoś śmiał
dzić w życie uchwały Plenum, należy
stawiać zarzuty i wtrącać się do jeprzede wszystkim podnosić świado
mość partyjną,
kształcić ideologiczgo spraw. Tow. Potocki zapowienie członków Partii. Ta sprawa w . dział, że wykonanie planu jest tylPZPB Nr 5 jest bardzo zaniedbana.
ko jego sprawą i niko[Jo obchodzić
· \V dyskusj;i zabierali również głos
nie powinno.
młodzi towarzysze:
tow. Dobrowolski. z oddziału elektrycznego, który
Takie wystąpienie, oczywiście, bywskazał na niedbalstwo przy napra- ło tylko dobitnym potwierdzeniem za
wie aparatów, tolerowane przęz człon rzutów, stawianych tow. Potockiemu.
ków Pu.rtii. Tow. Golde wskazywał Na liczne usterki w przędzalni, wyna brnk współpracy oddziałowych or nikające ze słabej kontroli, z niedoganizacji partyjnych z oddziałowymi statecznej czujności, z oportunistyc7
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nej postawy dyrektora przędzalni,
wskazywali: brakarz tow. Siciński,
prządka tow. Lukasowa i inni.
Stanowisko dyr. Potockiego potępił
sekretarz Dzielnicy Widzew, tow.
Wypych, podkreślając oportunistyczny stosunek jego do wszystkich zagadnień, związanych z Partią i produkcją, całkowite oderwanie się od
mas i od Partii, nie dopuszczanie do
kontroli wykonania planów, co w rezultacie doprowadziło do zalamania'I
planu przędzalni PZPB N,: 5. Tow. Po

Dnia 15 listopada b, r„ w siódmą
roc.znicę śmierci J. Strzelczyka, odbyło się w Państwowych Zakładacn
Mechanicznych Jego Imier~a u;:oczyste rzebranie całej załogi.
Robotnicy fabryki, w której J.
Strzelczyk pracował przed wojną,

jednominutową ciszą złożyli hołd
Jego pamięci.
Referat 0 życiu i. walce J. Strzelczyka wygłosił wąpółtowarzysz Jego
walk w Hiszpanii, tow. Jóźwiak.
Stanisław Podgórs1d

korespondent fabryczny „Głosu"

kład.

Uznając
szkodliw'l działalność
tow. Potockiego, wgzyscy uczestni·
cy zebrania wypowiedzieli się za
wykluczeniem go z Partii. Wniosek
został przyjęty.

Dysku5ję podsumowała

witają uchwały
·w Widzewskiej

tow. Grosz.

III Plenum

Fabłyce Muszyn na przykład kobiet radzieckich, mó-

obszerny referat na temat uchwał wiła o obowiązku kobiet wzmożenia
czujr!Ości na terenie fabryki.
Tow.
Plenum Komitetu Centralnego Rulka
poclkreślił konieczność rozwiPZPR wygłosił sekretarz Łódzkiego nięcia szkolenia politycznego, społecz
Komitetu PZPR, tow. Duniak.
nego i zawodov.·ego. Tow. Chmielew·
ski
stwierdził,
że poczyna zacierać
W dyskusji, która wywiązała się
się różnica między robotnikiem a innastępnie, zabierali głos robotnicy i
teligentem. Świadczy o tym ruch rapracownicy administracyjni.
Tow. cjonalizatorski
w Wi-Fa-Mie. WzmoCeliński mówiąc o nadmiernym psuciu surowca i narzędzi oraz awa- ·Żenie tego ruchu będzie odpowiedzią
riach, wskazywał, iż trzeba zwrócić na uchwały III Plenum.
uwagę,
czy przypadkiem nie ~c.. to
Ponadto zabierali głos tow. tow.:
akty dywersji. Należy wzmóc czuj- Weszke, Popielski, Torn, Kozielewność, zwłaszcza obecnie, przed przy- ski, .i inni, kł~dąc nacisk na konieczstąpieniem do wykonania Planu 6- ncsc 7zkol.ema :iowych ka~r, ochroletniego. Tow. Trzeszczyński stwier- ny. taJemmc panstwo\~ych i_ .produ~
dził, że aby osiągnąć zamierzone ce- cyJnych oraz na komec:znosc przyile robotnicy muszą umieć wykry-1 m_owania ._właści"wych ludzi do szerewać zdrajców narodu i klasy robotni gow Partu.
cze.j. Tow. Dobrowalska, wskazując
Dyskusje; podsumował tow. Duniak.
III

E. Tam

Serce nie tqlho llffężne lecz i

Jak

MARSZAŁEK

wrażliH'e

na

niedolę

ROKOSSOWS KI

spieszył z potno.cą polskiDl osadnikotn
Wspomnienia -Jana Kamińskiego z PZPJG Nr 8

0 •••••••

J. Strzelczyka

Czytałem kiedyś w wychodzącym w Polsce „tygodniowym przeglądzie
ispraw brytyjskich" pt. „Gło:J Anglii" bardzo pouczający artykuł o orzesz•
kach ziemnych. że niby ta-ki or::eszek jeden z drugim · to bard::o dobra i
ir ogóle cenna rzecz, zastąpić, mcaiacie, moie z powodzeniem tl1uzcze i
oleje rośliru1e. I :te rząd Aulee.Bevina, doceniając wartość tego artykułu,
zorganizou:al na szerszą sl:alę pla11tacje :iemno-orzf?$zkowe w Afryce, abyże tak powiem - polepszyć kiepską sytuację żywnościową obyu.meli W. Bry·
tanii. Dwadzieścia parę milionów funtów iszterlingów nawet w ten interes
wlofono, aby tylko tych orzeszków ziemnych jak najwięcej u,yprodukować.„
Przeczytałem ów artykuł i poniekąd z uznaniem kiwnąłem głou:q: w bra.
ku papu - pomyślałem - dobry i orzeszek ziemny. Niechże go t.am poddani ]. Królewsldej Mości na zdrowie, jak to się mówi, kor1sumujq. Zamiast masła, margaryny, smalcu itd. Lepszy do pewnego stopni.a „rydz"
· (byle nie śmigły) niż nic.
Zdawało mi się wówcza.s rót~niei skoro „Głos Anglii" tak rzecz za..
chwala - iż obywatele brytyjscy inicjatyu:ę swego rządu odpowiednio oceniają . • Pr::ecież te drogocenne plantacje orzeszk.'l dla ich dobra zostały
pono shombinomme. A tu, masz babo placek - figa z uxhiec:noici. Cala
Anglia na orzeszki pyskuje, aż się sprawa o l:bę Gmiri 01>arla. Że 11iby orzesz
J..i :iemne do gustu Anglików nie przypadają? Nie, or::es::ld sq wcale nie.
złe, tylko z plantacjami jedna u:ielha, jah to się mówi, afera.
Zam.i.a.st
mianowicie orzeszków „zasadzono" za ciężką forsę w Rodezji, Kenii, Twigunice itp. sporo.„ obiektów strategicmych. I z tym się poddani brytyjscy
pogodzić nie rnogq. Bo jeszcze orzeszek ziemny zamimt masła ujdzie,
ale lotnisko jako żywó ani tłuszcz11. zwierzr;cego ani też oleju roślinnego
nie zastqpi.
Nie wiem, jak t.am wygląda sprawa uzębienia członków Labour Party,
ale wydaje mi się, że vosłotl'ie tej „za;;11ej" organizacji ciężki orzech do
zgryzienia będą mieli z afryka1iskim orzeszhiem zienu1ym. Zwlasr.c::a, że
grnbs;;;e fundusze :; chudej kasy 11aństwa na ten al poszły.
Jeśli jednak 11ai~et afera z or:;eszkami ziemn}71ti nic :owiclmie szc::ęk
Atlee tudzież Beci11a, nie ulega wąLpliwo.~ci. iż będzie ona jeszc;:;e jedn,ym
elementem dla zwiclr11ięcia ich i tok już podupadłej reputacji.

Robotnicy Wi-Fa-My

„„.......„„.........„„„•••„ ......
siódmą rocznicę śmierci

tow„

Orze.szek trudny· dd zgryzienia

tacki głosił teorię, że Partia przeszka
dza mu w pracy. Z tą teorią wystąpił
na zebraniu partyjnym, które odbyło
się przed kilku dniami, demobilizując w ten sposób członków organizacji podstawowej .i dając im zły przy-

8,, stimowisko
jeszcze wtedy zdrów

Nasz korespondent z PZPJG Nr
tow. Stefan Bocheński, nadesłał nam
bardzo ciekawe i wz1·uszające wspomnienia jednego z pracowników fa.
bryki, strażnika przemysłowego, Jana Kamińskiego, związane z osoLą.
l'tlarszałka Konstantego Rokossow·
skiego. Ob. J~n Kamiński opowiada,
co następuje:
, Działo się to zimą 1916 r. Byłem

i zajmowałem nie spożyliśmy obiad. Przypominam .;iebie i od wszystkich miesz'kańc6w
przewodniczącego Gmh1- sobie nawet taki fakt. Ponieważ by- naszej gminy. żegnałem Marszałka.
łem

nej Rady Narodowej w jednej z miej
scowo~ci na Ziemiach Odzyskany.~h.
Zadaniem moim było zabieganie o
konie, bydło, zboże na zasiew uh
wszystkich mieszkańC'ów gminy. Po~ożenie pod tym względem nie przeJ
stawiało się pomyślnie.
Naszym
osadnikom brakowało za1·ówno by-

srodze zmarznięty, Marszale~
sam przygotował mi szklaneczkę koniaku. Nie umiem wprost wyrazić,
jak bardzo byłem wzruszony, że ten
wi~lki i zwycięski wódz tak troskliwie zajął się moją osobą.
Przez cały czas rozmawialiśmy
wyłącznie po polsku. Oczywiście, od

ze łzami wdzięczności w oczach.
Otrzymałem wówczas od Marszałka dla gminy 37 koni, 30 krów, 15
jałowic wysokocielnych oraz pod dostatkiem zboża na ząsiew i do jedze•
nia. Gdy już odjeżdżałem, Marsza.łek zauważył, że man: pol?sut~ sanie.
~zał zatr~ymać ko"?1a 1 ofiarował

wówczas, że staajonujący w pobliżu
Marszałek Rokossowski otacza ż.yczliwą opieką ludność polską i śpieszy
jej zawsze z pomocą. Nie zastanawiałem się więc długo. Chociaż zim:i.
była ostra, a odległość 35 km trzeba było przebyć saniami, wybra!-;m
się bezzwłocznie w podróż.

