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sq w pamięci narodów
okropności minionej wojny i zbyt wielkie
sq s.iły społeczne, stojqce na straży pokoju, aby uczniowie Churchilla w dzie·
dzinie agresii zdołali je przezwyciężyć
i skierować na tory nowej wojny".
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żywe
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Rezolucje narady Biura Infor1nacyjnego Partii Komunistycznych
-czych stawiają przed :mbą jako
Komunistycz- że czas działa "'lrzeciwkl.' nim, im_
n~jważniejsze, następujące zada. Rumuńskiej perialiści w goniczkowym po&picnia:
Partii Robotniczej, Węgierskiej chu kl~ różne bloki i sojusze sił
Partii Pracujących, Polskiej Zjed reakcyJnych, w celu realizacji
należy ji:;szcze bardzie~
Robotniczej, swych agresywnych planów.
Partii
noczonej
pracowac
uporczywie
imperialistycznepolityka
Cała
Wszechzwiązkowej Komunistycznad organizacyjnym umocnic
nej Partii (bolszewików), Komu- go .bloku anglo „ amerykańskiego
niem i rozszerzeniem ruchu
nistycznej Partii Francji, Komu- słuzy przygotowaniom do wojny
obrońców poko~u, wciągając
nistycznej Partii Włoch i Komu- światowej. Znajduje ona wyraz w
do tego ruchu coraz to nowe ~.„
nistycznej Partii Czechosłowacji, udare~njeniu pokojowego ureguwarstwy ludności, przeksztal
sprawy lowama stosunków z Niemcami
przedyskutowaniu
po
cając go w ruch ogólnonarodo
obrony pokoju i -..valki z podżega i Japonią, w ostatecznym rozwy. Szczególną uwagę należy
nami wojennymi, doszli jedno- członkowaniu Niemiec, w przezwrócić na wciągnięcie do ruchu obroi1ców pokoju-związ
myślnie do porozumienia w tym kształcaniu zachodnich stref NieW drugiej połowie listopada na Węgrzech odbyła się narada
miec i okupowanej przez wojslrn
ków zawodowych, organizacji
co następuje:
młodzieżowych,
kobiecych,
Wydarzenia ostatnich dwóch amerykańskie .Taponii w rezerwa Biura Informacyjnego w składzie przedstawicieli: Komunlstyczsportowych,
spółdzielczych,
lat w pełni potwierdziły słu..;„ t:v faszyzmu, tendencji odweto- nej Partii Bułgarii - tow. tow.: W. Czerwenkowa, W. Popto·1
i w bazę wypadową do rekulturalno - oświatowych, re
nośł analizy sytuacji międzynaro wych
GhcorgG.
tow.:
tow.
Robotniczej
Partii
cj
Rummisk
mowa,
.
I1zacji agresywn~'ch planów tego
ligijnych i innych organizacji,
dowej, jakiej dokonała pierws7.:l abloku.
hiu-Dej, I. Kiszyniewskiego, A. Mogiornsa, Węgierskiej Partii
jak również uczonych, pisa11ar
lnformacyjne~o
narada Biura
Polityce tej służy narzuca·iac:v Pracujących - tow. tow.: M. Rakosi'ego, E. Gero, I. Revai, J.
rzy, dziennikarzy, działaczy
tii komunistycznych i robotnijarzmo niewoli plan Marsh;ll; Kadara, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.- tow. tow.:
kulturalnych, działaczy parczych we wrześnh1 Hf47 r.
je~o bezpośrednia kontynuacja __:_ J. Bermana, A. Zawadzkiego, Wszechzwiązkowej Komunistyczlamentarnych i innych działa
W ciągu tego okresu jeszcze wy uma zachodnia i wojenny pak+ pół nej Partii (bolszewików) - tow. tow.: M. Susłowa, P. Judina,
czy p:>litycznych li społecz
raźniei i ostrzei zarysowały się
nych, występujących w ohro
wymierzone prze l{omunistyczncj Partii Francji - tow. tow.: J. Duclos, E. Fajon,
n?cno-atlantycki,
światowej
dwie linie w polityce
nie pokoju przeciwko wojnie.
- linia demokratycznego anty- ci~ko wszystkim miłując~·m po- G. Cogniot, Komunistycznej Partii Czechosłowacji - tow. tow.:
Ze szczególną siłą staje dziś
k?.t !larodom, polityce tej służy R. Slansky'ego, Sz. Basztowańskit'go, L. Koprzivy, B. Geminimperialistycznego obozu z ZSRR n1eok1ełznany.
wyścig zbrojeń w
zadanie zespolenia wszystna czele, oboru prowadzącego u· Stanach Zjednoczonych i w pat dera oraz Komunistycznej Partii Włoch - tow. tow.: P. Togllatkich uczciwych zwolenników
porczywą i konsekwentną walkę ~twach
.zachodl:'io-europejskich, ti'ego, E. d'Onofrio, A. Ckhalini.
pokoju, bez względu na ich
o pokój między narodami, o de- srubowame budżetów wojennych
Na naradzie zostały wygłoszone referaty: tow. M. Susło
przekonania religijne i pomokrację oraz linia imperialist:vcz i rozszerzanie s;eci ainervkańskich wa „OBRONA POKOJU I WĄLKA PRZECIWKO PODżE
glądy polityczne oraz przyna
neA"o. antydemokratycznego obo- baz wojennych. Polityk; ta znaj- GACZOM WOJENNYM", tow. P. Togliatti'ego-„JEDNOSC
lcżność partyjną, na najszer·
s~oją
na czele którf'go
zu,
szej platformie walki o poduje równit-ż wyraz w tym, że KLASY ROBOTNICZEJ A ZADANIA PARTII KOMUNISTYCZ
kola rządzą('e rs.\., .?hozu stakój, przeciwko niebezpieczeń
blok anglo-amerykałiski odmawia NYCH i ROBOTNICZYCH" oraz tow. G. Ghieorghiu-Dej z11 główny cel zgody
wiającego sobie
na zakaz użycia broni atostwu nowej wojny, które za
ustanowienie przemocą panowa- i.iowej, jakko-lwiek rozsypała się „KOMUNISTYCZNA PARTIA JUGOSŁAWII WE WŁADZY
wisło nad ludzkością.
nia anglo - amerykań'skiego nad w proch legenda 0 amcrykańsk'm MORDERCÓW I SZPIEGÓW".
znaczenie
decydujące
Po dys}rnsji na temat wygłoszonych referatów, uczestnicy
światem, ujarzmienie obcych kra monopolu atomowym _ wreszcie
dla dalszego rozwijania
jów i narodów, roz~romienie de- polityka ta wyraża się w rGzpa- narady uzgodnili całkowicie swe poglądy i jednomyślnie uchwa· ruchu obrońców pokoju, ma
mokracji i rQzpętanie nowej woj- laniu wszelkimi sposobami h:ster:j lili odpowiednie rezolucje.
coraz aktywniejszy udział w
określa cala..___________________________ ___
ta
Polityka
wojennej.
ny. Przy tym agresywność obozu
tym ruchu klasy robotniczej,
nadal.
rośnie
imperfalistyczneg-o
linię bloku angJo-amerykańsk' ego
jej iwartość i jedność jej sze
Koła rządzące Stanów Zjednoczo- \V Organ:zacji Narodów Zjedno- ujarzmiania narodów, za pomocą szło 600 miln. ludzi, szerzy się j
regów. Dlatego też najważ
nvch Amervki i Anglii l>rowadzą czon;vch, zmierzająca do podważa- ideologicznego tumanienia mas i rośnie, -0garniając wszystkie kraniejszym zadaniem partii kootwarcie po1it~·kę agres,ji i przy_ nia ONZ i przekształcenia tej or- wzmacnian·a reakcji.
je świata i wciągając do swych
munistycznych i robotniczych
gotowań do nowej wojny.
Wodz'reje imperializmu ame- "l<'regów coraz to nowych bojowganizacji w narzędzie m<>nopoli
jest skupianie w szeregach bo
rykańskiego budują swe plany ników przeciwko groźbie wojny.
W walce prze:-.:wko ol)ozowi im- amerykańskich.
jowników o sprawę pokoju
P!>lityka rozpętywania przez im rozpętywania nowej wojny świa- Ruch obrońców pokoju jest wyperializmu i wojny wyrosły i
najszerszych warstw klasy ro
botniczej, budowanie trwałej
okrzepły siły 11okoju, demokracji per1alistów nowej wojny znalazła towej i zdobycia panowania nad mown:vm dowodem, że masy lujedności klasy robotniczej, or
i socjalizmu. Dalszy wzrost połl;gi również wyraz w zdemaskowanvm światem, nie biorąc pod uwagę dowc biorą sprawę obrony p-0koju
ganizowanie wspólnych wyZwiązku Radzieckieiro, wzmocnie na procesie budapeszteńsk:m Raj- realnego układu sił między oho- we własne ręce, demonstrując nie
stąpień rozmaitych oddzianie się krajów demokracii lurlo- ka - Brankowa sp:sku, który był zem impel"ia!izmu a obozem so- złomną wclę -0brony pokoju, wołów proletariatu na wspólnej
wej pod względem politycznym zorganizowany przez kola anglo- cjal:zmu. Ich plany panowan:a lę niedopuszczenia do wojny.
platformie walki o p-0kój i nie
i irospodarczym oraz wkroczenie amerykafo,J;l'e przeciwko- krajom nad światem są jeszcze .bardziej . Jednakże niedocenianie niebezswego
narodową
zawisłość
tych krajów na drogę budowy so- demokracji ludowej i Związkow: pozbawll)ne podstaw i mają bar- pieczeństwa nowej wojny, przygo
kraju.
cjalizmu, historyczne zwycięstwo Radz:eckiemu przy pomocy fasz·y_ dziej awautu.rniczy charakter, ani towywanej przez mocarstwa imludowej natl stowskiej nacjonalistycznej klik'. żeli plany h'tlerowcó\v i imperia- perialistyczne ze Stanami Zjedno
chińskiej rewolucji
klasy robotniJedność
Imperia:iści c~onymi i Anglią na czele, było
zjednoczonymi siłami reakcji we Tito, która stała się agenturą mię listów japońskich.
czej może być wywalczospra.
dla
szkodliwe
i
błęd11;e
by
przeceniawyraźn'e
a'llerykańscy
imperialireakcji
dzynarodowej
wnętrznej i imperializmu ameryna jedynie w stanowczej wal
ja swe siły i n:e doceniają rosną- wy pokoJu.
kańskiego, utworzenie Niemiec- stycmej.
ce przeciwko prawicowo-soOgromny wzrost sił obozu dePolityka przygotowań do nowej cej siły i stopnia zorganizowan'a
kiej Republiki Demokratycznej.
cjalistycznym rozbijaczom i
powinic
socjalizmu
i
~okracji
anty-imperialistycznego.
obozu
kra
ludowym
wzmocnienie partii komunistycz- wojny niesie masom
dezorgamzatorom ruchu roWarunki h'storyczne różnią się men wywoływać w szeregach pra
nych i wzrost ruchu demokratycz jów kapitalistycznych nieustanny
botniczego.
pokój
o
bojowników
wdzhvych
waod
zasadniczy
sposób
w
dziś
ciężarów
n'epomiernych
wzrost
ąego w krajach kapitulistycznych.
się ż~dnych nastrojów samouspokoje
Prawicowi socjaliści pvkro
ogromny rozmach ruchu obroń podatkowych, wzrost nędzy mas rur.ków, w których odbywały .jny ma. Było by, głębokim, niewyba
pracujących obok fantastycznego pr,;ygotowan'a do drugiej w
ju Bevina, Attlee, Bluma,
ców pokoju - WSZYSTKO TO
wzrostu zysków dodatkowych mo światowej, W obecnych warun- czalnym błędem, gdyby się są
Guy l\lolleia, Spaaka, SclrnPOWAŻNYM
O
SWIADCZY
nopoli, które bogacą się na wyści- kach. międzynarodowych podżega- dziło, że groźba wojny rzekomo
machera, Rennera, Sar:.:lgata
ROZSZERZENIU I UMOCNIE- gu zhroje11.. Dojrzewający kryz~·s czom wojennym jest bez porówna- się zmniejszyła. Doświadczenie
01·az reakcyjni prowodyrzy
NIU OBOZU ANTYIMPERIALIgospodarczy niesie masom pracu- n'a trudniej realizować swe lnwa- historyczne uc·zy, że im bardziej
poln·oj.u Greena,
związkowi
STYCZNEGO I DE:\10KRATYCZ jącym krajów kapitalistycznych we plany. · „ZBYT ŻYWE SA w beznadziejńie przedstawiają się
Careya, Deakina, i>rowadzący
NEGO.
jeszcze w'ększą nędzę, bezrobocie, PAMIĘCI NARODÓW ORROP- sprawy reakcji imperialistycznej,
rozbijacką i antyludową poliRównocześnie obóz imperiali- głód, strach przed dniem jutrzej- NOŚCJ MINIONEJ WOJNY 1 tym bardziej ona szaleje, tym
są głównymi wrogami
t~·kę,
antydemokratyczny szym. Jednocześnie polityka przy ZBYT WIELKIE SĄ SIŁY SPO- bardziej wzmaga się niehezpieczeń
i
styczny
klasy robotnicrLcj,
,!edności
słabnie. Sukcesy sił demokracji gotowań do wojny związana jest z ŁECZNE, STOJĄCE NA STRAŻY stwo awantur wojennych.
podżegaczy wopachołkami
Tylko największa czujność naro
UCZNIOWIE
ABY
i socjalizmu, dojrzewający kry- ·iąg!ymi zakusami imper:alistycz POKOJU,
jem1ych i sługusami imperiazys g·ospodarczy, dalsze ~aos!rz~- nych kół rząclząQ·ch na elementar- CHURCIULLA W DZIEDZINIE dów, ich niezłomna wola prowalizmu, maskującymi swą zdra
nie ogólnego kryzysu systenMt ka ne prawa i swobody demoktatycz- AGRESII ZDOŁALI JE PRZE- dzenia wszelkimi siłami i wszeldę pseudosocjalistyczną, kospitalistycznego, zaostrzenie się ne mas ludowych, polityka ta zwią ZWYCHiŻYC I SI{IEROWAĆ N A kimi środkami aktywnej walki o
mopolityczną frazeologi:1.
wewnętrznych i zana jest ze wzmożeniem reakcj : TuRY l'rOWEJ WOJNY". (Stalin). pokój doprowadzi do bankructwa
przeciwieństw
nieustannie o
'\'alcząc
Narodv nie chcą wojny i niena zbrodnicze zamysły podżegaczy do
we wszystkich dziedzinach życia
zewnętrznych tego systemu komunistyczne
parłie
pokój,
wszystko to świadczy o postę1mją spolecznego, politycznego i ideo- widzą V.:ojny. Uświadamiają one nowej wojny.
i robotnicze powinny nieuV~ warunk.ach .wzmagające.j się
cym OSŁABIENIU IMPERIA- log'.cznego, z·wiązana jest ze sto- sobie coraz bardziej w jak strastannie demask'bn:i.ć prawico
sowaniem faszystowskich metod szliwa otchłań usiłują je zepchnąć grozby nowe1 WOJDY, na partie ko
LIZl\'.IU.
wo-socjalistycznych prowod:v
Nieustanna walka m~nistycz.ne i robotnicze spada
Zmiany w układzie sił na are- represji wobec postępowych i de- imperialiści.
rów, jako najb'.lrd7Jej racienie międzynarodowej na korzyść mokratycznych sil narodów. Przy Związku Radzieckiego, krajów de w 1;,lka historyczna odpowiecb;i.al
kłych wrogów pokoju. Należy
obozu pokoju i demokracji wy wo pomocy tych środków buriuazja mokracji ludowej oraz mir,dz~•na nosc. . Walka. o. trwały J?Ok?j, o
ze wszech miar l'ozwijać i uma
łują zaciekłą złość i wściekłość imperialistyczn.a us'.łuje przygoto- rodowego robotniczego i tlemokra zo~gamzow.ani.e 1 ~espolcn1e sił po
wsp_ółpracę i jedność
cniać
wśród imperialistycznych podże- wać zaplecze dla rozbójniczej tvrzneir.o ruchu walki o pokój, o koJu przeciwko siłom wojny podzialania z dołowymi organi~olnoŚ~ i n:ezawisłcść narodów wiana stać się dziś -centralnym
Imperialiści wojny.
gaczy wojennych.
i z szeregowymi
zacjami
Tak więc, podobnie jak faszy- prze.ciw pod~eaacwm .wojennym punktem całokształtu działalności
anglo _ amerykańscy liczą na to,
czionł<ami part.ii soc,jałistycz
"' ~ysk·u1e coraz · po p•'.lrtii komunish.•cznych i organi
•
, ag~esorz~, bi ok ang l?- z k_a~ d,:rm d mem
wojny uda się im stowscy
żo za pomocą
wsz~1stkie
popierać
n:\·ch,
'Zmienić bieg rozwoju historyczne amerykanskt czym przygotowa? a tę~me3sze pop_a~cle najs~erszych zacji <lemokratycznych.
prawdziwie uczciwe elementy
go, przezwyci<;źyć swe sprzeczuo-1 d? nowej wojny we wszystkich ~~arst,w. ludnosc1 wszystkich kra- W celu realizacji wielkiego i szla
w szeregach tych partii, W)'chetnego zadania ocalenia ludzko
ści zewnętrzne . wewnętrzne oraz k·erunk&ch: za pomocą przyhoto- JOW sw1ata.
jaśniać im zgubność polit~1 ki
St~d. rozwój . potężne.go ru~hu ści przed niebezpieczeństwem no-,
trudności, ugru~tować poz;\'C,jc Im wań woje~no-s!rategicz_ny.;h,. za
prawicowych
reakcyjnych
llitału monopoli!!tyczne~o i zd<•hyć pomocą nacisku i„szantazu poh~y~ o~n~ncow pok~3u. Rucn ten, sku wej wojny, przedstawiciele parprzywódców.
robotnii
uanowanie nad światem. Czuj:ir, cznego, ekspanSJl gospodarczej i prn3ący w sw01ch szeregach prze- tii komunistycznych
Przedstawiciele