nie i onieśmielenie. Poczułem się zupełnie swobodll'.ie i rozmawiałem z
Marszałkiem, jak z kimś bardzo bliskim, jak z rodzonym bratem. Opowiadałem mu dokładnie, jak żyją
osatlnicy, wspomniałem, że są to prze

Nie trzeba było opowiadać, z jak,
radością przyjęła nasza gmina wia·
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Przed WOJ.ewo'dzką
odbywa·1ą się

pod znakiem

Konferenc1·ą
uchwał
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Ili Plenum KC PZPR

przededniu
Konferencji niowego, zwiększenia funduszów
Związków Zawodowych urządzane na higienę i bezpieczeństwo pra.są w Łodzi i na terenie wojewódz cy, podkreślano zagadnienie akcji
twa zebrania wyborcze. Między in I socjalnej, która dotychczas nic
nymi 20 listopada odbyło się ze- jest jeszcze wystarczająca. Tow.
branie
wyborcze
oddziału VI Stasiak mówił o konieczności spe
Związku Zawodowego Włóknfa- tęgowania czujności wobec zakur'!.y, Referat wygłosił przewodniczący Zarządu Głównego, tow.
Kubiiak, oświadczając. że Związki
w myśl uchwał II Kongresu Związ
W

Zw Zaw

sów wroe~

słusznie
podkreślając, że uchwały III I'!e
num KC dotyczą nie tylko członków Partii. lecz także człon.d5w
ZwiąZ<ków Zawodowych,
Zebrani wybrali spośród siebie
12 delegatów na Konferencję,
klasowego.

Muszę przyznać, że

z pewnym niepokojem zameldowałem się w l<;waterze M:irszałka. Przygotowany byłem na dłuższe czekanie, gdyż whśnie trafiłem na porę obiadową. l\1imo to jednak Marszałek niezwłocznie wezwał mnie do siebie. Zaprosił
mnie od razu do swego stołu i wspól

ważnie
byli wojskowi, inwalidzi wojenni, "'.d?\'.'Y po poległyc~, mówi-

łem

o c1ęzk1ch warunkach 1cQ. obecnego życia. Marszałek słuchał bardzo m':ażnie i dopytywał się 0 różne
uczegoJy.
_ Otrzymacie pomoc od nas _
powiedział zdecydowanym głosem,
a mnie wtedy tak się zrobiło na serr11, że miałem ochotę uściskać Go od
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k w e s .L"' 11
• • z a s a d ·p I a n o w a n l•a
w k r a 1· a c h d em o kr g: c 1· 1· I u d o w e' 1·

:to~~~:~~,vy~~~~vyt~~n~~hp~
o u51prawnienie
podejmują walkę

każdego

domość o dar.re Ma.rszałka Rokossow
skiego. Dzięki Niemu mogliśmy
wiosną obsiać wszystkie nasze pola,
a wszyscy biedniejsi osadnicy otrzy·
man konie 1 krowy„
Od owych chwil minęło już iworo
czasu. Zachorowałem i wróciłem do
Łodzi. Ale o Marszałku Rokossow•
skim zachowałem jak najlepsze
wspomnienia. I gdy przed kilku dniami dowiedziałem się, że. został On
Marszałkiem Polski, uc'ie'szyłem się
niezmiernie. Jestem. bowiem głęboko
przekonany, że pod wodzą tak bohaterskiego
i czułego
na ludzką
niedo·
lę Marszałka,
armia
nasza będzie
bastionem pokoju, a kraj nasz będzie się rozwijał w szczęściu i doko
bycie.
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odc.inka swej pracy.
Wseyscy delegaci, którzy wezmą
I zastojem w rozwoju gospodar-1 wane przez bandę mordercó-..v, Nasi ltoresoondencl piszq
doskonałym wzorem
udział
w konferencji. powinni
czym kraju i z przekształceniem szpiegów i prowokatorów, że w .
przygotować się do niej, przedata
Francjl w półkolonię imperializ· I Jugosławii która została podpopaństw
wić sprawy dotyczące ich związmu amerykańskiego na podsta- rządkowai:a
imperialistom obcji ludowej znajdują w Związku wie bankrutującego marshallowku, ich zakładów pracy, Konferen
(dokończenie ze str. 3-ej)
dla dzieci chorych
cja wykreśli nowe drogi dla naPlanowanie w krajach demo- Radzieckim. Ponadto kraje demo skiego „planu" od siedm.iu bo- cym, że w Jugosławii, gdzie odbywa się restauracja kapitalizmu,
l)o żłobków przyfabrycznych przyj
szego ruchu zwi3Zkowego.
kracji ludowej jest planowaniem kracji ludowej kroczą już po uto leści?
Cóż się stało z „planem rozwo nie może być mowy p żadnym mowane są tylko dz:ieci ~drowe. Jest
Podczas dyskusji, jaka wywiąZa socjalistycznym, jednorodnym pod rowanej przez Związek Radziecła się, mówiono o konieczności wzglęąem swej istoty klasowej z ki drodze i mogą korzystać z wy- ju Jugosławii", którym tak cheł- planie rozwoju gospodarki naro· to zupełnie słuszne i zrozumiałe. Co
zwięk~zenia opieki· nad przodow:- lanowaniem radzieckim. Odby- lmtej przez . wielkiego Stalina pił się Tito i jego klika? Jasne dowej, a jedyny plan, który reali mają jednak zrobić n.a.tki dzieei
teorii planowania socjalistycznen:kam1 pracy,
nad matką 1 P
.
.. .
· k'iem, o pogł ęb'1emu
· •W<>P
„ o'}.,o
wa się . ono w warunkach
rozmą- go, jako metody budownictwa so jest, że w Jugosławii, która w zuje się tam z wielką konsekwen cho-rych, które nie mają ich iz. kim
d z1ec
.:;.,„
•
l d
·
wyniku kontrrewolucyjnego prze cją - to plan ujarzmienia koło zostawić w domu? Często ma1Jk.i tawodnictwa o' awan.sie społecznym cych się PC:d wie1oma . wzg ę at?ł cjalistycznego,
przezwyciężenia wrotu przekształciła się w paii.· nialncgo i otumanienia
narodów kie „podrzucają" po prostu chore
i wielu in~ych sprawach prowa- o.d warunkow budowrnctwa socJa trudności w tym budownictwie stwo
typu faszystowskiego, kiero Jugosławii.
dziecko do żłobka, twierdząc, że jest
dzonych przez związki w nied0st;a I hs~yczneg_o w ZSlł.R, przy • ~z:;rm i mobilizacji szerokich mas ludotecznym ciągle jeszcze stopniu.
głowna i p~dstawowa rozmc~ wych, tw9rzących nowe życie,
ono
zupełnie zdrowe. !Matka, udęta
Przodująca
Delegaci uchwalili rezolucję, w spr.owadza się ?o ~adykalneJ
na takim wykroczeniu tłumaczy się
Wszystko to przyśpiesza rozktórej przyrzekają zachować sta- zmia~y u~ł~du sił, międ~y. oboZwiązek
przeważnie: „No, bo cóż mam uowój krajów demokracji ludołą czujność klasową, wzmóc wy- zem impe:ia!1zmu l .socJah~mi:,
bić, pracować przecież muszę, a nie
wej ku socjalizmowi. Wszystko
zwycięsko
życie
siłek w walce o umasowienie do zastąp1enrn otoczema kap1tahmam dziecka z kim zostawić",
to czyni ich plany coraz barruchu zawodowego, stać na stra- s!yczneg?, ~ który~ odbywa!o
W związku z tymi trudnościami
dziej
realnymi,
życiowymi.
ży sojuszu ze Związkiem Ra- się radz1eck1e bud?wnictwo .socJD
kobiet pracujących, kierowniczka
wszystko
to
zapewnia
ich
podtieckim oraz krajami demo- listyczne, braterskim, potęznym
Aby planować
pomyślnie, tego też nie ulega kwestii że w żłobka przy PZPB Nr 8, tow. Bogamyślne wykonanie.
kracji ludowej. Delegaci naj- poparciem, które kraje demokra
t~ze~a planować w sposób. so- o!>arciu o wielki Związek Radziec czowa, poddała słusMą myśl u1.woserdeczniej witają Marszałka RoCJah~tyczny.. ~by planowac .w k1, kraje demokracji ludowej bę rzenia żł~bków dla chorych dzieci.
koss0 wskiego na stanowisku Mar
OnOW
sposob soc3ahstyczny, nalezy dą zwycięsko wcielać w życie
żłobki takie m-Ożnaby uruchomić
szalka Polsk( i Ministra Obrony
Idea planowania gospodarki było przewidzieć, obeszło się omieć państ~o typ.u s?cja~istycz swoje plany rozwoju gospodar- 'Przy zwykłych żłobkach, należy je
Narodowej.
narodowej,
urzeczywistniona krutnie z tymi planami i przenego, nalezy op1erac się na czego, będą coraz bardziej podno
tylko odpowiednio wyposażyć i dać
.
* • *
zwycięsko . w Związku
Radziec· kształciło je w niepotrzebny niko
wzrastającej moc~ tego pań- sic poziom sił wytwórczych, zwięk
Podobne zebranie odbvło . się w
im odpowiednio wykształcone · opie
k
im
i
realizowana
obecnie
w
kra
mu
i
zapomniany
przez
wszysts~a,
.na
wzrastaJącym
.
potenszać
dobrobyt,
podnosić
poziom
świetlicy PZPW Nr 2, ·.m którym
jach demokracji ludowej, wywie kich materiał archiwalny. Cóż
CJal? 1 ro~nącym stopn~u zor- kultury swych narodów, dopro- kunki.
wybrano
delegatów
zakładów
Mam wrażenie, że myśl tow. Bora kolosalny wpływ na masy pra stało się na przykład z napuszagamzowama gospodarki naro· wadzać do końca dzieło budowaprzemysłu wełnianego,
gaczowej
jest słuszna i utworzenie
cujące
krajów
kapitalistycznym
„planem"
Monnet'a
we
Fran
dowej,
na wzrastającej aktyw- nia
fundamentów
socjalizmu.
Referat na temat nowych zadań,
specjalnych żłobków d·l a dzieci chonych, Nic dziwnego, że w tych cji, zapowiadającym rozwój franności
i
św:iadomości
mas
pracu
wnosząc
tym
samym
wkład
w
stojących przed ruchem związko
działacze cuskiej gospodarki narodowej,
jąc~c~; aby planować ~ ~posób spraw~ zwycięstwa
światowego rych rozwiąże w zmacznym stopniu
wym, wygłosił tow. Krzykalski. warunkach Tozmaici
burżuazyjni,
zwłaszcza
w
okresie
wzrost
przemysłu
i
wielki
rozsoc.;Jahstyczn.y,
trzeba
m1ec
przo
obozu
walki
o
pokój
i
socjalizm. częste nieobecnośc.i kobiet w zakła~
Następnie zabrani wysuwali wnio
duJ,ącą partię marksistowsko·
dach pracy.
i .
ski w sprawach, których poru- powojennym, zaczęli ' pośpiesznie mach budownictwa inwestycyjne
Felicja Andrzejewska
'
(Przedruk
numeru 27 piszenia pragnęliby na konferencji. fabrykować „plany" rozwoju go- go? Jak wygląda ten plan w ze- , lenmowską.
sma „O trwały pokói. o de·
korespondent fabryczny „Głosu''
Mówiono więc
o konieczw:>ści spodarki na zasadach kapitali- stawieniu z chaosem gospodar- Wszystkie te warunki istnieją w
mokracje ludową"~
„
& PZPB Nr B•
$ZIUOżernia budownictwa miefZka stycznych. ż:vcie. jak to można czym we Frandi, z całkowitym krajach demokracii ludowej. Dla

ZSRR -

demokracji ludowej

dla

Sprawa

żłobków

!

partia marksistowsko - leninowska
.w ·oparciu o
Ra·dziecki
wciela
w
plan budowy
socjalizmu

I

RUina „p/ ' " kapitalistycznych
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•
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GLOS PABIANICKI
~------------~~~~------------.....--~----------

.Ekipa

Kro.riika Pabianic ·

łączności ·z PZP BwWygiełzowie

W ubiegłą. nied7ielę ekipa łę.cz stępnie zaś mówił
ności <z PZPB w Pabianica.ch od ojczyzny bohatera
\viedzila pod
tąw. Gór•nego

spod Moskwy
i Stalil'1gradu, :\fa1·szaJlka KQnsta 1 tego Rokossowskiego. Chło
pi z niezmiernym zainteres()wan iem wysłucha.li opowieści o żv
ciu Mal's.zalka.
Gdy tow. Górny s:ko1\czył, na
sali wziniesiono okrlZy:ki llla cześć

kieJ'Ol\vnictwem

wieś Wygiełzów
gminę ZapOłJcę. W skład eki-py

i
wchQ-cizili przedstawiciele Korni
tetu Fabryc·zne.g-o PZPR, Rady
Zakład•owej, ZMP i Ligi Kobiet.
GOŚCIN.KE

W

o powrocie do foniizacji ws·i, mimo,

PRZYJECIE

Marszałka.

WYGIEŁZOWIE

GŁOS ~[AJ Ą CHŁOPI
g'miny Zapolice dobrz.e
maja, p-a.b ianickich robotni\V imi"enin chłopów przemó'Wi
ków i z niP,derpliwością. oczek.u ii sołtysi: Ob. KOza z MłOdawL
każdorazo":ve-go przyjazdu ·eki na i lłb, Ignasiak z Wygiełzowa.
iii
4 - Sekretariat
PT· Do zalJilych deska.mi od świa PC>dziękowali oni za dar dla
289 - I sekretarz
ta wsi 'Vygi·e~zowa i Młodawina świetlicy 30 ksią.żek, które
·u sekretarz
415
eki.pa rohotnicza lH'Zywozi pod- przywiozła ze soba, ekipa. Wvho
Straż Pożarna
much szerolciege> &wiata.
O
gacą. on& bibliote1kę · _pr.zyigzłej
Kom. „Służby Polsce'\
„ 6
RQbobnicy chętnie omawiają świetlicv, ma.iącej wkrótce ;powPogotowie Ub. Społeczn. wiSlzelkie aktualne zagadnienia stać ·p.rzy tute.!szei sz1kole. Mło.
10
S;pC>łecz.ne i pl)litycz.ne, służą chło dzież w•iej.s•k a będz i e miała gdzie
PZPB
23
))Om ra<lą i pomocą . .Kic też sipęd•zać długie, zimowe wieczorv
Korpisariat M.O.
63
dziwnego, że chłopi przyjmuję. ~a god'ziwej i kulturalnej ro·zZarząd Miejski
66
ich serdecznie i gościnnie jak rnvce.
9l - Dworzec Kolejowy
star:rch przy,iaciół.
Ob. !gna.siak mówił o złej pra
P.C.K.
112
&półdzielni miejskiej, w któcy
Zarząd Miejski ZMP.
143
CHŁOPI WITAJĄ POWROT
Telegraf
213
bogacze wiejscy czują. jes.zcz~
re.i
MARSZAŁKA I\ONSTANTEGO
Chlopi prze:konaili się,
w1pły·wy.
ROKOSSOWSKIEGO
m.ałorol•ny i średniak
tyl!lm
że
KINA:
Po poluctniu. o god·z inie 15-ej
w
szkoły
do
przychodzić
zaczęli
dobra lg1'0imady i
dla
diz·ia.łaję,
wyświetla
Kino „Robotnik"
film pro!'.lukcji radzieckiej ,.Sąd :.\U.odawinie okolicrni mieszka}! dlatego w najb l iższych wybora.ch
cy, afoby do•viedzieć się , z cz:vm do spółdzielni będą. już wiedzie
honorowy".
ro.
też przyjc·c hali tym razem
Kino. „Polonia" wyś•vietla film botnicy.
li kogo należy w)~brać do zaprodukcji radzieckiej „Bokserzy"
Gdy sala zapełniła . się po brze- rządu.
Fi.Im dozwolony dla młodziE)ży.
Chł-OVt skarżyli się :na opiesza
gi, rozległy się dźwięki „Między·
narodówki". Tow. Górny przeka- łość Polskiego Radia, które mi
Redakcja „Głosu Pabianic": zał na wstępie chłopom braterskie mo wjelo'krotiw~h prób i inter- Armii Czerwonej 19, tel. 287. pozdrowiehia od załogi PZPB, na wencji nic przystępuje do radfo
Chł-0pi

już

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Komitet PZPR.

To~arzysze Kłos

i Adamus

na·czele współzawodnictwa w;~Papierni"

W obedlośd dyrektora naczel-1 Idąc w śla.dy tow. Kłosa przy·
P11- stąpił do współzawodnictwa tow.
pierniczych ob. Rabalskiego. przed Adamus Józef. Tow. Adamus pra
Głównego cuje w Papierni od 1934 roku ja·
Zarządu
stawiciela
ob. żmi- ko przykrywacz papieru. W roku
Związku Zawodowego
jewskiego, przedstawicieli Komi- 1942 zostaje wywieziony do Nie~etu Miejskiego PZPR tow. tow. miec, lecz natychmiast po zakoń
Kurzawskjego i Gabryjańczyka, czeniu wojny wraca do swe; fa·
na uroczystej bryki. Jest jednym z tych, którzy
wręczone izostały
·a kademii nagrody przodownikom ją uruchomili. Przystę.pując do
pracy, w papianickiej Fabryce }>a współzawognic~a tow. Adamus
przyrzekł sobie pracować wytrwa
.,.. , " .
pieni.
p
fo i dokładnie. · Z zobowiązania
,apierni
w
W~J?ółz.awqdnjctwo
jstnie.Je· już od: maja br. Ooejriuije &·wegcr 'w' całośći' się wywią2ał.
Oi'O obecnie 223 pracowników, z Po raz druqi zdobywa pierwsze
któryca 57 zostało naqrodzonych. miejsce w tabeli współzawodnic·
Zwycięzcą pierwszeqo Jak i dru twa. W ostatnim etapie osiąqnął
Q;„·go etapu jest tow. Kłos vo.a- 145 proc. normy. W jaki sposóbł
- Przez poważne traktowanie
dvsław. Pracując na kalandrilch
tk
R b'
· ·
·
t t ·
·
ł
··
o '.ę w:szys o
za.1ęci~.
sweqo
etapie
nim
a
os
w
on
os1ągną
Tow. Kłos to, co do mnie nalezy. Nie tracę
158 procen_t no.rmy.
ri:acuie iu.z 9 lat jako farbi~rz pa ·n. apr?żno . czas1!•, pracu_ię peł.ne 8
Pierwszy przystąpił do qodzm, me .spozmam się i nie opieni.
puszczam qodzin pracy. Poza tym
współzawodnictwa w fabryce.
Bl?!'.JO Włocławskich Zakładów

·

•

N

wprawa -dużo daje. Mimo przekro
czenia normy nie ma w mej pracy błędów, ani ja nie czuję się
bardziej spracowany.