nej Partii

KOM UN .IKA T
o ·naradzie.
Biura Informacyjne.go
Partii Komunistycznych

Bułgarii,
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Partie komuuistrczue f
robotnic. " powinny przecin•stal\rić ludożei·czej propa.
gandzie agresorów. usiluj:1.
c~·ch przekształcić kraje Euro
py i Azji w krwawe pole woj
n:r, - najszerszą propa~a1:<1ę
ugruntol\'anego i długotrwale
go pokoju między ~1aroda1ru,
powinny nieustannie demnsko
wać agresywne bloki i sojuwojsk()WO - polityczne
sze
(przede wszystldm „uni>J za.
„blok północno
chodnią •' i
atlantycki"), szeroko wyjaś.
niać, że nowa wojna prz3•uio.
slaby narodom najstraszliw.
olbrzymie
sze nieszczęścia
zniszczenia oraz ~ walka
przeciwko wojnie i obrona po
koju jes.t sprawą wszystI,:ch
narodów świata. Należy zmie
rzać do tego, ftby propaganda
wojny i głoszone przez agentów imperializmu imglo-ame.
rykańskiego nienawiść rasowa i wrogość między naroda
mi - napotykały na os~re po
tępienie ze strony wszystkich
sil demokratycznych w każ
dym kraju. Należy zmierzać
do tego, aby żadne wystąpie
nia pro1>agatorów nowej woj
ny nie J)-Ozostało bez stanowczej odpmwy ze strony uczci
wych zwolenników pokoju.

5
ne

Należy na szeroką shal~
stosować uowe, skutecz.
i w pełni wypróbowane

formy masowej wałlci o po.
kój, jak lwmitety obrony po·
koju w mie&cie i na ws1, jak
uldadanie petycji i prote.
st:iiw, jak plebiscyty przcpro.
wadzane wśród ludności, co
było na szeroką slmlę stosowane we Francji i Włoszerh.
Wyda wanie i roz.powszecl.nia
nie literatury demasku}ącej
wojny,
do
przygotowama
7.biórki pieniężne mi fundusz
walki o pokój, organizowauie
bojkotu filmów, gazet, ksią-.
stacji ra<lio.
żek, czasopism,
wych, instytucji i działaczy
propagujących nową wojn~

stanowi doniosłe zadanie par
tii komunist·ycznych i robc.tnl
czych.
Partie komunistyczne I
& robotnicze
~v krajach kapitalistycznych uważają za
zespoleobowiązek
swoJ
nie walki o niezawisłość napoo
walki
rodową, i
J,ój w jedną całość, uieustan
ne dema!:ikowunie antynurodo
wego, zdradzieckiego charak.
teru polityki rządów burżua
zyjnych, które przekso:takiły
się

zwykłych

w

sługusów

imperiali-mm
amen.'kańskiego, jednoczenie
i zespalanie wsz~·stkich demo
patriotycznych
kratycznych
sił kraju wokół haseł zniesie
nia haniebnego jarzma, które
wyraża się w niewolniczej za
leżności od monopoli amc1·ykańsldch, wokół 11asła nawro
tu do samodzielnej polityki
zagranicznej i wewnętrznej
odpo"iadającej interesom na.
agres;ywnego

rodow~·m.

Należy jednoczyć najszersze masy ludowe krajuw kapitalistycznych dla. obrony
praw i swobód demokmtycznycb, wyjaśniając im nieustan
nie, że obrona p1koju jest
nierozerwalnie sprzęgnięta. z
obroną najżywotnicszych inte
rcsów klasy robotniczej i mas
ohro ą irh
in·acujących, z
1rnli.
praw gospodarczych
tycznych.

{Dalszy

ciąu:

na str. 2 -ej~

I
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Str. 2
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alka

_
r ona po 01u·1
przeciw
Rezolucje
ciąg ze str. 1)
zadania stoją przed
partiami
komunistycznymi
Francji, Włoch, Anglii, Niemiec Zachodnich j innych kra
.i.Jw, któt'Ych narody imperia

(Dalszy

\'fażne

liści amerykańsc~' rhr.ą w~'ko
rzystać w cllaralderze mięsa

armatniego

realizc,;i

dla

agresywnych planów.
Obowiązkiem tych partii jest
z .leszcze większa sił:i. rozwiswych

nąć walkę

o nak(1j, 0 udarem
nienie zbrodniczych zamiarów
anglo-amerykańskich J>ożega

czy wojennycl1.

7

komunistycznymi i robotniczymi krajów demokracji Judoprzed partiami

podżeqaczon1

11a1~ady

wojennqn1

Biura Inłorn1acyjnego Partii Komunistycznych

wej i Związku Radzieckiego
staje - wraz z demaskowaniem imperialistycznych podżegaczy wojennych i ich pachołków, zndnnie dalszcro u·
macniania obozu pokoju i socjalizmu w imię obrony pokoju i bezpieczeństwa naro·
dów.

8

w realizowaniu swych
agresywnych
planów,
zwłaszcza w Europie środko
wej i południowo - wschodniej, imp~riałiści anglo-amerykańscy poważną rolę wy·maczają
nacjonalistycznej
klice Tito, która pełni służbę
szpiegowską u imperialistów.
Obrona pokoju i walka z

edność

podżegaczami wojennymi wy
niaga dalszego tlemaskowHnia tej kliki, która zdezerterowała do obozu najzacieklej
szych wrogów pokoju, deraokracji i socjalizmu - do oho
zu imperializmu : faszyzmu.
Po raz pierwszy w historii lud7kości
powstał
zorganizowany
front pokoju, na którego czele
stoi Związek Radziecki - chorą
ży i ostoja pokoju na całym świe ·
cie.
Coraz szerszym echem rozlega
się w masach
ludowych krajów
kapitalistycznych mężne wezwanie partii komunistyc;mych, . które
głosi, że narody nie będą nigdy
wojować przeciwko
pierwszemu

na świecie państwu socjalistyczne
OD ENERGII I INICJATYWY na tym, aby jeszcze
mu - przeciw Związkowi Ra- p ARTII
KOMUNISTYCZNYCH bardz1"eJ• z a OS t l z y Ć
dzicckiemu.
, ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE
WYNIK ROZPŁO.MIENIAJĄCEJ czu1"ność narodów w
W latach wojny przeciwko fa- SIĘ POTĘŻNEJ WAUU O PO-;zyzmowi partie komunistyczne KÓJ; PRZEKSZTAŁCENIE MOŻ SiOSUnku
podżega•
były awangardą o~ólno - narocło- LI\VOŚCI UDAREMNIENIA PLA
WOJ•ennych, aby
wego oporu przeciwko zaborcom. Nl)W PODŻEGACZY ":VOJEN- czy
w okresie powojennym partie ko NYCH W RZECZYWISTOSC Organizować i zespamunistyc-me i robotnicze krocza ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM lać szerokie masy lU•
w pierwszych szeregach bojowni- OD KOMUNISTOW, JAK.O PRZO
•
ków o najżywotniejsze interesy DUJĄCYCH BOJOWNIKÓW.
do aktywne) osw~'ch narodów, przeciwko
nob
wej wojnie. 'zespoienj pod kierow
Siły demokraci i, siły rony sprawy pokoju
nictwem klasy robotniczej wszy- zwolenników
pokoju w imię najżywotniej
scy i>rzeciwnicy nowej wojny ludzie pracy, nauki, kult~ry majq znacznq prze- szych interesów narotworzą po~żn:v front 1>0koj'l.l, któ wagę nad siłami reak- dów# w imię ich życia
ry potrafi ucłaremnić zbrodnicze
zamiary imperialistów.
cji. Sprawa dziś polega i wolności.

do

dowe

klasy robotni czej

a zadania partii komunistyczn ych i robotriiczych

toweJ Fede1·a.cjl Młodzieży Demokra
Prawicowi socjaliści wystę1>ują otycznej oraz zwołanie Swfatowego becnie nie tylko jako agenci bm'iuKongresu Obroiwów Pokoju. Sukce- az.il swoich w~asnych !lm'ajów, lecz
Przygotowania do nowej we>jny, sy Jedności majdują wyraz w umoc- również Jako agenci łmPeriallzmu
pr3wadrone pr.rez fmperiaillstów an- nieniu CGT we Franclii. w &tworze- amerykańskiego, przekształca.jąc par
glo-amerykańskich. ofensywa reak- niu jednolitej
cenłrali 21Wią!Jków :za- tle socja,ldemokTa:tyczne kra..iów euro
cji burżua.zY\ined przeciwlko prawom wodowych we Włoszech CWl<>Ska Po· poJslrich w partie amerykańsk!e, w
demokratycznym oraz interesom 10- wszeehna K<>nfederacja Pracy), w bo bezpośrednie nanędzl.e agresji imspcrda.rczym iklasy robotnieuiJ ł mas jowych wystąpieniach proletariatu peria.ł\stycznej stanów Zjednoczoludowych wymaga wzmożenia francuskiego 1 włoski~o.
nych.
walki klasy robotniczej o utrzymaW krajach demokracji ludowej oW tych krajach. w których prll.winie i ugruntowanie pokoju, o zorgasłącnięto hisłorycme ~clęstw3 w oowi socjaliści web~ w skład Tzą
nizowanie zdecydowane.co opmu wo
dzledmiłe Jedności klasy robotni- dów (Anglia, Francja, Austria, kraje
beo podiegaczy wojennych oraz wo
czej - stwonono zjednoczone pariie skancbDawskie), występują oni jako
bee nacisku reakcji 1mperlal.llitycz-