I

W końcu lii~p!l.da:··fub w -plerwp
szych dniach grudnia onvarta ,.;ostanie w sali średnie} S'lłcołY. zawodowej przy ul. wasilewskieJ w
Pabianicach Ruchoma Wystawa G:ispodarcza. Wystawa ta jest zo;ganizowaną przez Ministerstwo Handlu . Wew:iętr:znego, <Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz
samorządu gospodarczego. Org·mlzowana jest celem plastycznego zodorobku
brazowa~ia całokształtu
Polski Ludowej w dziedzinie r1e~orm
politycznych, społecznych, ośw1a.to
wo - kulturalnych oraz odbudvwy

Wielkie zapasy ·mqki, węgla i ziemniaków
W

związku z nadchodzącą

ii-i

zaopatrzenia ludności na zimę.
Artykuły, jakimi szczeqólnie się
zaj1:to1 to ziemniaki, węqiel oraz
IDłlka. Zapa"S ziemniaków na zim~
w Pabianicach wynosi 162 tony,
co w zupełności pokryje zimowe
zapotrzebowanie mieszkańców.
. w~.pierwszym rzędzie PSS przy.
gotowała 'ł:!l pośrednictwem zakł a
dów p1acy zapas. ziemniaków dla
świata pfacy. za pośrednictwem
mogą
zakładów pracy robotnicy
Pabyć ziemniak; w ilości do 3
kwintali. Należność spłacana jest
w 4 ratach w ciągu 4 miesięcy.
Cena ziemniaków przy sprzedażyratalnej wynosi 790 zł. za jeden.
kwintal. Dostarczono już robotni
kom 44 tony ziemniaków. PSS do
starcza także ziemniaki stołówkom i restauracjom.
PSS w Pabianicach przygotowała również na okres zimy około
3.500 ton węqla, którego .część
już jest na składach, ·a część ma
przy jść w najbliU;zym czasie. We
październiku składy
wrz~śniu i
opałowe ' PSS-u notowały duże obrotv w związku z czynionymi

zapasami na zimę. Na terenie mia ·I 3,200 zł: za tonę, grosze.k I sta Pabianic istnieją dwa składy 2,350 zł. za tonę, qroszek II
1,730
węglem 1,980 zł. za tonę. Grysik opałowe, ·dysponują ce
różnego gatunku: skład Nr 1 przy zł. za .tonę.
Składy j.SS posiadają również
ul. Żukowa 28 oraz skład Nr 2,
dostateczne zapasy mąki, ·wystarprzy ul. Wspólnej 5.
W składach można nabywać wę czające na pokrycie zapotrzebowa
giel w każd'ei ilości według cen nia zimoweqo, mimo to, dalsze
urzędowych. Kęsy, kostka, orzech transporty mąki nadchodzą.
---:__--------------------------
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Zebranie samorządowców

Obrady drużynowych
Harcerze witają Marszałka Rokossowskiego
W Miejskim Hufcu Harcerzy w
Pabianicach odbyła się druga rz kolei zbiórka szkoleniowa dla drużynowych. Szkolenie trwało od godziny 9 do godz 14 . objęło
•

•

•

1:-

•

wsz-ystkich .druzynowy;h ~ druzy:-,•o.we. oraz .ich. zastępcow l rzas~ęp-czyn1e w liczbie przeszło 40 osob.
zagadnieniem
Najważniejszym
rozpracowanym przez uczestników
zbiórki było współzawodnictwo w
szkoły oraz
drużynie na terenie
wdrożenie w młodzież należytego
zrozumienia dla nauki oraz srz:acunku dla pracy.
Następnie omówiono sprawę po
Konstantego
wołania Marszałka
na stanC>wisko
Rokossowskiego

I

Ministra Obrony Narodowej. Zebrani instruktorzy oraz drużyniowi
uc11;w~li

rezolucję

następującej

. .
. .
treser,
?'My, harcerki I ha:ce~ze M1eJsk1ego Hufca w Pabianicach radośnie witamy na stanowisku Minist ra Obrony Narodowej Marsizał
ka Konstantego Rokossowskiego,
zwycięzcę spod Stalingradu, Kur·
ska, Berlina, ucznia Stalinowskie.~
Szkoły Dowódców.
Chcąc wyrazić naszą radość czy
zacieśnić
postanawiamy
nem,
współpra cę na terenach srzkół drukołami · ZMP
żyn harcerskich z
oraz skieriować wysiłki na to. by
harcerze - uczniowie osiągali naj
lepsze p-0stępy w nauce".

nia admin:istrącyjnego.

wszystkich pracowniObecność
ków obowi~owa pod rygorem organizacyjnym.

,.Ich troje'' wPabianicach

·Dnia 24 bm. (czwartek) o godz.
21.30 w sali kina „Polonia", wys tawi ona zositanie arcywesoła komedia
Magdaleny Samozwaniec pt. „kh
tro>je" w wykonaniu Marii Bogdy,
Janiny Morskiej oraz Adama Brodzisza, w reżyserii Artura Kwiatkowskiego. Kierownik literacki - Arnold .Stem. Dekoracja Jana Kurkiewicza.

Wieczór Chopinowski

Młodzieży
Krajoznawcze
Jedenastoletniej Szkole
wyika!lUje dość
Ogólnokształcącej
żywą działal ność. Wycieczlk:i nad mo
rze, na Ziemie Zachodnie, do Warszawy, Tomaszowa, Spały, Niebieskich źródeł, żelazowej Woli PoZWO
liły młodzieży zapoznać się z p.ięk
nem naszej polskiej ziemi. Obecnie
w ub. niedzielę Koło urządziło Wieczór Cho,pinowsk.i. Całość opracowakanału
na dobrze.
Wieczór ten na.leżałoby pokazać
Sprawa karału burzowego w Pa- I Kilka dni temu przy zasypywa-:iiu
(Jm.)
bianicach jest już od dłuż§zego cza- kanfłłu widać było studentów Uni- szerszemu S[>ołęczeńs t
su punktem zainteresowania wszyst- weeytetu Łódzkiego, zamieszkałych
obradują
w Pabianicach. W p iątek pracowało
kich mieszkańców miasta.
W świetlicy PZPB ul. ZamkoAby przyśpieszyć zasypywanie ka- k9ło. akademików przy PCK w rawa 3 odbyło się walne zebranie
nał:' oraz zlikwidować · zwały ziemi, b1amcach.
N .<>stępnego dnia 40 przyszłych le- crzłonków Związku Inwalidów Womieszkańcy
ieżąceJ na chodnikach,
Pahi:imc zaczęli tworzyć dobrowol- bin·;y. inżynierów i magistrów pod jennych RP w Pabianicach.
ne brygady pracy dla zasypywania kierownictwem kol. Tadeusza Wilka
kola
Zebranie zagaił prezes
kan~ łu. Pisaliśmy już wiele o pracy - :'Jl'ezesa koła akademików, stauę Związku Inwalidów Wojennych w
ochtniC'zej Ligi Kobiet, Straży P0- łc ::, łopatami przy kanale. Akadc- Pabianicach ob. Sobczak witając
żanu;.j i pracowników różnych insty- I)Jicy pracowali w sobotę od godz. 9
przedstawiciela z Okręgowego Zado J 3-ej.
tucji.
rządu Związku Inwalidów Wojen•
nych R. P. w Loćlrli, który wygło·
sił referat.
Po złożeniu sprawozdań z dzia·
łalności starego Zarrządu oraz po
wyblorze nowego rozpoqz:ęła się
dyskusja nad referatem.
Na zebraniu wybrano skład- są
.f> rozbudowY życia. gospodarczego.
Komitetu ' Wsp&pracy. z Ruch„mą
Ruchoma Wystawa Gospodarcza Wystawą Guspodał'CZ-ą. Po zapozna- du koleżeńskiego oraz delegatów
speln'ia cele dydaktyczno ... wycho- niu się z celem i zadaniami W:rsta- na Okręgowy i Ogólno,KrajowY,
wawcze przez: wykazanie komeciZ- wy powołan9 Komi•tet , w skl~ któ- Zjazd członków Związ:Ku Inwalisojuszu robotniczo - chłop rego weszli: prezytlent miasta tow. dów Wo jennych RP.
ności
skiego, podkreślenie wyż:szości ustro Sule jowa, jako przewodnicząca . tow
ju demokracji ludowej nad us tro- Gabryjańczyk - k ierownik S ekcji.
jem kapi:f.alislycznym, zobrazowan ie Organizacyjnej, t ow. Piasecki - k le
prri:ebudowy struktury wsi polskiej , rownik Sekcji Prasowo - Pr~aia n
w L-1
unaocznienie zacierania się ról:nic dowej, tow. Łuk as i k - kierownik
hufcem fabrycznym
Najlepszym
inięd;zy miastem a wsią, i propago- Sekcji Wyd~czkowej i tow. Kempa
SP jest hufiec żeński przy fabryce
wanie sojuszu ze Związkiem Ra- - k ieroiwnik Sekcj i Regionalnych żarówek L·l w Pabianicach. Hufie::
dzieckim i kra jami demokrach lu- Wystawców.
ten powstał w roku 1948 i w tej
dowej.
Ruchoma Wys tawa Gospodarcza chwili liczy 97 junaczek. Do hufca
Ruchoma Wystawa Gospodarcza obsłużyła już województwa: kielec- należy nie t ylko mło dzież „żarów
organizuje w miejscu swojego po- kie, krakowskie i warszawskie, oraz ki", lecz także jest 17 junaczek z
bytu lokalne imprezy kulturalne, urządziła swoje stoiska na II Tar- „Dobriynki", PZPJG i CEWKI.
pokazy ;prakt,yczne w zakresie '..!rzą gach Olsz.tyńskich. Na terenie woj.
Przy h ufcu zorganizowano obecnie
dzeń gospodarczych, jak też różnego łód.zkiego była już w m iastach: Ra- Eekcję dramatyczną i chóralną. Sekredzaju kursy szkoleniowe.
wie - Maz., Piotrkowie i Radoms!tu. cja dramatyczna przygotowuje raW ub. t ygodniu odbyło się w Pa- Wszędzi e cieszyła się wielkim po- zem ze starszymi „Wieczór Humo(jm)
(koz.)
ru".
bianicach posiedzenie organiza;:yjne wodzeniem.
Koło

przy

II

Akademicy biorq udzial
w zasypywaniu.

burzowego

Inwalidzi

RUCHOMA WYSTAWA. GOSPODARCZ'A
otwarta zostanie w Pabianicach

•

mą PSS „Społem'' w Pabianicach
du
poczyniło .luż przygotowania

że

bliskiej Zduńskiej \Voli z.nąjdu
Ją. się potrzebne środ:ki techlnicz
ne, a siła roh-0cza jest na miej.
scu. Przez dłngi•e, ciemne wie~
czory z.i mowe radio stałoby s i ę
łą,c;iinikiem wsi ze światetn i
Dyrekc.ia
rozJ·ywld.
:hródłem
Okręgowa, Polskiego Radia w 'Ło
dz.i powin1n>a uczynić wszystko,
co leiy w jej mocy, ażeby pTZY-

Z ,lycia Partii

W niedzielę, dnia 27 bm., o godz.
9-ej rano odbędz ie się szkolenie ideologiczne członków podst awowej organizacji partyjnej koła między
śpieszyć radiofonizację gminy Za szkolnego. Wszyscy zapisani na kurs
obowiązani są zgłosić się punktualpolice.
Wieczortlm odbyła się zabawa, nie w oznaczonym terminie.
w It.t.óre.i wzięli udział mieszkań
cy wsi i prrzy byli z Pab ian ie :rO
b-Otnicy. Gdv :przyszedł moment
W poniedriałe«t, dnia 28 listopada
odjazdu, ni.e chcia:no gości dow sali .Ochotniczej Straży Pożarnej
sł()\Vlllie, wypuścić, · rpros.zą c i ch
cdbęd,'Zie się ogólne miesięczne zeo ponowny przyj azd w 1Dajbliż branie pracowników m!ejskkh. Na
szym czasie.
dziermym roe;patry w<. ne
porządku
Bad.
będą sprawy organizacyjne , ekonomiczne, ws:półzarwodnictwa pra::y,
podwyż:szenia izaip omóg z Samorzą
dowego Fundusoo Pogrzebowego o!'az. ,powołania komisji uspnwnie..,

u prawy bu r a ko, w

oz;elnie pracują junaczki

ZE SPORTU

. ,,Włókniarz''- ,,Korab'~
W spotkaniu towarzyskim

Piotrków w. o. 16: O

zwyciężył

„ Włókniarz" 10 : 2·

Sekcja bo~ser~ka Zrzeszenia Spo:: I ~a~ki. W drug!m starciu. Bakalow.ski I r!ngu żadnej akty·wności, polując na
towego ,;Włokmarz" przegrała swuJ J idz1e trzykrotme na ·deski do 9, 8 l 7, cios. . Wskut ek tego walka Witus1k
pierwszy mecz o mistrzostwo Okrę- po czym jest tak osłabiony, i ż sędzia - Olszewski chwilami przybierała
gu Łódzkiego klasy „B" na wadze. przerywa walkę, przyznając zwycię- charakter walki zapaśniczej. Zwycię
został
Podczas ważenia zawodników oka- stwo Kałużnemu przez t echniczne żył w drugiej rundzie młodszy i ruch
liwszy Witusik przez poddanie się
,
zało się bowiem, że Szylberg ma mi- k. o.
Przy cukrcwni J?obrzelin istnie- stanic znacznie przekroczony.
Waga lekka - Kacperczyk („Ko- przeciwnika. Olszewski tłumaczył
Stowarzy~enie Plantatorów do- nimalną nadwagę. Ponieważ jednoStowarzyszenie Plantatorów
je
Szymczak ( „Włókni\}rz"). poddanie się - kontuzją ręki.
B~aka. Cukrow~go, w którym za- starcza cukrowni buraków za po- cześnie „Włókniarz" nie wystawił rab") Ogólny wynik meczu 10:2 ~dla
ri:Jestrowanyc~ J~St 17.000 człon średnictwem 18 punktów odbio- w ?g?le. ~a:v~dnikó~ ~ wadze .mu- P?czątek pierwszej rundy pdyno~i
rów. Na każdym takim punkcie, szeJ .1 c1ęzk1e; , w m~sl przepisów nieznaczną pr~ewa.gę Szymczak?Wl; „Włókn.iarza". w r ingu sędziował
kow rz 11 pow1atow.
które mieszczą się w Kutnle, Łę- zwyc~ęs.tw~ z?stał.o przyzn:1~e bez k~ó1:Y. prez~ntuJe większą szybkosć 1 Proszkiewicz, na pi,mkty - WiniarPlan uprawy bm·lika cukrowego
ski (F S)
Ra walki druzyme p1otrkowsk1eJ. Jest s1lmeJsze ciosy.
. Ł .
h acz~'Yle, ?Wt~zu,.
· ·
·
Wkrótce jednak dochodzi do głosu
· to tym wi~ksza szkoda, jeśli się zwa
dla cukrowni Dobrzelin obejmował c~ycy, sOC.
w roku bieżącym obszar 3.800 ha. ~ie. Mruz~w1eck1eJ! Sk1ermew1cach ży, że zawodnicy „Włókniarza" mieli znacznie wyższy wzrostem Kacpe::-- ~=============
Jedna!: dzięki dobrej organizacji i 1 WJ~lu innyc,h miastach przy z~a- druzgocącą wprost p1·zewagę w :.:in- czyk, ładując kilka serii ciosów z oba
si~żki
wamu burakow przez plantatorow I gu i w meczu towarzyskim zwycię- Tąk na szczękę pabianiczanina. w
swego rodzaju współzawodnictwa obecni
Gł
drugiej rundzie po E>łowie „puść" sęsą przedstawiciele Stowa- żyli zdecydowanie.
plantatorami zasiano rzyszenia Plantatorów.
pomiędzy
Zawody wzbudziły duże zaintere• dziego, Szymczak zadaje jeszcze je- w bibliotekach wieluńskich
,
buraka cukro~ego 4.092 ha. Tym·
Cukrownia Dobrzelin nie jest w sownnie i wielu miłośników boksu den cios, od którego piotrkowianin
samym rznaczme przekroczone ~o stanie pmerol:>ić odrazu tak dużej nie mogłu dos~a~ się na salę, ~dy~ idzie. n a_ deski i ~ostaje wylic:z?ny.
WIELUŃ - W ramach Miesią·
stały dostawy burska. Do konca ilości dostarczonego buraka. Dla- :wszystkie mieJsca . zos~ały zaJ ęte S~dz1ow1e
ogłaszaJą dy~kwal.lf1ka- ca Pogłębienia Przyfaźnl Pol„ko·
ubiegłego miesiąca dostarczono tu t. o też część dost arczonego su- Jeszcze .przed godz!ną .iedenastą.
CJę, ~zymcza~a, przyznaJąc Jedn?· Radzieckiej Zarząd Główny Zwiąi
Przebieg poszczegolnych walk me- czesme zwycięstwo Kacperczykowi. k.u SamoporaO"''1 . Chłopskie i' p:;:zv~
k
.. . .
b. .
już ponad 630.000 mtr. Do końca eg
1
~
k ( K
B
T d ·
w
rowca przera ia rowmez cu ro- czu towarzyskiego przedstawia się
0
biEżącego sezonu plan dostaw zo- wnia Ostrowy.
~kre( nWiał'k . or ?,w) aB "- 0 dzielił bibliot ekom wie jskim wię·
b"a) ga PM
następujaco:
0
1
1
a
nrnrz · orow- kszą i'los· c· ·~i·ąz· ek auto •
"
ra
·
b·e
d · ·' ·
·
N a1ezy
row r ·
·
""'
Waga musza ·- spotkali się tutaj ka walczy nieprawidłowo . Otrzynmn~ m1en1c, ze W. u 1 głym. sez~nre St?wa:r~yszP-nie Pl~n w walce pokazowej dwaj koledzy z je trzy napomnienia za bicie głową dzieckich celem spopularyzow atatorow: Jak. rowmez. cukrowi:1~ klubu sportowego „Korab" (Pi()tr- i zostaje zdyskwalifikowany. Mik n~a _Iit~ratury ra.<lzieckiej i :JOrl·
Dcbrzclm osiągnęły p1erwsize l!lleJ ków): Wojtasif1ski i świderski. Wal- był znacznie lepszy nie tylko tech- Ilłesiema czy telnictwa na wsi.
w powiecie wieluńsk im· ksjażk i
sce w okręgu warszawskim. Zas na ka była bai-dzo ładna. Zwyc i ęstwo n icznie, lecz także pod względem si·· Ślamazarne tempo robó!
te otrzymały b iblioteki: w Zyt·
ogólnym zjeździe cukrowników w na pun.k_ty. od„iósł znacznie lepszy ły zadawania ciosów.
Waga średnia - , Sikorski („Ko- niów ce, Komornikach , Urbanicach,
W budynku pofabrycznym przy J Stwierdzamy: jeżeli roboty ~ro Poznaniu Stowarzyszenie otrzyma- W0Jt asmski.
Pui'i
Musiałek („Włókniarz" ). Krzyworze ce i Kow alach.
Waga kogucia - Błaszczyk („Ko- rab")
ul. Puła~ki_ego 7. Zarząd Miejski wadzone będą nadal w takim ło nagrodę w postaci jednego beaz;Szylberg („Włóknia1·z" ) . Walkn t~wal.a .bardz? kr ótk? i zak~ń tym no we biblioteki otrz ymały :
postanowił urządzić żłobek. Roz·· tempie, to w 1 tym roku nie docze kowozu do nawadniania plantacji r ab') pocz~to roboty remontowe, by kamy się otwarcia i uruchom:e- buraków oraz szereg dyplomów i Walkę w~grał na .pur.kty ~zylberg. czyła się JUZ ~v pt~rwsz~J ru~dz1e Czastary , Praszka, Czarnożyły ,
budynek dostosować do potrzeb nia żłobka. A co wtedy z przy- odznaczeń. Natomiast pracownicy By.la to Je,dnocześme ~statma walka wsk:itck poddania s~ę Sikorskiego. Mokrsko i N a .
ar miec.
. ·• dma, zakonc zoną. zwycięstwem punk- Musiałek w tych kilku sekundach
.
.
.
.
Prze- c1:'k_10wm otrz)'.malt premię pie towym. Wszystlne dalsze spotkania walki wykazał pracę nóg i i;;iln;v
i wymogów ·nowoczesnego żłobka. znanymi kredytami?
cios.
nie przetrwały trzech rund.
. męzną za wy.d~Jną. pracę.
.
.
Zakupiono potrzebne meble i padną!
Waga półciężka - Olszewsk i („Ko
Bakalows1d
Waga piórkowa ~amy nadzJeJę, ~e i w tym ~esprzęt. Roboty remontowe powie . War.to, by odpoy.riedme .~zynm
rzono miefscowej firmie J. Stano kt weJrz~ły w „dz1ałalność .f-my :mnie Sto:varzyszeni~ Plantatora\: (ł,Ko r.ab" )-Kałużny („Włókniarz"), rab") _ Witusik („Włókniarz" ). 01_
i Syn. Tymczasem od rozpocz~- J. Stano i Syn, przy remoncie bu Buraka .1 pracowmc;v cukr.owm Kałużny zaprezentował się znacznie szewski j est już seniorem boksu i po
„Dobr;:e}-in" wysuną się ua pierw- lepiej tech~icz!1i~ i górował nad winien właśc~wie przej&ć na emerycia robót mija już piąty miesiąc, dynku przy ul. Pułaskiego. ~
ą.WYm 1>uec1wmk1em przez <:_11.łY._~~ę~Zawosl_mk ten nie przeja'il:;a~ - „~los
·
-~.i;ze m1eJSCe :w:. ok:_ęgu~j
a"' ...,.
a ~ie .P.o.swi~!Y~_9!1~..:$~ '--.,.!; „' '-...;..~
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BEZROBOTNI ,ZA'.ATAKOWALI
MAGISTRAT W PIOTRKOWIE
W dniu wczoraj>.~Ylll tłum bezrobotnych mieszkai1có\v Piotrkowa zebrał się przed magistratem, domagając się od prezydenta miasta Hudeca zasiłków dla głodt yą.cych rodzm.
Prezydent Rudce ośw.-adczył bezrą
botnym, :i;e już inte.~weniował 11
władz wyższych,
ale b-ezskutecznie
i bezrobotni nie mogą liciyć na żadne zasiłki.
·
'
\Vówczas zrozpaczony Uum wdarł
się do magistratu. Wywią~a się wal
ka z policją, którą Rudce .zawiado-.
mił telefonicznie.