ł

nej.
RĘKOJMIĄ SUKCESOW W

TEJ

WALCE JEST JEDNOSC SZEREG()W KLASY ROBOTNICZEJ.
Dośwmdc.zenie okiresu powojennego dowod%i, ie polityka roobijania
ruchu robotniczego wy&uwa się na
jedno z czołowych miejsc w ar3t~na
le środków taktyczny<llt ł ohwy&ów,
stosowanych przez imperiaJlst6w, w
celu rozpętania. nowej wojny, :r:dła•
wienia sił dem6'kracj1 !I. socija.lizmu,
w celu gwałtownego obniżenia sto. py życiowej mas ludowych.
Nigdy jeszcze w dziejach między

narodowego ruchu robotniczego jed
ność klasy robotniczej za.równo w
i1osuzególnych krajach, jak I w ska
li iiwia:towej nie miała tak decydująr.ego znaczenJa jak obecnie, Jedność szeregów klasy robotniczej konieczna jest po to, aby obronić pokój, zniweczyć zbrodnicze zamiary
podż::gaczy wojennych, udarenmić
spisek iJnperialistów przeciw demokrac.ti i socjalizmowi, nie dopuścić
do zaprowadzenia. faMystowskich me
tod rządzenia. odeprzeć w zdecytlowany sposób ofensywę kapitału monopolistycznego, przeciwko najżywot
nlejStZym interesom klasy robomlczej 1 osiągną-O polepszenie t;yła::wjl
mas

pracujących.

Zada.ula te mogą być zrealiz1>wane
przede wszystkim przez zes{>olcnie
szerokich mas kla.sy robotnkzej, nie
zależnie -Od przy:naleinośd partyjnej,
zwią?Jkowej

oraz

przekonań

religij-

nych.
Jedność

od dolu -

oto

najba.r-

dzlej

skuteczna dro,ga. zesimlenla.
wszystkich robotników w fmię obrony pokoju, nlezawlsłości narodowej swego kraju, w imię obr!łny interesów gospodarczych i praw demo

kra.tycznych mas pracujących. JF..DNOSC
KLASY
ROBOTNICZEJ
JEST CAŁKOWICIE OSIĄGALNA,
MIMO PRZEClWDZlAŁANIA KIEROWNICZYCH OśRODKOW TYCU
ZWIĄZI~()W
ZAWODOWYCH
BĄDŹ TEZ
PARTII, KTORYM
PRZEWODZĄ ROZBIJACZE I WRO
GOWIE JEDNOŚCI.
Okres powojenny cechowały wielkie sukcesy w dziedciinie likwidacji
rozbieia klasy robotniczej oraz zes:po
lenia. wszystkich sił demokra.tycznyeh; wyrazem tego było utwor-ienie
Swiafowej Federacji Zwią.zl<ów Za•
wodowych, Międzynarodowej D~o

Jcratvcznej

Federadł KohlP.ł I ~wla.-

klasy robotniczej, jednoiit~ związki
zawodowe, Jednollłe organi7.acje spół
d"lielcze. mlodzidowe, kobiece l inne. Jedność klasy robotniC%ej odegrała decydującą rolę w suko-esach,
odniesionych na polu rozwoju gospo
da.rczego i kulturalnego w kr:..Ja.ch
demokraejl ludowej, w zapewnieniu
kierownfozeJ roll klasy robotJ1iczej
w państwie oraz w dziedzinie ra-

zHanli obrońcy „planu Mal'SbaJla·•,
„Unii Zachodniej", ,.:Paktu północnu~
atlantyckiego" i ws:zelkich innych
form ekspansji amerY'kańskiej. Cl
PSEUDO-SOCJALISCI SPEL.'lli'IAJĄ
NAJBARDZIEJ NIKCZE1\1NĄ
ROLĘ W PRZESLADOWANlU ROBOTNIKOW I ORGANIZACJI DEMOK.RATYCZNYOH,
BRUNIĄ
C~CH INTERESOW .MAS PRACUdykalnego pole1>szenfa. sytun<:ji ma Ji\)CYCH.
teria.lne.j mas pracujących.
St~ając się coraz niżej na droSWIADCZY TO O OG.ROM,'lffM dze zdrady interesów klasy robo.tniDĄZENIU MAS ROBOTNiczycH czej, dein1>kracji i socjalizmu,' odDO ZWARCIA SWYCH SZERE- źegnywując się całkowicie od nauki
GOW, () ISTNIENIU REALNYCH marksizmu, prawicowi socjaliści wy
MOZLIWOSCJ lJTWO.RZENIA JED- stępują obecnie .1ako obrońcy I proNOLITEGO FRONTU KLASY RO- paga.forzy rozb6:jniczej illealogil imBOTNlCZEJ PRZECIWKO ZJEDNO perializmu amerykańskiego, fob teOZONYM SIŁOM REAKC.JI -- OD orie „socjalizmu demokratycznego",
IMPE.RJ.ALISTOW
Al\'lERYKAN- „tr:zeclcj siły", ich kosmopolit.vczne
SKIOH DO PRAWICOWYCH SO- brednie na temat konieczności wyrżec:oenia się suwerenności ia1·odoCJALISTOW.
Imperialiści
amerykańscy
I an- wej - są jedynie Ideologiczną osło
gielscy oraz ich satelici w kraj.1ch ną agresji amerykańskiej I jmperiaeuropejskich dążą do rowrost:enla i Ii'Łlllu amerykańskiego.
dezorganizacji sił proletariackich i
Nędzny twór zgniłej za życia Il
ogólnoludowych, wiąż~ szc-z:ególne Międ-iynarodów.ki - tak zwany kona4ziejc z prawieOW'1JII socja.Ustuni mitet międzynarodowy konferencji
i reakcyjnymi działaczami zwią.zko socjalistycznych (COMISCO) pttewymi. Na b~ośrednie rlecenic im- kształcił się w skupisko najzacieklej
perialłst-Ow ameryka6skich i angiel- szych rozbija.czy 1 dezorganizatorów
skich, pri;ywódcy prawicy socjali ruchu robotniczego. ORGANIZACJA
SJłycznej
ora.z reakcyjni działacze TA STAŁĄ SIĘ CENTRUM SZPIEzwi;p;ków zawodowych dokonują, od GOWSKIM W SŁUŻBIE WYWl1\DU
góry rozłamu w szeregach ru~lm ro ANGlELSI~lEGO I AMERYKARbotniczego, starają się rmis.zczyć u- SKIEGO.
twi)rzone w okresie powojennym jed
JEDYNIE W STANOWCZEJ WAL
nollte organizacje klasy robotnfo-.t;ej. CE PRZECIWKO PRAWICOWO-SO
Usiłowali
oni rozsadzić od we- CJALISTYCZNYM ROZBIJACZOlll
wną.trz Swiatową Federaclę Zwląz I DEZORGANIZATOROM RUCHU
k6w Zawodowych, organizowali rr.z- ROB()TNICŻEGO l\IOŻNA OSIĄG
łamowe grupy „Fo~e Ouvriere" we NĄC JEDNOŚĆ KLASY ROBOTNIFrancji i tak o:waną. „Federację Pra.- CZEJ.
cy" we Włoszech, przygotow11ją
zmontowanie r1nlamowej międzyna
rodowej centrali związków v;awodowych. Podobne rollbi.lackie próby 110
Biuro Informacyjne uważa za nadejmowali równie.Z kierownicy orga
nizacji katolickich w poszczególnych czelne zadanie partii komunlstyrznych nieustainną. walkę o zjednr:c?.ekraja.eh.
nie
i zorganizowanie wszystkir,h sił
W PEŁNI POTWIERDZIŁA SIĘ
OCENA, JAKi. PIERWSZA NARA- klasy robotniczej, aby zdecydowanie
DA BIURA INFORMACYJNEGO odeprzeć bezczelne zakusy im11P-tiaPARTU KOMUNISTYCZNYCH I Iiz.mu auglo-a.merykańskiego, aby
ROBOTNICZYCH
DAŁA ZDRA- udaremnić jego stawkę na nową woj
DZlECK1IEJ DZIAŁALNOSCI I'RZY nę 'światową., obronić i wmiocr1ić
WODCÓW PRAWICY SOćJAI.l sprawę pokoju i bezpieczeństwa mię
STYCZNEJ, JAKO P ACHOŁKOW dzynarodowego, obrócić w niwe~
11\IPERIALIZMU I NAJBARDZIEJ ofensywę kapitału mon<>pollstyczneZACIEKŁYOH WROGOW JEDNOS go na stopę życiowa mas pra~uJą
cych.
Cl KLASY ROBOTNICZEJ.

2

w OBECNEJ SYTUACJI MIĘDZY
NARODOWEJ
BEZPOSREDNIM
OBOWIĄZKIEM PARTII KOl\IUNlSTYCZNYCH JEST WYJASNIA'NIE
TEGO, ZE JEŻELI KLASA ROBOT
1''1'.CZA NIE ZAPEWNI JEDNOSCI
SWOICH SZEREGÓW, POZBAWI
SlĘ ONA NAJWAżNIEJSZEJ BRONI w WAJ„CE PRZECIWKO NARA
STAJĄOEJ GROZBIE NOWE.T WOJ
NY SWIATOWE.J ORAZ PlłZECIW
OFENSYWIE :REAXCJI
LISTYC~J NA STOPĘ ZYCiOWĄ MAS PRACUJĄCYCH.

IMPEJUA-1

Prowadząc

nieprzejedn;m4 j
walkę w d7.iedzinie teorii i działalności praktycznej przeciwko prawicowym t'ocjalistom ł reakcyjnym dz!ała
czom związkowym, demaskując
bezlitośnie i izolując ich od mas,
KOMUNISCI POWINNI CIERPLIWIE I WYTRWALE \'.'YJASNIAt ROBOTNIKOM - SZERE
GOWYM CZŁONKOM PARTII
SOCJAL-DEMOKRATYCZNYCH
CAŁĄ DONIOSŁOSC SPRAWY
JEDNOSCI KI,ASY ROBOTNI·
CZEJ, POWINNI WCIĄGA<.: ICH
DO CZYNNE.J W ALK.I O POKÓJ, CHLEB I SWOBODY DEMOKRATYCZNE
I PROWADZIĆ POLITYKĘ WSPÓLNYCH
AKCJI
DLA
OSIĄGNIĘCIA
TYCH CELÓW.

konsekwentną

Wypróbowaną metodą urzeczy_
wistnienia jedności klasy robotni
czej jest JEDNOSt DZIAŁANIA
POSZCZEGÓLNYCH JEJ ODDZIAŁÓW. Uzgodnione wspólne
akcje w poszczególnych przedsi~
biurstwach, w całych gałęlliach
produkcji, w skali miasta, obwodu, w skali ogólnopaństwowej i
międzynarodowej mobilizują

naj-

szersze masy do walki o ich najbliższe i najbardziej dla nich zro
zuniiałe potrzeby i służą sprawie
wykucia trwałej jedności szeregów proletariackich. Urzeczywistnienie jednosci dZ:iałania klasy
robotniczej od dołu może wyrażać się w powoływaniu do życia
w przedsiębiorstwach i instytucjach komitetów obrony pokoju,
w organizowaniu masowych demonstracji przeciw podżegacz-Jm
wojennym, we wspólnych wystą
pieniach robotników w celu obro
ny praw demollratycznych i polepszenia swej sytuacji ekonomicznej.

jedności

mas

pracujących, zwłasz

cza, gdy jedność

ta konieczna
j0St dla ocalenia pokoju. Konkret
ne wspólne akcje w zakresie postulatów ekonomicznych, koordy·

mokracji ludowej jest JESZCZE
BARDZIEJ UMACNIAC JU.ż OSIĄGNIĘTĄ JEDNOSC KLASY
ROBOTNICZEJ, 1WZMACNIAC
POWSTAŁE TAM JEDNOLITE

nowanie walki klasowych i kato ORGANIZACJE rlWIĄZKOWF;,
lickich związków zawodowych SPOŁDZIELCZE, KOBIECE, MŁO
itd, - wszystko to moie stać sie DZIEŻOWE I INNE.
SKUTECZNYM SRODKIEM DO
WCIĄGNIĘCIA
ROBOTNIKOW
KATOLICKICH DO OGOLNEGO
Bluro Informacyjne uwala, 2e
FRONTU WALKI O POKÓJ.
dalsze powodzenie walki io jed·
Doniosłym zadaniem partii ko.
mundstycznycb IW każdym kraju .ność klasy robotniczej j zespoJekapitalistycmym
jest :uczynił nie sił demokratycznych zal~
wszystko, co w ich mocy, w celu przede wszystkim od ulepszenia
zapewnienia jedności :ruchu związ całej pracy organh:acyjnej i idekowego. Ogromnego znaczenia ol.ogkznej każdej partii komunł
nabiera obecnie sprawa wciągnię
cia do związków za.wodowych i stycznej i robotniczej.
do aktywnej walki ~6w
DLA PARTU KOMUNISTYCZ
nie zorganizowanych w związkach NYCH I ROBOTNICZYCH WYzawodowych. W krajach kapitalistycznych tacy robotniey stano- BITNE ZNA,(JZENIE MA IDEO..
wią .znaczną ezęść proletariatu. LOGICZNE
DEMASKOWANIE
Jeżeli partie komunistyczne iroz- I NIEPRZE.JEDNANA WALKA
winą 2 całą energią działalność z WSZELKIMI PRZEJA WAMI
'':śr.ód niezo~gani~wa~ych , robot OPORTUNIZMU SEKCIARSTWA
mkow, zdołaJą one os1ągnąc PO..
'
WAŻNE SUKCESY W DZIEDZI- NACJONALIZMU BURŻUAZYJ·
NIE STWORZENIA JEDNOŚCI NEGO, W ALKA Z PRZENIKA.
KLASY ROBOTNICZEJ,
NIEM WROGIE.J AGENTURY DO
SRODOWISKA PARTYJNEGO.
Biuro Informacyjne uważa, łe
na gruneie jedności klasy robotNauki wypływające ze zdema·
n1czej należy stworzyć JEDNOSC skowania szpiegowskiej kliki TiNARODOWĄ WSZYSTKICH SIŁj to-Rankowicza, wysuwają przed
DEMOKRATYCZNYCH w celu partiami komunistycznymi i robot
mobilizacji szerokich mas Judo- niczym.i kategoryczny nakaz mawych do walki z imperializmem ksymalnego zaostrzenia czujności
anglo-itmerykańskim i rodzimą re rewolucyjnej.
Agenci kliki Tito
akcją.
Nadzwyczajnej wagi na- występują dz.iś w roli najbardziej
biera wdzienna praca w rozmail- zajadłych rozbijaczy szeregów .ro
tych masowych torganizacjach: botnicxych &. ruchu rob.otnrezego
W ORGANIZACJACH KOBIE- i demokratycznego, w roli wy.
CYCH,
Mt.ODZIEŻOWYCH, . konawców woli imperialistów aCHŁOPSKICH,
SPOLDZIEL- merykański!eh. Dlatego też koCZYCH I IN'NYCH.
nieczna jest beZlWględna walka z
Jedność ruchu robotniczego i ze knowaniami tej agentury impespolenie wszystkich sił demokra- rializmu wszędzie tam, gdzie usitycznych niezbędne jest nie tylko
dla rozwiązania codziennych i bie luje ona działać na terenie orgażących zadań klasy robotniczej i nraacjj robotni!Czych i demokramas pracujących, jest ona nieod- tycznych
zowna również dla rozwiązania za
sadniczych zagadnień stojących
Organizac}7jne i ideo·
przed proletariatem, jako klasą
kierującą walką o zlikwidowanie wo~polityczne wzmocwładzy kapitału monopolistyczne
nienie Partii Komuni-

.,,

socjalistyczną przebudowę
społeczeństwa. N a gruncie osią
gniętych sukcesów w dziele jedno
śei ruchu robotniczego i zespolenia wszystkich sił demokratycznych, możliwe będzie prowadzenie

go, o

•

st}7CZD}7Ch i RobotniczJch na gruncie zas"d marks~zmu·łeniniz.
mu ie st najważniej
szym warunkiem skutecznej wałki klasy robotniczej o i e d n o ś ć
swych s zer e g ó w, o
sprawę pokoju, o nie-

w krajach kapitalistycznych walki o utworzenie rządów, które by
skupiły wszystkie siły patrilotycz
ne, przeciwstawiające się ujarzmieniu ich krajów przez imperia
Szczególną uwagę w
walce o lizm amerykąński, rządów, które
jecłnosć klasy robotD;iczej należy stanęły by na platformie trwałe
zwrocie na masy robotników i go pokoju między narodami, położyły kres wyścigowil tzbrojeń i
pracowników katolickich oraz na podniosły stopę życiową mas pra zawisłość
narodową
ich organizacje, mając na wzglę cujących.
swych krajów, o dedzie, że przekonania religijne nie
Zadaniem partii komunistyczottanowia 1n·ze..,.Jrod.., "• drod;r;e nych i robotniczych w krałach de mokracie i sociałizm.

iSfr. 3

'K()MUNISTYCZNA 'PARTIA J·UGOSŁAwrr
i SZPIEGÓW
W
MORDERCÓ
WE WŁADZY
I
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wielu z nich dręczono i za- reprezentowania Chin i występowa· nia fii"iskiego ministra sprawiedliwo- dię ludzie pokroju Tannera i Leski· zdolności nabywczej bryty jskiej klaanglo-amerykańimperiaiistólV
sy pracującej, a z drugiej strony kon
mordowano w więzieniach nia w ONZ w imieniu narodu chińskie- ści, Suontausta, rozpoczęła się w tam nena.
skich oszczerczą. prowokacyjną
lub zabito zza węgła, jak np. go.
kallIJ>anię przeciwko Związkowi
zaznaczył O• k urencja Stanów Zjednoczonych, oObecna sytuacja tejszym sądzie sprawa przeciwko
.
. ZSRR oświadcza,
znanego komuni$tę jugosłowyk-0rzystu1·ąc na3•
Radz·.·~cki·emu.
Komunistycznej brońca - przypomina lata 1940 do raz Niemiec Zachodnich.
że by- przewodniczącemu
Delega.cJa
·
"
wiańskiego, Arso Jowanow1p odle3·sze kalumnie zapożyczone
Delegaci stwierdzili, że w te) sytu·
Aaltonowi, gene- 1941, kiedy Tanner stał na czele spiłoby rzeczą całkowicie niezgodną z Partii Finlandii k'
·
t
'
·
cza. okruc1ens wo, z Ja im
.z arsenału hitlerowców.
Wielka Brytania powinna skieacjl
prześladował
i
antyradzieckiego
sku
PePartii
sekretarzowi
ralnemu
tępi się w Jugosławii nie- obowiązującymi przepisami rozpatryPrzekształcenie kliki Tito-Ran.;
rować swój eksport do Juajów Euroo komu wanie w OrganizacJ·i Narodów ZJ·ed- ~i~!nu, naczelnemu redaktorowi dzien demokratyczne elementy w kraju,
• WDl'ko·,. t ych b OJO
"
ugię
·kowicza w zwykłą agenturę imObrońca Tuominen zażądał od pro- py Wschodniej. W przeciwnym wy·
nizm, można porównać jedy- noczonych oszczerczych oskarżeń, wy- nika „Tyokansan Sanomat" - Ryed·
nie z bestialstwem faszystów suniętych przez były chiński rząd mia i posłov.i Tainio.
perializmu i pachołków po zegakuratora przedstawienia konkretny:h padku Anglii grozi bezrobocie i nę•
hitlerowskich, lub cprawców kuomintangowski, nie mający żadneczy wojennych zostało . u~oronoDotychczasowy przebieg rozprawy zarzutów pod adresem każdego z o- dza.
. .
Tsaldar1·sa w Grec1·i i Franco
wane jawnym przystąp1en1em rzą
w· dalszej dyskusji delegaci podże istotnym zamiarem jej skarżonych.
dowiódł,
interereprezentowarua
d:>
prawa
go
„
du jugosłowiańskiego do bloku
Prokurator próbował początkowo kreślali bankructwo ideowe prawicosów Chin. Nie licowałoby z godnością inicjatorów jest doprowadzenie do dew Hiszpanii.
imperialistycznego w Organizacji
Usuwając z szeregów par- ONZ rozpatrywanie tej sprawy w o- legalizacji partii.
wyjaśnić „słu;;zność" oskarżenia, na- wych socjaldemokratów brytyjskich,
Narodów Zjednoczonych, gdzie
tii komunistów, wiernych in becnych warunkach. Byłoby komedią
1\:ardele, DżilaŚy i Beblery wystę
Oskarżeni Aaltonen i Pesi odpo- stępnie jednak był zmuszony przy- wzywając jednocześnie Partię K9mu.
ternacjonalizmowi proletariac przywiązywanie jakiegokolwiek zna- wiadają m. in. za „obrazę" zbrodnia- znać, że akt oskarżenia składa się nistyczną do ujęcia inicjatywy w
pują we wspólnym froncie z rekiemu, mordując ich, faszy- czenia oświadczeniom fikcyjnego „rzą rza wojennego, Tannera, i generalne- z nader ogólnikowych i nie popartych walce ideowej i do przeniesienia tej
amerykańskimi w
akcjonistami
ści jugosłowiańscy równocześ du", którego władza nie obejmuje go sekretarza partii socjal-demokra-· Żadnymi dowodami zarzutów. W tej walki na teren fabryk i organizacji
zagadnieniach
najważniejszych
ł
. tk'
.
nie otwarli szeroko wrota
Poli.tyki· mi·ędzynarodowe3••
już Chm, z wyJą iem ma ego s1rraw- tycznej, Leskinena.
·
sytuacji prokurator wystąpił z wnio- lokalnych.
b urzna
pa.rtii dla. elemen.tów
wewnętrz
polityki
dzi'edzi·ni·e
,„
'
dl b
·
d
Obrońca oskarżonych stwierdził, że k.
ka terytorium, którego wyzwolenie
ł k h
n
Sekretarz Iondynskiej rady Zwłąz·
demaskując prowokacyjną politykę s ~e~ o o roczeme sprawy ~ „ .az:·
jest kwestią może t ylko kilku dni.
ZYJnych J ku ac ic '
nej najbardziej istotnym wyniOszczercza skarga kuomintangow- niektórych socjal-demokratów, lub dz1eJ rzeczowego umotywowama WI- ków Zawodowych Jacobs wskazał na
kiem działahiości zdradzieckiej . W wyniku terroru faszystow_
konieczność pogłębienia w Anglii
kliki Tito • Rankowicza jest fak- skiego st-Osowanego przez bandę 1 ska jest sztucznie spreparowanym wy zbrodniarzy wojennych, Partia Ko. ny oskarżonych".
\\'.ł~dzy_ o Związku Radzieckim.
tyczna LIKWIDACJA USTROJU tit.owską p_rzeciwko zdrowym si- ~biegiem, obliczonym na zamaskowa- munistyczna wystąpiła przeciwko nie- . Proces odroczono do 17 grudnia.

„ przedstawilcielll:
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Oszczerstwa bankrutów kuomintangowskich
wykorzystują Anglosasi dla nowej kampanii antyradzieckiej

ZSRR, USRR, BSRR Polska nie
w dyskusji. nad
Kuomintangu

min.

I

Z obrad Kong,esu

1 Fikcyi·ny

Brytyjskiej Partii Komunistycznej

nie ma prawa
•' k•
eresow noro du c hms

I

Prokurator nie umie

I

zarzutów

wprocesie przeciwko przywódcom KP Finlandii
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Energia atomowa !!!.!.!!. .„.!.!!~l..~ ludzkości
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NATYCHMIASTO WEGO ZAKA.ZU BRONI ATOMOWEJ

Dokończenie

nad wykonaniem tego zakazu. Zwią wiązane. Rezo~ucj~ raq~iecka stwfftlo
przemówienia ministra w y s z '7
zek Radziecki reprezentował to sta- dza, że odpowiedz1alnosc za ten 11ta•
~
..,„ e
e o tJK7yolos"onego
:r n' s k 1· eo
r:s~!~~0 ;~~~~Y·ato~~~;ej,ni!r:Z0s~~:~ ~;~zyi ~:j~~~iet~~;~;~:t k~br!~~
na Generalnym Zgromadzeniu ONZ
przechfstawiaj• tit
tego stanowiska teraz. kiedy dysp3· stematycznie

I

_NOWY JORK (PAP!. - W ptzemó
w:eniu swym, wygłoszonym Qa ple·
num Zgromadzenia Generalnego ONZ.
na łemat energii atomowej minister
7.e Związek
Wyszrń~kj :zainac1yl
Radtiecki jest niezwykle 1ainłeresowany w J\l.aksymalnyrę rozwoju produkcjl oraz w zastosowaniu energii
atomowej cna cełóv.r pókojowych. Ina.
czej ma się sprawa w StiU'lach. Zjednoczonych. Nie jest tajemnicą, że w
Stanach Zjednoczonych znajdują wy
raz poglądy, przeciwstawiające się
ro%wojowi energii atomowej, ponie·
wat koła przemysłowe widzą w ener
gil atomowe) niewygodną lion-i.urenrję,

Prof. Oppenheimer uważa, że energ!a atomowa dla potrzeb koakretnych będzie mogła być wykorzystana
za ro - 70 lat, a w całej pełni dopiero za 30 - 50 lat. Ameryk.~ńska
komisja energii atomowej w swym
przeznaczonym dla
sprawozdaniu,
Kongresu, dochodzi do konklu2ji. że
energia atomowa będzie mogli! . być
wykorzy<>tana dla celów konstrnk·
fy\\-nych najwcześniej z.a 20 lat.
Wszystkie te deklaracje wskazują
.
.
i
n ewątpllw1e. -ze Stany Zjednoczonł!
nie są zainteresowane w wykorzysta
niu energii atomowej dla celów pokoj11wycb.