_Ł6dź

TUł,ACZE JADĄ

prZygotoWUje plakietki

Pożegnalny występ

ZA CHLEBEM
danych Urzędu Emigracyj
nego, w pierwszym półroczu 1929 r.
wyemigrowało z Polski 152.917 osób,
z czego 33.090 do Francji, do NiePradze
miec 81.949 osób (na Saksy) - reszta do Danii, Belgii, Kanady, ArgenPRAGA (obsł. wł.). - W s.ali „Lu•
tyny, Urugwaju itd. („Republika").
cerny" w Pradze odbył się po~egnal
piątek zjeżdżają się 'już
To masowe pozbywanie się przez
ny występ ekipy gimnastyk?w. rarząd ludności nie zmniejsza jedŁódź 71najduje się obecnie w przededniu jednej
POCZĄTEK ZAWODOW
dzieckich,
która z okazji Miesiąca
nakże bezrobocia,
które przybiera
z najbardziej a.t.raikcyjnych imprez bokserskich se
W sobotę raz.poczniemy walki Poqłębienia Przyjaźni Czechosłowac
zastras~ające rozmiary.
zonu. W so-botę i nie<lziclę pri;ez ring w hali „Włóknia.rLa" przewinie
o godz. 19, w niedzielę zaś ze wzglę ko:Radziec.:kiej dala w kilku miastach
się szei·eg najlepszych pięściarzy wagi Jcoguciej, lekkiej, średniej i cięż· .
Czechosłowacji szereg pokazów gimdu na mecz piłkarski „Cracovia" SEZONOWCY NA BRUK!
kiej, Ta.kic pu\je-dynki jak Kasperczak - Grzywocz, .L iedke - Kruża,
nastycznych. Tifektcwne i, stojące 1'.a
ŁKS ·włókniwrz o godzinie 17,
bardzo wysokim poziomie, ćw~czem~
W dniu wczorajszym zwolniono z Debisz - Sadowski, Cebulalt - Kol czyi1sld, czy Palińslti - Sznajder
nie
p0tt~ebują
chyba.
żadnej
rekla
my'.
wzbudziły
zachwyt, wypelma1ące1
pracy kilk~. tysięcy robotników sezoW FIŃSiqCH RĘICĄ'i\llCACH
szczelnie salę „Lucerny" publicznonowych, przeważnie brukarzy, ro1.-.· ciągu ·dwóch dni, hala na WiW PIĄTEK ROZPOCZYNA SIĘ
- Wszy51:.y zawodnicy - ciągnie ści.
botników plantacyjnych i kanaliza- dizewie przeżywać będ2ie niewątpliZJAZD
naśz rozmówca będą
startowali
W przemówieniu pożegnalnym !'e•
cyjnych.
Według
obowiązujący~h wie wiele emocji i być może stanie
- Zawodn.icy zjeżdżają się do Ło w nowych, poraz p!erwszy sprowa- kretarz q_eneralny czechosłowackie
praw - ludzie ci zaliczeni są do ka- się widownją wielu sensacji i niedz.i w piątek - mówi nam prezes dzonych do Polski rękawicach' fi!l- go „Sokoła" - Spirk_ wyraził pod~ię
tegorii robotników „rolnych i ziem- spodzianek.
nych" - i nie przysługują im żad
kowanie ekipie radzieckiej , za 1ch
P9nieważ
od otwarcia turnieju ŁOZB. Zakwaterujemy ich w hote- skich.
ne zasiłki. W dniu wczorajszym uda- naszej
lu „Savoy". W p:ątek wieczorem NAGRODY DLA ZWYCIĘZCOW występy w CSR, które przyczyniły
Kadry
Reprezentacyjnej
dzie
BILET'\'. NA „MARIĘ' S'l'UA lt'II"
ł:\ się do Zarządu Miejskiego delesię
do poznania osiągnięć spo~tu
i „WiśNIOWY SAD"
ga('.ja
zredukowanych robotników, h nas już zaledwie 3 dn~ z·wróci- odbędzie się losowanie walk w o- W jednej z firm grawerskich radzieckiego i do dalszego pogłę~1e
w Ośrodku Informacji Miejskfiej
żądając
przyznania zasiłków zimo- liśmy si~ do prezesa ŁOZB ob. Ej- becności przedstawiciela P. Z. B. ob. w Łodzi przygo towuje się już pla- nia przyjaźni, między obu krajami.
Kierownictwo Pati.s.twowego 'I:eatru wych dla dziesięciu tysięcy zreduko- mego o garść ostatnfr:h jnforma- Mrozowskiego z Warszawy. Naza- kietki, jakie' otrzymają zwycięzcy
im. Stefana Jaracza podaje do ·ogól- wanych.
cji tyczących się tej wielkiej im- jutrz 6 godzinie f0.30 raTll.l - bada- turnieju w Łodzi i Poznaniu. Na
nej wiadomości, że na popołudniowe
KĄMIENICZNICY
drewnianej podstawce umieszczona
prezy.
nie lekarski.e i waga.
przedstawienie „Marii Stuart" i wieINTERWENIUJĄ!
będzie S•rebrna
makietka ze złotą,
MQf;KWA fobsł. wl.). - Turniej
czorne przedstawienie „Wiśni()wego
srebrną i brązową
rękawicą
oraz
Z powodu szerzącego się nagminsadu" na niedzielę, 27 bm - sp;rzeda nie bezrobocia, wielu zredukowanych
znaczkiem P.Z.B. Zwycięzcy otrzy- zapaśniczy o drnżynowe mis~rzos~wo
je bilety od dnia dzisiejszego Ośro pracoYmików nie jest w stanie pł!!cić
mają plakietki
ze złotą rękawicą, Moskwy zgromadził na starcie wielu
dek Informacji Miejskiej, Pi~trlrow czynszu komornianego. „Zrozpaczezdobywcy 2 miejsc ze srebrną, a 3 czołowych zapaśników radzieckich, z
mistrżem· Europy Bicłowern i mistrzei;i
ska 104-a w godzinach przedpPłuduio ni" właściciele domów udali się do
z brązową.
·
1·
1
ZSRR Mazurem na czele. Tytuł nu•
wych i popołudniov.'Ych.
prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi,
wa CZY. O swe prawa
strzowski zdobył zespół „Dynamo".,
P A:SSTWOWY TEATR
OD DUSIAJ PRZEDSPRZEl;>AŻ
żądając przyśpieszenia toku spraw
Zbyt wielu ludzi wierzy jeszcze menażerów, służy t~lk~ jako źródło
11\l. STEF AN A JARACZA
V
o eksmisję. Delegację kam!eniczni- w apolityczność sriortu - oświad- dobrego dochodu dla garstki kapitaOd dzisfaj rozpoczyna się już w go(ul. Jaracza 27)
ków przyjął wiceprezes Sądu p. czył tow. Robert Mension, sekretarz listów, podczas gdy zawodnicy tracą dzi nach od lB-21 przeds.przedaż biDziś o godz. 15 dramat J. Słoiwac Steinman, który przyrzekł zatrudnić generalny F~GT, w czasie przemówie zdrowie, są eksploatowani i wyzyski·
letów w ŁOZB. Ze wz,ględu na ogra
kicgo „Maria tuart".
na mecz hokejowy
jeszcze kilkunastu sędziów, cele:n r.ia na zamknięcie IX Kongresu FSGT wani przez organizatorów.
niczoną ich ilość (4.500) radzimy zaWszystkie bilety wysrn~edane.
przyśpieszenia spraw o
eksmisję, w Nicei ...
opatrzyć
się
jak
najwcześniej,
ze Szwecją
O godz. 18.30 komedia Antonkgo których tylko w ciągu jednego dnia
W rzeczywistości, sport we Fran- SPORT ROBOTNICZY NIE USTAJE tym bard·ziej że cena biletów jest
PRAGA
(obsł. wł.). Na między•
W WALCE
Czechowa pt. . „Wiśniowy sad"
wczorajszego przybyło trzy tysiące. cji używany jest do najróżnorodniej
przystęipna: od 50 do 300 złotych.
Sport robotniczy we Francji wal·
państwowe spotkanie ze :Szwecją. wy
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
Łącznie liczba podań o ęksmisję prZ·}1szyc:1, nie związanych zupełnie z kul
jedzie do Sztokholmu ekipa, złozona
(Daszyńskiego 34, tel. 1 123~o:n
kroczyła już siedem tysięcJ I
turą fizyczną. celów. Czynniki rządo- cŻy z przeciwnościami, które spotyWYMIANA LEGITYMACJI
z 13 hokeistów czechosłowackich. W
Punktualnie o godz. 19.15 „Brygawe nie myślą wcale o wprowadeniu kają go z wielu stron, a zwłaszcza
Na za.:rnńczenie !komun:kujemy, że skład ekipy wchodzą: Bouzek, Bubda szlifierza Karhana". P1izedstawieO
masowego wychowania fizycznego ze strony fabrykantów, którzy wyko
nie dla Związków Zawodo,~ych.
.-a
wśród najszersLycl1 mas pracujących, rzystują kulturę fizyczną dla swych w tychże godz'.nach będą również nik, Hajny, Jirka, Konopasek, Ko!Z.:!5 Audycja szkolna. 14.00 „Ref,w- a fakt ten najlepiej ilustruje nastę celów politycznych. Najlepiej ilustru- wymieniane na bilety wstępu wszyst branow, Macelis, ~emec, Picha, Rozi·
PAŃSTWOWY
je to przykład klubów fabrycznych. kie dotychczasowe bez.płatne bilety nek, Stock, Trous1lek, Zabrodsky.