Amerykański

plan kontro(; - planem
wojskowo- strategicznym

Sprawozdanie Komisji AWm<lweji;twierdzd ddlej minister Wyszyi'l.ski
-- przcillóźone Radzie Bezpie<:z<'ń
stwa, przewiduje kontml~ międzyna
rodową nad surowcami i zakładami
produkcji energii atomowej 1i1;e"1ług
zasady geograficznej. Sprawozdanie
to, wyraźające stanowisko amerywskazuje równieź na koll:ański'!,
niecznoś.J nie dopuszczenia do tegó,
by, pomczególne kraje mogły '» dro
dze zaboru objąć w posiadanie złoża
surowców, xapasy i urządzenia produkcji energii atomowej na ich wła•
snym terytorium Jt1b na ·teryto1iach
sąs!ednifh i by w t.-n sposób zdoby-

~~==ntie~uc~~~ś';'r:c sprzecmy z inte·

Minister 'Vyszyński pocl1<reśla na·
stępnie, :te plan amerykilński, zmier7.atąc do ograniczenia możliwości ba
dań i produkćji energii atomowe} w
równoczeinnych krajach, by zapewnić Stanom
śnie do tego,
Zjednoczonym przewagę nad innymi
krajami. Przyznają to otwarcie nczeIlf l poUtycy amerykańscy, po;iieraBarud 1 jącv plan Achesona Lilienthala.
Mówca 7. kolei zwraca uwagę na
to, że plan amerykru'iski. przyjęty
przez większość Komisji Atomowej,
ły przewagę wojskową".
przewiduje kontrolę etapami. Jaki
fest ceł tej propozycjit Amerykanie
Rtecz znamienna, że prży geograUC~ na to, że jeżeli koiltrola będzie
fic:mym podziale surowców i przedsię
przeprowadzam\ etapami, to Stany
blorstw atomowych nie bierze się w Zjednoczone przez długi okres ('.zasu
og61e pod uwagę gospodarczych po- znajdą się poza obrębem kontroli
trzeb I interesów poszczególnych kra międzynarodowej,
jów. WWać to jasno z planu Acheso·
Plan an1erykaóskl obliczony tesl
na - Barucha - Ltllenth11Ta. śwlad• nie na zakaz broni atomowej, ani na
czy o tym tównle:i sprawozdanie rozwój energii atomowej dla celów
prof. Franclca dla ministra wojny pokojowych, leci: na zabezpiec7.enie
USA na temat społecznych 1 politya interesów
wojskowo-strategicznych
nych skutków odkrycia energii ato· USA. W piśmie Achesona, Ke•mana
mowej. Prof. Pranek proponuje mcjo- Mac Cloy'a, gett. Grovesa i innych
nowanle surowców, a w pierwszym z 17 marca 1946 r„ skierowanym do
rzędzie rndy uranowej. Poszczególne
ówczesn~go sekre.tarza stanu Byrnekraje miałyby otrzymać ograniczoną sa w sprawie amt!rykańskiego planu
l!ość uranu, by nie mogły produkokontroli atomowej, czytamy m. in„ że
wać atomowych ~aterlałów wybucho kontrola międzynarodowa
powinna
wych. ,,.:!"akie ograniczenie - podkre. być wykonywana etapami. Plan ame·
śla prof. Franck w swym sprawozdarykański--stwierdza to pismo-n le wy
niu - miałoby tę ujemną stronę, że maga, by Stany Zjednoczone prze-rwa
uniemoźliwłłobv rozwój energii ało·
bomb atomowych po
ły produkcję
moweJ dla celów pokojowych", A przedstawieniu planu lub po wejklu
którego sprawo- w życie planu, a nawet po ustanowie
więc prof. Franck,
zdanie posłużyło do prżygotowa.nła niu organu kontroli międzynarodoamerykańskiego planu kontroli enerwej. P>zerwanie produkcji bomb ato·
gii 11.tomowej, - sam firżyzńał,. że o- mowych nie ma nastąpić w pierw·
granłćzenia, proponów1ute przez USA
szym eta-pie kontroli. Nie można ściunlemotliwiafą ro.zwój energii atomo śle ukreślić terminu przerwania pro·
wef dla eel6w pokojowych.
dukcji bomb atomowych. Decyzja w
Plan Achesona - Barucha - Li• tej sprawie może zapaść jedynie
lionthala zawiera takie postanowie· i tylko w zależności od sytuacji po·
nia, kt1re untemożltwtają lub niezwy litycznej. od wymogów bezpieczeń·
kle utrudniają rozwój energii atom<>- slwa i oc! przesłanek polityki między
wej dła celów pokoJowydi. ~a. tym narodowej.
Z powyższego pisma autorów pla·
wla~nłe polega reakcyjna islota tego
planu, stawlafącego przeszkody nie nu amerykańskiego wynika niedwucl() pokonania l1il drodze do rozwoju 1.naćznie, że Stany Zjednoczone nie
nau~i. rozwoju techniki ł rozwoju go tamierzają pnerwać produkcji bomb
krajó,v. atomowyclt.
spodarki . poszczególnych

dąży

były w rzeczywistości polnymi
drogami, a zaznaczone na mapie drogi polne - były najbardziej now~
czesnymi szosami. Zdarzało- sii-" że
na danym odcinku mnpa nie wskaLY•
wała żad1?ego osiedla. a my wjeżdża
liśmy w fa bryc:ine miasta t;!'PU amerylinń~kiego".
Plan amerykański

zmierza

wyraź-

nie do tego. by pod pozorem „tum·
troli międzynarodowej" uzyskać knntrolę monopoli amerykańskich na.d
wszystkimi światowymi zapasami
energii atomowej i nad ta.kładami
produkcji energii atomowej, a tak·
ż~ nad innymi pokrewnymi gal~zia·
mi .Produkcji.

W prowadzić zdkaz broni atomowej

i

ustanowić ścisłą kontrolę międzynarodową!

Związek Radziecki uważa za swiij
obowiazck demaskować plan amerykańsld. nie dopu-icić do oszu:Cania
Bwiatowej opinii publicznej i w ten
niebezpiPe7.eństw'l
U'iunąć
spo,ób
organu międzynar-J·
przekształcenia

dowego, powołaneg.> do obrony pok<>ju. - w I uzędzie wojny.
Związek Radziecki od pierwszej
chwili domagał się bezwarunkoweg:>
zakazu broni atomowej i ustanowiP·
Inia ~dsłej kontroli mitdzynnrod1Jwcj

nuje bronią atomową.
Następnie min. Wyszy1iski omówił pokrótce projekt francusko-kanadyjski. Mówca podh."!'eśla, że projekt
ten w zasadzie niczym się nie 1·ózn\
od planu Achesona - Barucha - ~ilienthala. Projekt francmiko-kanadyjski ogranicza :iię m. in. do tego, że
wyraża... życze!lie zakazu broni ato·
mowej. Naldy jednak po prostu
wprowadzić zakaz broni atomowej i
uchwalić, że broń atcmolVa znajduje się poza nawiasem prawa.
Delegacja r.?.dziecka przedstawiła
swój prQjekt, w którym wskazuje na
to, iż :mi jedno z zadań, jakie Komisja Atomowa miała wykonać na ,Jodstawie uchwał Zgremadzenia Gen~ralnego z 24 styczl!ia i 14 .grudnia
I 11l46 roku - nie zo.stało dotąd ro--.-

przyjęciu decyzji w sprawie zakazu.

broni atomowej ora-i: w sprawie IJstanowienia ścisłej kontroli mitdzruarodowej nad energią atomową, by n;e
dopuścić do wykorzystania jej dla.
celów wojskowych.
Projekt radziecki stwierdza r6wnież, źe konsultacje reiędzy stały~l
Komisji Atomowej me
członkami
przyczyniły się do rozwi~zania. wy.
żej wspomnianych problemów, ponie•
waż USA i Wlelka Brytania wystęPo
wały podczas kon:mltacji w dalszym
ciągu ze swymi 11·nioskami, które "'
istocie swej są sprzecz;ne z planem
natychmiastowego zakazu broni atomowej.
wyją.tk'.)Wł
Przywii.izując jednak
wagę do konieczno3~i osi!lgnięcia :>O·
rozumienia w i;prawie wprowadzenia.
w życie uchwał Zgromadzenia. Gea.e„

go wŁodzi· d~~~e;~4~~1~k~ 2~:;t:l~:j~ttir!!of:~i
Na1·
.
- · zw1·ązkowe·
• aktywu
. .··ada
'bvyydwa-~~:wKil~~~·
ZASt~mRo,v1eJJi.·zzel•ewci~;:ij:
„„ Je"i
-·~
~·....

-
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III Plenu01 KC PZPR
W-

prace i niezwłocznie przystąpiłA do
opracowania projektu konwencji ozak
· k
•
•
k · b
on.I prOJ!! tu
az1e.. orom
atomu-kontroli 'lad energią
wenc11
wą. Obie te konwencje powinny by6
t zawnte i wprowadzone w Ż?cie rów•

ato~O\l'Cj

W Łodzi odbyła się narada akty- jemy się ze stanowiskiem KC PZPR gicz11ej na klll'sach i wieczorach dy- nocześnie!
Kończąc swe przco.n1ówienie, miniwu związków zawodowych z Okręgu I postanąwiamy wzmóc czujność kia· skusyjnych, otoczenie należytą ().pieŁódzkiego, poświęcona ornówieoiu u- sową ornz pogłębiać świadomość ide· ką Rad Za.kładowych, uaktywnfonie "ter WYszyń~ki zaarielował do wo;zy!IC
ologicznl} szerokich mas zwl-4zkow· grup związkowych, przeprowadzenie kich delegatów, którym droga j~st
chwał Hl Plenum KC PZPR.
intensywnej kontroli składek człon- sprawa pokoju i bezpieczetistwa mit•
Refcrnt wygłoszony przez przewod ców'',
Zgromadzeni zobowiązują się wy- kowskich oraz zorganizowanie ł olo· 1dzynarodowegro, by poparli projekt
r.icu1ce90 ORZZ tow. Krzywańskie·
go, który '>mówił uchwały III Ple· konać uchwały III Plenum KC PZPR czenle opieką wszyslklch pracują. radziecki, przewidujący podJłCie no.
num KC PZPR oraz aktualną sylua- przez: wzmocnienie czujności klaso- cych, którzy są jeszcze poza zwlązka· wych wysiłków dla wprowadzenia. W'
życie zakazu broni atomowej.
cję polityczną Polski i świata, zgro- wej i pogłębienie św:ladomości !deolo ml zawodowymi.
prze1ywali
wielokrotnie
madzeni
burzliwymi oklaskami i okrzykami
na cześć władz Polski Ludowej, KC , „. rozooczać życie lam, gdzie panuje prawdziwa demokraci a"
PZPR, międzynarodowej solidarności
klasy robotniczej oraz nauczycielki
klasy robotniczej świata Wl<P(b)
i jej Wielkiego Wodza Generalis.simusa Stalina.
W czasie kilkugodzinnej dyskuPrzekonałem się, te w Stanach Zjed Stanach Zjednoczonych, 110ata.nowi•
sji, w której udział wzięło około 20
BERLIN (PAP) - AgencJa ADN
mówców - radcy zakładowi, pr.:ewo· donO!i. że ŻOŁNIERZ AMERYKAiq-• noczonych rządzi niepodzielnie dolar i:em zrzec się obywa.telstwa amery•
dniczący oddziałów związków, jllk ! SKI. Arthur Bas!!ouri przeszedł na i że panuje t: m nieludzki wyzyc;k pra- kańskiego i rozpocz,ć nowe, uezcśH·
Republiki cujących. Po dluższJ-'Ch rozmyślaniach we życie tam, 1drie panuje • ołnosł
Powiatowych Rad Związków Zawo· terytorium
Niemieckiej
dowycb oraz przodownicy prac.y dali Demola'atyezrtej i zrzekł się obywa- nad niesprawicdliwości1 panując( w i prawdziwa demokracja,
wyru: swojej pełnej sołidarnośC'f z telstwa Stanó11" ZJfdnoczon~h.
historycznymi uchwałami Ul Plenum
O priyczynneh swego• postanilwieI<C PZPR.
nia Bassouri złożył oświadczenie, w
ucżczenia
Dyskutanci: tow. tow, Stolarek, którym stwierdza m. in.:
GENERllLl§Sl!HIJ§ll .I. §T ALINA
J<oper, Chrzanowski, Nowakowski !
Urodziłem ~ię w 1925 roku w stainni wskazy,vali na wiele dziedzin
Arizona i całe swe życie spędzi
;:ycia, w których związki zawodowe, nie
łem ,.., Ameryce. W 1941 roku zostauzbrojone w nauki płyną~e z uchwal
łem wcielony óo lotnictwa i przez calJI Plenum KC PZPR winny ingero·
łą. wojno walczyłem na froncie jawać, by radykalnie usuwać zakóUe·
Zdemobilizowano nrnie w
pońskim.
Na naradzie aktywu kobiecego Związku Zawodowego Włók
rówoni
nione tam zło, Wskazywali
wstąpiłem na '"·ydział ari
roku
1945
niarzy uczestniczki konferencji podjęły następujące zobowiąza
nież na. konieczność stałego szkolenia
w slanie Miilleologicznego kadr aktywu związko chitektury Politechniki wkrótce zra
r.iia dla uczczenia 70-lec:a urodzin GeneraLssimusa Stalina:
chigan. Musiałem jednak
wego.
P. Z. P. Dz. Nr. 6 - cała załoga zobow;ązuje s:ę wykonać
zyg-nować ze studiów, poniew2ż ani
z oburzPniem mówili dyskutanci o ja. ani mój ojciee, który je,.;t archiponad plan miesięczny 5 iy.sięcy sztuk konfekcji 1 wzywa do
ohydnej roli władz francuskich, któ· tektem, nie mogliśmy znaleźć stałej
współzawodnictwa Zakład im. Kacprzaka.
re wypełniając ślepo zlecenid impe- pracy.
rialistów amerykańskich, prześladu
P. Dz. Nr. 1 - wbowiązały się podn:eść jakość proP.
W roku 1948 nie pozostawało mi
ją obywaieli polskich we Franc;i, w
dukcji oraz zająć się przedszkolem we ws'. Kor.stantynów w poł\ic innego, jak wstąpić ponownie do
odwet za zdemaskowanie szajki wojska. Zostałem wcielony do 501 pul
wiecie radomszczańskim, nad którą zakłady roztoczyły opiekę
szpiegowsldej w Polsce. Postępowa· ku lotniczego, który skierowa110 do
nie takie, slwierdzają. wszyscy dysku
nz:eci tej wsi obdarowar.e zostaną zabawkami, wykonanymi
Niemiec.
tanci, nie zmieni jednak stosunku na
własnoręcznie przez robotn:ce fabryki.
W ten sposób zmuszony zostałem
pol'>kiego do clemiężouego
rodu
P. Z. P. Dz. N.r. 5 - podjęły~ uchwałę podniesi'.enia jakości
którzy
tych,
przez real;cję narodu francuskiego i do b1·onienia interesów
produkcji.
jego przodującego oddziału Komuni· mnie oszukali. Prócz teg<> poznałem
amerykańskiej pogarclliwy
IV armii
stycznej Partit Francji.
groźbę
amerykański
P. P. Nr. 2 - Komisja kobieea tych zakładów wezwa·
P.
Na zakończenie konferencji zgro· sto!!unek oficerów do żołnierzy oraz
łado współzawodn:ctwa P. Z. P. P. Nr. 1kombinat1- dla zdomadzeni w imieniu przeszło 450 tys. zetknąłen1 się z rasową i kla<;ową
bezpieczeństwa
byc:a wyższych wyn;ków produkcyłnych, przez podmesienie ilorobotników, pracowników umysło- dyskryminacją w tej armii. :\Turzyni
"f
ści i jakości produkcji oraz dyscypLny pracy, a także be."l>i:edhi wych i iriteligencji technicznej, zrze- w armii, tak samo r.resztą, jak w ży
:i.tomowej
energii
produkcji
ju
Amerykański plan kontroli ~ostał
cywilnym w Ameryce, nie są uwa
ciu
zawodowych
związkach
w
szouych
pretekstem,
pod
poko~wych
c'elów
czeństwa i higier.y pracy.
w tel'l sposób óptacowany, że wi.ęk że produkcja energii atomowej w Okręgu łhdzkiego, uchwalili jedno· iani za ludzi i potrzebni są tylko ame
P. Z. P. Dz. Nr. 2 - wezwały do współzawodnictwa na cdszofć projektowanego przez USA or·
w której stwler- ryka~skim kolom rzą~zącym do wojganu kontroli moze w każdej chwili pewnych, przez USA określonych .va- myślnie rezolucję,
c:nku pracy społecznej - Zakłady lim. Mari.i Konopnickiej.
'
„Całkowicie solidaryzu- ny, Jaką przygotowuią.
in.:
m.
dzają
.
bezpiarzekomo
zagrnża
runkach,
1,1inać, że produkcja energii atomowej
plan ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••„••••••:••••••
Ś\\~ja.ta. Podstęi:tny
cz.eństwu
P. Z. P. P, Nr, 3 - wezwały do współzawodnictwa robotnfna wielką skalę jest „niebe:lpieczna··.
w Zakładach im. Emilii Plater.. Wezwanie obejzatrudnione
ce,
Większość ta może więc stwierdzić,
muje podniesien·e jakości produkcji.
ie tego rodzaju produkcja energii
6
''
utómowej stanowi naruszenie zobo- ni~ publiczni! i zaniaskować agresyw·
Ponadto Wydział Kulturalno-Oświatowy Zw. Zaw. DzieTORU~ (PAP) - W Toruniu za- specjalnym uwzględnienieln zadań,
wiązań międzvnatodowych. W rieczy ne cele tego planu - fałszywymi fra
podjął zobowiązanie uruchomienia kół samokształcenio
wiarzy
powoływa· l.ończono prace przy budowie gma- <lo których zo!ltał przeznaczony.
pacyfist:Ycznymi.
zesami
ener!fli
wistośct jednak produkcja
Prace, rozpoczęte w październiku
wych w świetlicach dziewiarskich, zaś Zarząd Oddz'.ału !>ZieWiar·
atomowej ·na wielk~ skalę może za• niem się na „ducha internaejonaliz- 1chu „Collegium Physicum" Unhn~e 1948 r., wykonało SPB - kierowniwsze mieć miejsce w kraJacb, w -kló• mu", na ,,wy:lszi: dobro", na „wyższe sytetu Mikołaja Kopernika. Gmach ctwo grupy robót Toruń, z udziałem
ska-Pończoszniczego Związku, zobowiązał się do niesieni.a zaskładają,c~· się z 6 kondygnacji, o łącz
rych Istnieją warunki dla potężnego interesy całej Julzkości" itd.
PPB Nr 5 z Torunia, na 35 dni przed
kładom pomocy, w celu całkowitego zrealizowania podj~tych
rozwoju naulct I technłkl I gospodatkJ
Plan amerykański. p• zewid~je daiej nej kubaturze 25 tys. metrów sze.- planowanym terminem.
zadań.
na podstawie ostatnich. osiągnięć. przyzn~nie organowi. kon_troh p~a-wa ścievnych, zost.. ł zbudowany według
Nowy gmach pomieści zakłady i sa'
••lltttt•tlltlłlUłttt•t .....tł. . . . . .„fftHłtlttHłłHttUtłlltłł•ttHłłtt•IUlłłłllllllłl•ltll h
Z punktu 'Widzenia planu ammykań· samodzielnego prowadzenia badan na
le wykładDwe fizyki i matematyki.
skiego, ro;zwój tilki może być trak- terenie ca-lej kuli ziemskiej. Tzw. najnowszych wymogów techniki, ze
towany jako „naruszenie układu". międzynarodowy organ kontroli n1ógł ------------~------~------~--~~~--------------------~------------------------------~---------------------------------.........__.
Nlekt6rym może słę takie przypusi• by w ten sposób rozwinąć szeroki
wyda~ nieprawdopodobnym, sieć szpiegostwa wojskówego i przecieilłe
wobec czego należałoby pnypom· mysłowego. Profesor Blacket w sw~.j
nieć, że osławiony Bullit doszedł do ptacy na ten1:it energii atomowej
wniośku, że plan Zwia,zku Radziet:- stwierdza rn. in.: „w obecnej syt!lacji
WARSZAW A CPAP) - vt iblt.a
klego zwll(kszenia produkcji stali do młędeyrtnrodowej, gdy Stany Zjcdno24 listopada rb., tj. na 37 dni puecl
69 milionów ton rocznie stano~~'! „do- ezone po!!liadają tapas bomb atomoterminem zakłady wytwórcte ))Od'"'.Ód agresywności" Związku Radziec wrch i gdy Stany Zjednoczone wypoległe Ministerstwu Prtemyśłu Rol•
Kałku~ie
tysięcy
boml>
wykotzystaniem
za
się
wiadają
kiego. Nle jest wykluczone, źe w mię
nego i Sp1>żywczego, wykonały w
dzynarodowym organie kontroli, pro- atomowYch w wypadku wojny, - raangielskich podżegaczy
Centralnej ~ady kańskjch
Przewodniczący
KALKUTA (PAP). - Jak 1onosi
103 pro~. wartościowy plan proAmerykanów, dzieckie władze wojskowe słu:;znic
przez
jektowanym
dukcji na rok 19-19.
llinduskich Związków Zawodowych wojennych oraz ich hinduskich agenwiększość będzie się składała właśnie 11•rnŻAją, że zachowanie w tajemnicy agencja Tass. w 3 dniu obrad Wszech
wojskowych i hindu:;kicj Konfe rencji Zwolenników Szattiar wy9łosił przemówienie, w tów. Nastt:pr.ie poddał on ostrej kry·
zakładów
położenia
z takich Bullitówl
Ze znacznymi nadwyżkami w1~
konały roczny, wartościowy plan
Plan amerykański został sfol1liu- przemysłowych i nowych okręgów Pokoju, odbył s;ę na głównym placu którym oświadczył m. in.: „W imie- tyce wewnętrzną i zagraniczną poli·
prZemynastępujące
produkcji
łowany w ten sposób, by zapewnić przemys~owych posiada wiei kie :..na· Kalkuty olbrzymi wiec, który igro- niu ludu llinduskiego t hinduskiej ty kę rządu hinduskiego, sprzeczną z
tytoniowy w 238 proc., eu·
słY:
Stan. Zjednoctonym posłuszną więk ezenie z punktu widzenia wojs1<nweCilłego
i
pracujących
mas
interesami
madził około 100 tysięcy robotnlków. klasy pracują.cej zapewniamy Zwią·
kierniczy w 230 proc.. surogatów
szość w międzynn1•odowym organie go".
Minister Wyszyński przypomina
Trybuna prezy dium konferencji u· 1ek Radziecki i Towarzysza Stalina, narodu hinduskiego.
kawy w llS próe., fermentaetjbf
kontroli. Przy pomocy tej więkazvś~i
Uczestnicy wiecu uchwalilł rewlu·
w 117 proc., oraz tłuszczowy w 107
Stany Zjednoezone chciałyby ott-zy- dalej, :ie prof. Bla~~ket zacytował o· dekorowana" była czerwony mi sztan· ze naró(l nasz nigdy nie znajdzie się
proe.
wszyst!d~ świadczenie marszałka Rundstaedta, darami oraz portretami Lenina, Sta· w szeregach Imperialistycznych agre· cję, protestującą ptzeclwko odmowie
mać do s·wej dyspozycji
stwkmbił na temat walk w
światowe zapasy ~.\lrowca atomowe- który
WysDką jakość utyskanyelt pro·
lina i Mao-Tse-Tunga. Robotnicy przy sorów I podźegacty wóJennycb, wy- rządu hinduskiego wydania wiz wjagó, wezystkie przedsiębiol'stwa. w Związku Radz!eckim, co następuje:
osiągnięto dzięki coraz Je.
duktów
viel
1
radzieckim
delegatom
zdowych
ofensywy
rozpocz~iu
po
,.Wkrótce
kra
wielkiemu
przeciwko
stępujących
byli na wiec, niosąc transparenty z
których przerabia się te surowea,
· piej rozwijnj11cemu 8it ruchowi ra•
Stan;.r Zjednoczone p-.:agnęłyby przy przeciwko Rosji, zrozumiałem, ~c napisami, wzywającymi do walki o jowt socjalizmu - ZSRR oraz kra· namskim, którzy pragnęli przybyć na
nowatorl!tw•
cjonalizatorstwa i
koufer"ncie do Kalkuty,
pomocy międżynarodowego organu wszy!tko, co napisano o Rosji - oka· pokój l demokrację, przeciwko ame- Jom demokracji ludowej".
wśr-Od robotnikow poszczei:ólnycla
kóntroli regu!o\vać produkej~ energii zało si~ no1tsensem. Mapy Rosji zak.ł;ul.iw pracy.
Szattiar wezwał naród hinduski do
podżeaaczom
atomowej, n w rllzie potrzeby ~gra· okazały się niedokładr.e. ZakreślGr.e rykańsko - brytyjskim
bezwzołedneao demaskowania amery
lennym.
wo
siosy
linia
czerwona
thtst.a
mnie
aa
niczyć ja lub nie do.onścic do rozwo·

Zołnierz amerykański ~!~~~-~„.„„~!~ oby.watelstwa USA
..................„„..........„ ...........................„ ...................................
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włókniarki łódzkie podejmują zobuwiązania

z.

l

Plan

dla

stanowi

z.