ma postępowania karnego". 14.15 pujący przykład:
TEATR POWSZECHNY
wejścia i legitymacje uprawniająć:!
Hokeiści czechosłowaccy rozegraRAŻĄCA DYSPROPORCJA
(Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Fantazje
FABRYKANCKA PERFIDIA
(ul. 11 Listopada 21, tel. l 50-36)
do bezpłatnego wstępu na zawody\ j~ w S~tokholmie .dwa mecze <:e Szwe
Reakcyjny rząd francuski przewiPrzecież nie dlątego pomagają czaCodziennie o godz. 19.15 , „Rozbit- operowe. 14.55 Koncert solistów.
boksersk'.e.
Cją: 9 i 11 grudnia.
ki", komedia w 4 aktach' J.~zefa Bli- 15.30 „O krasnoludkach i sierotce M11 duje w budżecie na rok 1950 zale- sem fabrykanci w utworzeniu nowezif1skiego, z udziałem A. · Dymszy, rysi". 15.50 Pogadanka sportowa. dwie 170 milionów franków na potrze go klubu sportowego przy za~ładzie
P. Relewicz-Zieml>ińskiej, W. Wal- 16.00 Dziennik popołudniowy. Hi.:!O by sportu, podczas gdy na potrzeby pracy, by robotnik mógł po całodzicn
(Ł) Aktualności łódzkie.
16.25 (L) Ministerstwą . Wojny preliminowano nym wysiłku rozprostować ko~ci i za
tera, W. Ziembińskiego i inn:.vch.
jąć się ćwiczeniami. Chodzi po prostu
.. Arianie pols~y - jako piewcy mi- około 500 miliardów franków.
Kasn czynna od 10 do 14 i od 16.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związl rządu PZSS w Łodz~: Łodz, ~yrekcia
o. to, by wyrwać robotnika spod ku Strzelectwa ~porto;1,Vego w Ł()d~i Kolejowa,
łości, równości i bratentwa". 16 40
JAKIM CELOM SŁUŻY
ŁóDZKI TEATR żYDOWSKI
ul. W1~ckowskiego 20
wpływów FS.GT, W tym celu, po zor· wzywa w~zystkich przedwojennych (Biuro Wojskowe) na ręce ob. Krut(L) Chwila muzyki. Hl.45 CL) „O Ro
SPORT ZAWODOWY?
(Ja racza. 2)
óercie Owenie". 17.00 Koncert roz·
\Ve Francii rozwinął się sport za- ganizowaniu klubu, nie dopuszFza się sędziów strzelectwa sportowegr> do kopada Romana;.__
Do 25 listopada teatr nieceynny.
rywkowy. 17.45 Audycja dla świet wodowy, który, , ,Pt;Q~il.c\?;o,n.y przez d.o zg~os:z:eni<\ ~o w F,~9~· a przęci:v· zarejestrowania si~ ce1em zweryiik.ob • 7 ·tk J • ·T · '"
„LUTNIA"
lic młodzieżowych. 18.00 „Z kraju i sprytnych i pozbawionych skrupułów nie, agenci i zauszmcy fabrykantow wania i wydania legitymacji przez
OlS t Plt ars CL<: I.
Dziś i codziennie o godz. 19.15
robią wszystko, by spowodować jego
ze świata". 18.15 (Ł) ,.Złia-adki mukolegium sędziowskie, upoważniają·
y. #
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch zyczne".
zgłoszenie
do
drobnomieszcza1'i.skich
18.40 ,.Wszechnica Radiocych do występowania na zawodach :a.,O Z
i>kLach K. Zrl!era.
Zebranie Sekcji Łyżwiarskiej
związ!Ców sportowych.
.
·wa'' kurs I - wykła<l z cyklu: ,.Nan
Ost'ltnie wyniki piłkarsk~e- o mlW ponicJ;dałki teatr nieczyn:ny.
ŁKS „Włókniar2"
Trafnie charakteryzuje „Humanite" w ..charakterze . zweryfikowanych sęka o Polsce i geogorafia Polski". l!l.oo
dziow strzeleckich.
strzoStwo kl. B Okręgu Łódzkiego
Audyc,ia dla wsi. 19.15 Koncert. 20.00
Zarząd
Sekcji Łyżwiarskiej ŁKS zadania, jakie stoją obecnie przed ro
Do weryfikacji należy przecłożyć przedstawiają się następująco:
;.Yennik wieczorny. 20.40 Muz:d;a Włókniarz'.' zwołuje na sobo'ę, 26 hotniczym sportem francuskim:
legityma::ję sqdziowską, w braku zaś
Gwardia - Legia 3:1, Ognisko _..
rozrvwkowa.
21.00 Koncert Chopi- ':·m., o godz. 17.30 ogólne zelJranie ZADANIA SPORTU ROBOTNICZEGO tejże powoł.ać się na 2 byłyi:h sęNaprzód · 4:2, DKS Aleksandrów rm.vaki. 21.30 Nowela dźwiękowo. :złonków Sekcji. Zebranie odbędzie
WE FRANCJI
dziów Kolegium Sędziowskieg·:>, któ-. Arko 7:3, Budowlani - Ogniwo 4:0,
„Jest rzeczą możliwą zgromadzić rz)'.' pri:'wdziwość ty~h danyc~ po- j Włókniarz P'.1-bia.nic~ - Baweł?a .2:0,
ADRIA (dla młodzieży) - Stalina 1 n {10 (ł.,) Wiadomości' sportowe się w sali teatralnei (dawn. Geyera).
„Dzieci kapitana Granta" - godz. 22.05 (L) · Interludium z płyt. 22.13 przy ul. Piotrkowskiej Nr 293-5. większość wokół życiowych zagad- twierd-i:ą. W zgłoszemach nalezy po- Kc!ejarz Sluermew1ce - v\Tłokmarz
(1„) Program lokalny n11. jutro. 22.15 Wszyscy członkowie i -juniorzy Sek· nie1'i. sportu. Większość ta powinna
16, 18, 20
dać dokładne obecne miejsce zamie- 1Zd. Wola 4:4.
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Arin KL'ncert rozrywkowy. Transmis.ia z cji winni bezwzględnie przybyć na walczyć, aby rządowi, który przygo- szkania i nazwę Okręgu, w którym
Po uwzględnieniu ostatnicli wynl•
fr3gi II (Czechosłowaciu). '.!3.00 zebranie, na IR:tórym będą rozdane le- towuje wojnę zamiast zajmować się rejestrowani .byli,
ka" - godz. 16, 18.30, 21.
jako członkowie ków, tabela przyjęła takie oblicze:
Ostatnie
wiadomości.
23.10
Progra:r.1
gitymacje i omówione sprawy w zdrowiem młodzieży - odebrać moż· Kolegium Sędziowskiego.
BAJKA (l!'ranciszka11ska 31) - „Po• ·włókniarz Pab.
11 17:5 34:15
całunek na stadionie"; godz. 18, !lO na jutro. 23.15 Muzyka poważ11a. związku ze zbliżającym się sezonem. liwości wyzyskania sportu dla wła
Zgłoszenia nadsyłać należy pod DKS Aleksandrów
11 16:6
49:22
nem.
snych celów".
GDYNI.A (Daszyńskiego 2) - „Pro- 24.00 Zakończenie audycji i Hymn.
aąresem sekretarza Okręgowego Za- Kolejarz Skierniew.
11 16:6 35:22
gram aktmilności krajowych i za·
15:7 37:16
Włókniarz Zd. Wola H
granic;:nych Nr 49"- godz. 11, 12,
11 15:7· 31 :13
Budowlani
podróży
13, 18, 17' 18, 19, 20, 21
10 12:& . 30:17
Ognisko
HEL (dla młodzieży) Legiom6w 2-4
10 10:10 14:20
Gwardia
„\Vyspa ska1·bów" godz. 16, 18, .20.
9
7:11 16:24
Arko
MUZA (Pabianicka 173) „świat
10 5:15 19:31
Naprzód
siQ śmieie" - godz. 18, 20
11
5:17 15:36
Legia
POLONIA (Pioti".kowska 67) „Gdzieś
10 5:15 14:44
Bawełna
w Europie" - godz. 16, 18.30, 21
11
3:19 12:46
Ogniwo
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 7'6)
„
i:;·
'
„Sąd honorowy"- godz. 16, 18, 20
Fakty z życia Niemieckiej Rep•l- gną wiedzieć znacmie więcej. Pra~ Zmienil się duch w s:ikołach. Szko- cha, w jaklni wychowuje się obecna
Występ
ROBOTNIK (KilińS'kiego 187) bliki Demokratycznej, o których o- gną dowiedZieć się, co myślą · ludzie ły przestały być filią koszar ~Y fa· młodzież.
8piewak nieznany'' - godz. 16.30, iPOWiadamy po powrocie grutpy dzien w Niemiecki:ej Republ:ice Demokragimnastyków
radziecki.eh
bryk broJli. Stały się miejscem,
Oto,
cze.
g
o
s.ię uczy młodzież niel8.30, 20.30 .
n:lkarzy polskich ' Z Niemiec, wywo- tycznej, pragną dowiedzieć się, jak w którym wychowuje się ludzi mi- miecka o pierwszym rozbiorze Polw
HclsinkachROMA (Rzgowska 81) - ,,Dildielska łują duże i zrozumiałe zaintereso- dalece ich Jlposób myślenia odbfogl !ujących pokój i p~tęp.
ski: „Twórcą duchowym pierwszego
grań" godz. 16, 18, 20
wanie. Ludzie w Polsce z zadowo- już o<l sposobu myślenia. i działania,
HELSINKI (obsl. 'vł.). - Z okazji