mil.l)dzynarodowego

co 11 eo iumphy sic um" w Tor unIu

~~~:::::jest ~:r~~~~y~s~!~~r~i;I~

Wnet~~in~uika Konlerenlia lwolenników ~okoiu
·
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Plenarne zebranie Komiietu Wojewódzkie go PZP R w
W tej samej sali, w 'której odbyło
się plenarne posiedzenie KŁ PZPR,
Plenum
toczyły się także obrady

KW.
Zebranie zagaił I sekreta!"z KŁ d
KW t<iw. Władysław Dworalowski.
:Re!erat o uchwałach III Plenum
KW tow. Witold
wygłosił sekr.
Sienk:ieV1<1cz.
Towarzysze w dyskusji - niezależnie od tego, jalci temat porusz::ili
kończyli twardo, jednomyślni>?: „do
końca walczyć będziemy w terenie
~ wszelkimi. pozostałościami odchylenia prawicowo-nacjona1is~yczne
go. Uchwały :j:II Plenum !Jędą dla
nas orężem w tej walce".
Ta myśl przewijała się cl.ągl14 nicią również w referacie wygło~
nym ·:t>rzez tow. Sienkiewkza crc.z
w jednomyślnie prizyjętej rezolucji.

Przem6wienie s ekr. KW
tow. Witolda Sienkiewicza
Po zreferowaniu części polltyczuej
tow. Sienkiewicz do oma·wiania spraw terenowych wyk:awjąc, że krytyka i samO'kryty:~a jest
niezwalczonym orężem pracujących
w walce o socjalizm.
Chciałbym towarzysze ażeby ccena naszej !Pracy na dz1siej3zym plt'nu.'11 przeszła pod hasłem s:rezerej
krytyki i samokrytyki, pod has-Iem
tego wypróbowanego bolszew!ck:ego
Dlatego przytaczam stawa
oręża.
te .1. Stalina v.rypowiedziane :1a zebraniu aktywu Moskiewskiej Organizacji WKP(b) w 1928 r., tak dobit
nie obrazujące znaczenie krytyiq i
samokrytyki dila Partii. Tow. Stajjn
przeszedł

mówił:

„Ja wiem, ze w sz-eregach p ar

Łodzi

niewątpliwych osiągnięć w akcji oczyszczania aparatu PGR-6w, nale·
ży śmielej nLż dotychczas wysuwać
wykazujących się postępami w pracy robotników rolnych.
Gdzie tkwią preyczyny tego !fa·
nu rzeczy?
Wiemy, ±e jest jeszcze wielu t-0·
warzyszy niedostatecznie uh.riadomianych, że niektórym toworzyszam brak doświadczenia i wyrobien:a w pracy partyjnej. Trleoa
J"ednak powiedzieć, że główną przyczyną w.;;oomnianych braków jest
wadliwy ·styl pracy pru:tyjnej na
wszystkich szczeblach, na co słusznie wskazało Plenum KC, samo:iposukcesami, niedostrzeganie
jenie
trudności, zamykanie oczu na dz.iałalność wroga, brak bolszewic.li;:izgo
stylu pracy.
Tow. Sienkiewicz analizuj!{c $kład
socjalny Partii stW!ierdza, że jest on
•
·1.
·
· d owa1a3ący,
1gd yz· na ogoi.'lą
meza
lość ~5.610 członków r kandydatów
kiem czujności i odpo,vie~!aln1,ści Partii, stan posiadanfa 53,8 pncent
oraz 17,5 procent cillJsta~o- robotników
na odpowiedzialne
polecająelementy
·
obce.
wiska
.
Słusznie mówił tow. Bierut, że sle ")ÓW jest niedostateczny.
Obszernie omawia także rzag'a ~lnie
pota polityczna wiąże się 5ciśle z
wadliwym stylem pracy. Właśnie wa nie braków organizacyjnych w dzie
dliwy styl pracy otwiera eleme".l~om dzinie szkolenia partyjnego, !)~·zy::iwrogim drogę do awansu, i di) ~td- czając przykłady i cyfry.
Omawiając o:agadnienia organizanowisk.
Niedobrze przedstawia się równi'.!ż cji wojewódzkiej w świetle achwal
sytuacja w PGR-ach. Tutaj znala- III Plenum KC PZPR tow. SienkfP.wicz apeluje do zebranych aby w
zło schronienie wielu byłych
gonów. Nie m-0że nam wysta:czyć dyskusji ustosunkowali się kry tycztłumaczenie, że są to niezastą:,>ieni nie i samokrytycznie do pracy swofachowcy, że brak kndr. Po:nimo I jej i KW.

w h1storu ruchu robotmczeg większvobowu::izek
pełne;

P

rzemow1eme przedstawiciela KC tow. Daniszewskiego
na li Plenum KW PZPR w Łodzi

było się
Często

ostatnie zebranie partyjne.
brak wyraźnego stanowiska, brak decyzji w ocenie ~ud~.
Swiadczy o tym pl"Lykład K:>mitetu
Miejsk:iego w Zgierzu w sprawie nominacji ob. Jóźwiaka na dyr. technicz.nego PZPO. Dnia 1 Wl'ze3.1 ia br.
egzekutywa KM w Zgierzu roz>vażała sprawę wysunięcia go n.a to sta•
nowisko i wniosek odrzuciła. Ale
już 3-go bm. anulowala poprze1nią
uchwałę i v,,rystąpiła do K:>mltetu
Wojewódzh"iego z interwencją w
· go na t o s~anr,·
. m1anowama
sprawie
wis.ko. Potem okazuje &ię, że t·b.
Jóźwiak, bezpartyjny, uczeń "Ji;c1!rskiej szkoły sanacyjnej, prow'!dti
własne przedsiębiorstwo od 19•15 r.
do 1948 r.
Moilna wyobrazić sobie, fow:ir:z.ysze, Jak utrudniona jest praca Wydziału Personalnego KW, jak trudno wysuwać aktywnych i odd.tnych
errobociarzy' J·eze·11. ni'ekto·re n~sze
" braganizac3·e partyJ·ne porażon&

szla-1

realizacji uchwal I l i Plenun1
, . .

Obserwując przebieg dyskusji Nasi wrogowie i ich mocodawcy wcncji. Plenum poświęciło wiele
na dzisieJ·szym Plenum, musimy
z krajów kapitalizmu za wszelką miejsca zaaadnieniu inteligencji.
z pełnym zadowoleniem stwier- cenę usiłują opóźnić nasz marsz
Nasza' Partia jest partią robotjest dal.e ko do socjalizmu. Związek Radzkiełckdl niczą, dlatego to podkreślam, że
dzić, że poziom jej
wyższy, niż to było w ubiegłych stanowi dla nas żywy przy· a .
że budownictwo socjalistyczne od właśnie w obecnych przemianach
oktesach.
· Przedtem uczestnicy dyskusji po bywa się w trakcie ostrei walki ustroio•vvch klasa robotnicza odwtarzall w tej, cz.y innej formie klasowej. Musimv zdawać sobie qrywa rolę przodu jącą. W swej
wytyczne, zawarte w referacie. A sprawę z leqo, '~ jaki sp~sób de· 1~alce k lasa robo tnicza dąży do
. •
.
.
dyskusji winniśmy maskować wroqow, musimy paprzecież w
dążyć do łączenia wytycznych miętać równi eż. 0 tym. że w na· skupienia wokoł siebie fnny~h
oqólnych z zagadnieniami istnie szym kraju panuje ostra walka lwarstw, ale musimy zdawać_ sobie
jącymi w terenie. I to nam się klasow'a, że nasi wrogowie korzy s-prawę, że tylko ona posiada peł
dziś lepiej udaje, niż dawniej.
stają także z .T?omocy międ~yn~- nię świadomości klasowej. Dlate
b •
.
•
rodowej reakc11. Nasza czu1no3ć'
Proszę towarzyszy, mow1my o klasowa musi · ulec zaostrzeniu. qo .nie moze nam .?Yć o 03ętny
wielkim historycznym znaczeniu
III Plenum, ale lllJlSimy sobfe u- lepiej pozwolić sobie -na powścią soc1alny skład Partn.
.
k z .
.
..
z t
Nie będziemy zamykali Partit
qliwość, niż niepotrzebne qadulor. eme. 1ego
pr
k y ommc, l ze
iedn~k. że przed inteligencją, ale w tym wy
to
•
znaczy
Nie
stwo.
t wią w P enum S1erph101vym.
które usunęło niebezpieczeństwo wokół nas są sami wroqowie, na padku przede wszystkim mainy
.
.
•
.
.
o nam podówczas ze- sza czujność nie może zatem prze
rożącea.
·
kształcić sie w zbytnią podejrzli- na mysll mtehqenc1 ę tworcZą.
ślizqnięcia ideoloqiczneqo. w zewość. Musimy być czujni, ale Nie odaradzamy się oczywiście od
szłym roku przeprowadzono anaie podejrzliwi. musimy. mieć po intelige]lcji. Wciąqać do Partit
n
teoretyczną błędów q;rupy
lizę
tow. Gomułki, w tym roku mówi- czucie odpowiedzialności za to, będziemy uczciwych ludzi, a demy o tym uwzqlędniając zdoby- co ·robimy.
maskować wroqów.
te w międzyczasie doświadczenia
Plenum mówiło się wiele o
Na
Tow. Kusiak ma wątpliwości
i wiążąc tym samym teorię z prak
krytyce i samokrytyce. Tylko u- co do form pracy polityczne j na
tyką.
przytomnić sobie muslmy, że kry
wsi w propaqowaniu spółdzielczo
Zda jemy sobie sprawę z teg:>, tyka i samokrytyka to nie tylko
produkcyjnej. Dążymy do so„
ści
że nasi wrogowie dążą do odzy- stwierdzenie faktów, ale również
skania sweqo stanu posiadania. doqłębne ·wyciąqnięcie konsek- cjalizacji wsi poprzez spółdziel
czość produkcyjną, należy podkre
ślić, że moment dobrowolności w
nas~j pracy nie może być za
mazywany. Propaganda nasza t
praca uświadamiająca musi prze„
konywać chłopów, kobiety. Tylko
na pełnej świadomości możemy:
budować trwałe podstawy socja„
li~u na wei.
Q.

Krytyka i samokryt yka

są ludzie, n ie lubiący
krytyki w ogóle, a samokrytyki
w szuzeg61ności. Ci lulhie, których mógłbym nazwać .,lakierowanymi" komunista.ml, stroolą
od samokrytyki mówiąc: znów
ta. przeklęta. samokrytyka, znów
wykrywanie naszych niedomaczy nie można nam dać
gań,
spokojnie pożyć? Jasne, że ci luDysl'Usja nad referatem
PZPB vt ·Pabianicach zła obsada historycznych przemian, powstaSienkiewicza była ściśle związana
dzie nie mają nic wspólnego z
stanowisk wynikła ze szkodliwego łych w okresie powojennym. Oma·
duchem naszej Parlił, s duchem
z sytuacji! w terenie. Większość liberalizmu organizacji podstawo- wiając pracę Komitetu Wojewódzbolszewizmu."
towarzyszy ltrytycznie i samokry- wej i Komitetu l\Iiejskiego. Tow. kiego tow. Stawiński zwraca uwatycznie omawiała swe prace.
Nie ulega żadnej wątpliwości, :te
gę, że koło. pr,eleg~ntów. przy K~Tomas stw'iP.rdza, że wytyczne III
Podobnie, jak na plenarnym pol my w ogniu szczerej krytyki i saPlenum potnogą szybciej i lepiej mitecie W0Jewodzk1m me pracuJe
siedzeniu Ł.K., tak i tutaj wysnn~·
mokrytyki, wykryjemy błędy i brareg-ularnie.
reagować na błędy, popełniane w
ło lit na ~zoło kilka zasadniczych
ki i łatW'lej je przezwyciężymy.
sekretarz
'fOW. KULIŃSKI
•
p~dkre:P.~ó.w~a.
pers?nelu.
obsad:ziie
zagadnień.
III Plenum KC cpostawiło przed
i„ s<nsł~ łą~ a "K W : _ o ile organizacje podstastałeJ
komecz:~osć;
ala
W dyskul!ji zabierało do!J 26 to- uosc1 komttetow powiatow:vch . 1
Part!~ sprawą . zwiększenia rewoluadków WY·
, ·
· k
, ,
warzyszy.
cyjnej CLUjności kadr partyjnych w
e. w ~vię sz~\~~:c~~dań 0 ty'I„
miejskich z ..:iekr.etarzami ' organ1- ..,
,
związku z zaostrzającą się walką kla
co przyczyni w1ązuJa się ze „ „
wych
d t
"i
, . · ._ organiŻacie partyjne na poszcze•
z~cJ po s av.o .
sową. III Plenum wskazafo na kospełnie
często
oddziałach
eh
óln
orgam
,pra_c~.
usprawniania
do
s1ę
nieczność zmiany dotychczasowego
. . N
. .
g .Y
'Vzywa rowntez do zazacyjnej
styl..i pracy. na konieczność regulo- czujności
niaJą roh ~1erown;c~eJ. . asze or• ,o • :a łączności sek1·etarzv Koo-anizacie medocemaJa Jeszcze za. • ,•
.
cr~~mem . ,
wania wzrostu Partii i zabezpieczeTOW. OLCZAK
toi' ów śorJ'alistyczne" d . "
nutetu WoJewodzbc>go z terenov.~ •
nia jej przed rożąeyml niebezpie.
.
,
ga mema pos
· "artyJ·nymi.
. k •t t
I SEKRETARZ KP BRZEZINY
praćy i racjonalido
stosunku
go
I!
nn11
e
·om1
uu
cz:eńst\"llłmi, na konieczność ~dnie
Historyczne Plenum KC zwrócizatorstwa.
sienia jej roli' w budowie podstaw
Zagadnienie
społeczeństwa socjalistycznego.
ło "uwagę na konieczność wz~o7.e
Winą Wydziału Ekonomicz.nc~o
nia czujności na szczeblu powiatopolit yki personalnej
Pozornie zdawałoby się, że wróg
jest to że w polityce kadroweJ me
wym. D0wodem konieczności wzmojest już całkowkie pokonany, że ży
TOW. J:Ę;DRZEJCZAK, sekretar:1: ~ięga do kadr, rekrutujących się
żenia czujności jest stosunek nasz