Kiedy mówiłem ludziom w Pol- rozbioru Polski był król pruski FryREKORD (Rzgowska 2) - ,.As wy- leniem przyjmują do wiadomośd, który na.m zaprezentowali hitlcrow- sce o tej rewolucji w szkolnictwie deryk Il". „Po :;r;a.grabieniu Sląska ze Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni R~
wiadu" - dla młodziaży godz. 16 że nfo ma już w Niemczech Wschod cy w czasie tkupacji, Pytanie to jest Wschodnich Niemiec, spotykałem wszystkimi
ko'JlsekwencJami, jakie dziecko-Fińskiej, przybyła do Helsi„Symfonia Pastoralna" g. 18, 20 nich ani monopo1istów w rodzaju słuszne i zrotumiałe. I żeby odpo- się nieraz z wyrazami powątpiewa- fakt ten pociągnął, zagrabienie P1>l- nek ekipa gimnastyków radzieckich,
STYLOWY (Kilii1skiego 123) -„Sy- Flicka C2Y Siemensa, ani junkrów wiedzicć na nie, trzeba. przede ni::i. Czy możliwe jest dokonanie w ski umożliwiło zatriumfowanie w która wystąpi na terenie Finlandii z
no,•:ie" - godz. 16, 18,' 20
- zak~mieniałych wrogów naszego wszystkim przyjrzeć się temu, co tak krótkim czasie tak rądykalnej Europie uprawianej przez rządy cz:v szeregiem pokazów gimnastycznych.
śWIT Kino . nieczynne z powodu narodu i wszystkiego co ipostę.powe. się dzieje w szkołach niemieckich. zmiany? Kto miał tyle sił, tyle u.po stcj pe.Utyki przemocy". ,,Zapocząt Pierwszy występ zawodników radzieremontu. ·
. .
Z zadowoleniem
dowiadują
się
Nie trzeba dowodzić , - każ.dy z ru i stanowczości, ile potrzeba dla kowanic ucisku poJskicJ niezawisło ckich w stolicy Finlandii wywołał
TĘCZA (Piotrkowska · 108) „Mil- również ludzie u nas, że ze starego, nas rozumie to sam - że ta.kim jest dokonanfa tego rodzaju rewolucj:i ści na.redowej miało fatalne na- olbrzymie zainteresowanie mieszkań
czf)ca bai·ykada''--'- godz. 17,119, 21 hitlerowskiego aparatu państwowe społeczeństwo, jaką jest szkoła. Ta- w wychowaniu?
stępstwa. dla. dalszego rozwoju Nie- ców miasta.
TAT'i{Y (Sienkiewicza 40) - i„Spot- go nie pozostawiono we Wsch".ld- kimi będą Niemcy, jakimi wycho·.va
Otóż trzeba powiedzieć; że zna- miec".
kanie" - godz. lG, 18, 20
nkh Niemczech kamienia na ka- ich szkoła. Hi'tlerowskie i przed- leźli się w Niemczech ludzie, którzy
Oto, czego się uczy mlcdz.ież ni~
GLOS
WISŁA (Da:szyi1skiego 1) „Arin· mieniu.
hitlerowskie szkoły wychowywały zclobyli się na bezwzględność, encr- m'.-ecka z pism wielk!ego history:rn
ka" ·- godz. 15.30, 18, 20.30
To są wszystko fakty pomyśln~. ludzi, uważaj'ących, że Niemcy są gi(l i clalekow:zroczność potrzebną, niemieckiego, którego nauki dop!~
Organ Lódzkiero Komitetu I Woje
wódzktego Komitetu PolskleJ ZJe·
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ah fakty w.s.kazujące na to, że w Niem- powołan'i do l'ządi:e'nia całym świa- :i:eby closłon'nie w ciągu kilku mie- ro od 1945 r. zdobyły sob'..e wstęp Clo
dnoczoneJ Partii Robotniczej
Baba i 40 rozbójników" - godz. ezech Wschodnich dolrnnaly się rzc- tern, że Niemcy są ponad wszyst- sięcy wysadzić w powietrze cały szkół (ale tylko w Niemczech Wscho
Red ag u 3 ę:
czyWiście rewolucyjne zmiany, któ- kim i wszystko powinno się pod- gmach starego pruskiego i nacjona- dnich), z pism Karola Mar~sa: „Zbu
16.30. 18.30 20.30
KOLEGIUM REDAttCYJNE.
WOLNOść (Napiórkowskiego lC) re do gruntu przeks7Jtałcily oblicze · porządkować :Niemcom, że wreszcie listycznego, militarystycmcgo i ra- d0owanie demokratycznej Polski jest
Tele!ony:
Milcz&ca barykada" - godz. 16, tego kraju w d1!iedzinie politycznej wojna jest najwyższym j najświęt- sistowskiego systemu wychowanh I pierwszym wa,runklem zbudowania
Redaktor naczelny
21S·U
i ·ekonomicznej.
l8, 20 •
218-?.3
Zas:ępca red. naczelrego
szym powołaniem ludzlrnści. Już po m·zystąpić do budo·wy na. jego gru- demokratycznych Niemiec". Mło
2i9-P5
Sekretarz
odpowiedzialny
Ale ludz:ie, którzy• z it:adowok~ pierwszym wystąpieniu : nowoczesne za.eh całkowicie nowego, demekra- dzież niemiecika uczy się t pism r;:.ą.
ZACI-H;TA (Zgier::1ka 26) - „Spot25ł-25
Dział partyjny
knme r.ad Łabą" - · godz. 16.30, niem dowiadują się o tych faktach go imperializmu niemieckiego - po tycznego i pokojowego systemu wy- rola· Marksa o konieczności uewobwewn. 10
politycznych i ekonomicznych, pra- na.padzie na- Francję w 1870 r. mó- chcwznia. Lu'dźmi tymi byli przed- cji agrarnej w Polsce - dowiadu~c
Dział korespondentów robrt18.30, 20.30.
nlczyc_h i chłopskich oraz
.wiło się w Niemczech, że wo-jm; z stawiciele radzieckiej administracji się też, że nie jest ona możliwa „b~z
„.„.„„ ....... „„„ ...... „.„.„.„„.„„.„••„„,„._„„,„„_.„„„„„.„„-„„„„„.. „ "" .„„.„.„„.„„„„„„„„„.„„....„„„.. „.„.„.... „„0
redak•orów g;:zetek śclo:.nFrancją wygrał pruski nauczyciel. okupacyjnej i niemieccy dcml!kra11i, jedn0czesnego zdobycia . egzysteorji
nych
219-42
.r::r •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Było w tym rpowicdzeniu wlele praw wśród których najwięcej aktywno- narodowej,
Dział mutacji
bez posfadania prz2z
223-~
f •~·
.
•: ~ dy. Nacjonalistyczne i rnilitarystycz ści i najwięcej energii w cl:ziele bu- Polske , Wybrzeża
Dział
·.miejski
I
sportOWY
·
2st-2i
i ujść rzek peł
-wewn.
a
i
11
ne, faszystowskie i rasistow·skie w:1- do-wania nowego systemu S'.lkolnego skich''. (Podkreślenia mzędzi e ·naD:>:lał ekonomlc:tny
218·11
chowanie wydało straszliwe owo;:e. rozwinęli dawni komuniści.
sze - Redakcja).
Dział fabryczny
21&-in
Dział rolny
254-21
W szk9łach . niem:eckich kuto ideoW następnej korcsipondencji opoCzy nauki te są podobne do nauk,
wewn.•
logiczną broń agresji, niemniej groź wiem nieco dokładniej o reformie w którymi karmiono
młodzież
n '€Redakcj2 nocn:i
172-31
ną niż brol'l. wytwarzaną w zakła- szkolnictwie, słusznie . stawianej w miecka w szkołach
kaiserowski.~h.
Kolportat.
t.6dt, Piotrkowska 70, tel. 222-22
dach Kruppa . czy . I. G. Farben - Niemczech Wschodni•c h na· równi z \\!e.iniarskich i hitlerowskich? Nic!
Administracja
260-4Z
Industrie.
,
·
reformą rolną i z likwidacją · kapi- Są one z gruntu inne; są przeciwC ział oglpszeń: t.6dt, Plotrkowc.i !.:
Wiemy już, co „się ftało z fabry- talu monopolistycznego ii słusznie stawieniem tamtych nauk. Różn:ca
Elta 55, tel, 11i-so 1 llł-75
kami I. G. Farben - Industrie w Nie uważanej za jedną . z nąjważniej- · między tymi. na~kam~ a dawnymi
Wydawca RSW ,1Prasa"
mieckiej Republice 1 ~mol~ratycz- szych podstaw nowej rcpublild. Za- nacjonalistycznymi · i mi!itc:rystyczAdr. RP.d.: f.ódź, Plotrlł;owska 86,
Ul-cle piętro.
ne j. Czy zmieniło się coś w szko- nim jednak przejdę do przedstawie nymi .,naukami" - dobrze ·ch,arai:Druk. Zakł. Grat. RSW „Pra•a"
łach i wycho.waniu? Tak .jest! Zmic- nia reformy szkolnictwa, chciałbym teryzuje różnicę między Niemie;:ką
niło si~ bardzo wiele. Zmieniło się zacytować parę fragmentów z m:1- Repttbliką Dem~kratycmą a sta.ry- ~t~
~~·~:~ódź~,~:,~=ż~w!!!!lr~kl!!!!!l!11!!7,_te'!"J..•Z•06•··fZ•.~~
: 1t
~·
wszystko. zmienili się nauczyciele, teriałów obowiązujących w szk1>- mi Nienu:ami.
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