cie płynie spokojnie, no bo nie mto
z przodowników pracy. Nu~zym blę
podstawow!.!j orgaaizacji 1iartyjnej
do wspomnianego w referacie ~Voi
waliśmy na naszym terenie ja~kr.i
dęm jest również to, że me potraprzy PFSJ w Tomaszowie l\lazc>niakowskiego, będącego posiada\Vych przykładów prowokacji czy
fimy uczyć na!lzych towar~yszy,
wieckim. :Mówca pokre~la na wstę
czem 32 ha ziemi. Winą moją jest
dywersji. Jednak należy zrnum:eć
jak rozwiązywać praktycznie zapie, że wielu wyi-zucon_y~h z fa~ry~i
że proponowałem go na stanowisko.
że zmieniły się warunki i, że v.rróg
/?adnienia, wylani!ljące się w zakła;
reakciouh;tów i zlodz1e1 znaJdu.ie
Gdy
metody działan'a.
zmienił
sekretarza KG.
dach pracy. Chrial?ym _je'l~cze zwro
nieraz oparc;e, do,;tając się niekieZwiązek Radziecki wszedł w (lkres
cić uwagę na to, :rn mektore. orgaWłaśnie to, że czujność. nasza zo·
dy na wyższe stanowiska w innyc~1
mó
budownictwa pokojowego, Lenin
n izacje nie przełamały do teJ pory
stała pobudzona, pozwoli na wyinstytucjach i szkodząc w dalszym
wił do bolszewików:
zaściankowości w swej prak!yc~.
krycie wielu niedociągnięć i .wro- cią"'u Pań:itwu Ludowemu. Na1';ią
gich wystąpień Woźniakowsk1eg.J.
„Dzlś nas nie atakują z bronią.
zuj'ąc do praC'y organizacji partyj- Na przykład w ~gierzu, i PaJnam:
w relm a mimo to walka z<~ S.::>o
Popełniliśmy równie?. błąd w ocene.i, mówca stwierdza istnienie po- cach obserwujemy wyrnzną. mechęc
przyjmowania nowych ludzi, ewenka1>itaUstyr:znym
łeezeństwern
nie tow. NawTockiego, b. sekr. KG .ważnych braków w pracy organistała. się sto razy bardziej zac·ie·
tualnie oddawania ich innym ośrod
w Gałkówku, który okazał się hr·
:-alezakładach
W
zac.yjnej.
kła f niebezpieczna dlate~o, że
kom. W pr2cy Centrali Rolniczej
Te
łym granatowym policjantem.
dwie 46 procent towarzy;;zy bierz..i
nie zawsze jasno możemy do·
dobitnie zaznacza się brak ko?rdydwa fakty dowodzą niezbicie, że
udział we współzawodnictwie prastr;i;ec, gdzie przeciwko nam ~toi
nacji i właściwej ~ospodark1 kaczujność nasza w sto~unku do kadr
cy, organizacja jest liczebnie sła
wróg i ltto jest naszym przyj:\cie nie była dostateczna. Dużo trud·
drami. DemokratyzacJa kadr w naba, Rada Zakładowa źle pracuje, a
lem."
szych za kładach pracy jest naczelnofoi w naszej pracy nastręcza
na zebraniach organizacji oddziało
fakt, że wielu spośród nas nie P?:iz:ś
Słowa wielkiego Lenina są
wej nie porusza się sp1·aw produk- nym zadaniem, wynikającym z usiada dostatecznego przygotowania
aktualne dla naszego kraju. Wróg
cyjnych. 1\1.Jwca wytknął równi<:>ż chwał Plenuir. KC.
ideologicznego.
nie iznikł, wróg nie został cal!;:;1w1słabe przygoto1;-anie wykładowców„
kierownik
TOW. GLlNICKI cie wytępiony - wróg zmientł mekierujących szkole:iiem partyjnym.
Mów~a
·wydziału Rolnego KW. TOW. MICHAŁKIEWICZ - ZUP. ·
tody. Głęboko zamaskował się . !Jle
omawia niedociągnięcia w pracy
TOW. SYSAK - a;'l'ektor Okrę
równie głęboko- zapuszcza i.w<Jją
Uchwały III Plenum o wzmoh·
spółdzielni produkcyjnyc~ .. N_ie v~~'
JeJnym z poważniej
gu PGR: zbrodniczą siatkę. Fakty ujawn:one
niu czujności, należy takie zastokorzystuje się tam wła~c1w;1e siły.
błędów polityki pP1·~onalnej
i;,ych
na łII Plenum KC są tego najlepsować na odcinku młodzieżowym.
w PGR jes~ brak szkolenia 1·e>bot- pociągowej. W gromadzie Srebrna
szym dowodem.
Członkowie Partii, pracujący w ma
powiatu łódzkiego i w inny~h g'l:oników rolnych i ukzymywanie l'taAnalizując pracę organizacji wosowych organizacjach młodzież9.
maclach stwierdziliśmy takie wyrycl1, przedwojennych fachowców
jewódzkiej cytuje tow. Sienkiewicz
wych, muszą być specjalnie czujni,
padki. W spółdzielni produkcyjnej
na stanowiskach kicro,vniczych, bez
przykłady z terenu, które świa:i::zą
ponieważ do tych organizacji ży
Andrzejów JJrzyjmuje się na człon
uwzględ11ienia ich oblicza polityczo braku czujności.
wioły wrogie mi.ją łatwiejszy tloków ludzi nieodpowiednich.
maw
partyjne
Organizacje
nego.
Jak wygląda sprawa czujności w
stęp.
Przechodzac do ou:ówienia spraw
aktyw
brak
wykazują
PGR
jątkach
naszej organizacji?
podatkowych: tow. Glinicki stwi~r
wrogiej
wpływem
pod
Właśnie
nie
pracy
Współzawodnictwo
ności.
C;i;y nie występują u nas ob,3Wy
dza, że wię!;:szość bogatych powiadziałalności ZllfP-owcy nieraz zai·ozwija się jeszcze należycie, zbyt
.§lepoty politycznej, czy nie wystę
tów, jak np. Kutno, Łęczyca, wpła
tracili swoją. linie i pop~łniali wi~
słabo pracuje Zwi~zek Zawodowy
puje kumoterstwo?
ca opieszale podatek gruntowy w
le błędów. Braki pracy ZMP w świe Robotników Rolnycn, nie odbywaj~
PZPB w Zelowie, :znane są z tegl),
zbożu. Omawiając pra.cę organizatle uchwał Plenum są. bardzo f>;>·
się regularne narady produkcyjne.
źe gorzej niż linne -zakłady przemyważne.
praca riie jest je:;zcze dostatecznie· cji podstawowych w zak!·adach prze
słu bawełnianego w województwie
mysłu spożywczego, mowca przyunormowana.
TOW. KLUSEK wykonują plany ilościowe i jalrnścio
tacza przykład źle pracującej orgaKO-:'<SICIE
KP
SEKRETARZ
we. Mimo, że jest to jedyny powaź
TOW. BOK - wskazuje na czę
n izacji w cukrowni Ostrowy. Organiejszy ~aklad na terenie p':>v.natu
Tow. Klusek zaznacza, że nastroste wypadki szykanowania prze;:
nizacja przejawia tam małą aktywłaskiego, Komitet Powiatowy w Ła
je na zebraniach, poświęcon~·ch
biurokratów robotników rolnych,
noM, nie zwraca uwagi na pasku nie interegował się tym co się
omawianiu III rlenum, wykazal3
v.rysuniętych na stanowiska dyrekuujac.:! w Radzie Zakładowej kumodzieje w zakładzie, ani przyczynar:'li
niezbicie, iż masy członkowskie sotorów zespolów PGR, w czym rówt crst\YO i częste awarie w produksłabej pracy organizacji p2r~yjn~j.
lidaryzują się w pełni z uchwałami
nież można ciopatry\rnĆ siQ dzic.łal
cji.
Teraz okazuje się, że członkie!TI egze
Komitetu Centralnego. Tow. Klunoś!Ji- wroga klasowego. Wiele uw:iTOW. 'VODZIX,()WSKI - f'RS:
organiz'.lCJi
kutywy podstawowej
sek podkreśla . dalej, że doły człon·
gi zwrócił 1~1ówc:a na sprawę two·
- Muszę przyznać, że bylem zbyt
partyjnej był przez dłuższy czas b!:'z
kowskie potwierdzily w całej rozizenia spóltlziclni produkcyjnych,
tolerancyjny w sto~unku do prapartyjny dyrektor zakładu ob. W~t
ciągłości słuszne stanowisko KC
wycr.erpuji~co omawiaj~c P?Peł.ni.a
cowników i niejednokrotnie zatrzJ'·
kowski.
i że stoją one na stanowisku usune jeszcze blędy w tcJ <lz1edzime.
na
mywałem 1:icwłaściwych ludzi
Komitetu
sekretarza
Funkcję
wania z władz partyjnych i z Par.
czlonek
TOW. ST AWixSKI Gminnego w Białej (pow. Brzeliny)
kierowniczych stanowiskach. Rów·
tii tych członków, którzy zejdą Komitetu Woje\\'ódzkiego oma- nie7. rnoj}} winą jest i to, że nie d~!
sprawował do październUrn br. nicz linii partyjnej.
wia politycz11e i organizacyjne i;nażyłem do współpracy z organizacją
jak.i tow. Woźniakowski, który byl
Tow. · Klusek stwierdza istnienie ~i;cnie t1chwal !Il Plenum KC, poJ- podstRwową, która liczy w CRS oko.
sekretarzem Komitetu Gminnego,
poważnych niedociągniQĆ na odcią
zagadnienia
doniosłość
kreślaiac
przewodniczącym GRN i admims',ra
Io 100 osób. Ta tolerancyjność i doku pracy na wsi oraz braki \"le
czuj110°ści. u~unięcie nosicieli od>'.'hy
torem majątku „Besiekierza". Niebrotliwość doprowadziły wreszcie
inteligencją.
z
współpracy
1enfa prawicowego z władz partyj- do tego, że aparat CRS skostniał.
zależnie od tego był on właścicieiem
nych je5t d'.Jwodem siły Partii. W
32 morgów IZJi.emi i 27 morgów lnsu.
W najbliższym przeto okresie czaPABIANICE
KM
AS
TOl\f
TOW.
dalszym ciągu swego przemówienia su będziemy musieli się zająć odNic dziwnego, że po zdjęciu t;ikiego
Mówca. wskazuje na. brak czuj- mówca stwierdza, że stosunek do
Komitetu Gminnego,
sek:retar.z:a
świeżeniem personelu. Chciałem pod
przy Związku Radzieckiego i WKP(b)
ności organizacji partyjnej
członkowie organirz:aoji partyjn~j n·e
kreślić tylko, że mimo braków CRS
jest miarą stosunku człowieka do
obs~dzie pov.-a~nych stanowisk. W
prowadzi w PZGS-ach i GS-ach
mQgą ~rzypomniE'.ć ~obie kiiedy cełyjuych

ujawnia bl~dy i wskazuje właściwe drogi
Przebieg dyskusji nad refera:tem tow. Sienkiew icza
to'"·

"?"

Zagadnienie
rewolucyjnej

Pragnął bym jeszcze podkreś!fć
kt6ra pozwoli na
partyjneg:>~
doniosłość szkolenia
stworzenie nowych metod pracy
Krzewienie ideologii marksizmu„
TOW. BORZYCKI - kierownik
III leninizmu jest na.szym obowiąz
Wydz. Personalnego KW. Plenum KC bardzo wiele miejsca kiem. Tow. Stalin niejednokrotnie
w swoich rozważaniach poświęca zwracał uwagę, że gdyby nam się
analizie polityki kadr. KW pono.;;i
dokładnie
przeszczepić
udało
winę za błędy, popełnione w tej polityce. Wielu ludzi odeszło ~ nasze- marksizm każdemu członkowi na„
go aparatu nie dlatego, że nie da- szej Partii, 90 procent naszej rcrwali sobie rady, ale, że nie otaczaboty w budowie socjalizmu było
liśmy ich dostateczną opieką.
Na odcinku gospodarczym rów- by dokonane. Dla teqo też musinież popełniliśmy wiele błędów. Jamy dążyć do umasowienia szkoko nasz blad należv ocenić to, że
lenia.
zb~·tnio ufa.liśmy i1aszym komitetom powiatowym, niejednokrotnie
wszelkieqo typu w
Uczelnie
nam niedokładnych szkoleniu kadr nie moqą podolać
udzielającym
informacji o ludziach. Trzeba podfachowy aparat pracy. Braki nasze winniśmy zaże nasz
hTeślić,
administracyjny odenvany jest od tern usuwać na drodze samoksz lał
rob~t~ików, że nie współpracujej cenia pod kierownictw~m Partii.
z nnm.
Aby uchwały III Plenum spełni
Odrębnym, bardzo ważnym zagadnieniem jest właściwy dobór ły swe zadania muszą być orzv'
kanclydatów do szkół zawodowych.
Bowiem w szkołach rolniczych wi- stosowane do wamnków terenod:imy bardzo częst? elementy wro- j wych.
1 Województwo łódzkie w histogie Pol~ce LucloweJ.
Bez zasięgania opinii często
suwa się na wyższe stanowiska w n1 ruchu r<>botmczeqo posiada
Centralnych Zarządach ludzi nie- bardzo piękne i chlubne ]farty,
dlatego tym bardzlei musi dąży~
odr>0wiednich.
ł III Pl"
h
· b
Należy skończyć z kumoterstwem d 0 t
-ego, aze Y uc wa Y
i liberalizmem. Trzeba rozpocząć
konkretn<i realizację wytycznycn num znalazły pełną realizację.
III Plenum KC.
pracę badawczą,

.

v;y., .,

Szkolenie partyjne
TOW. KIESTRZYŃSKI - kierownik Szkoły Wojewódzkiej: Niebezpieczeństwo odchylenia prawicowego nie zostało jeszcze całko.
wicie usunięte.
Drugie zagadnienie - to brak czujności. Kvmitcty Powiatowe wyznaści. Komitety Powiatowe wyznaczają nieraz do szkoły ludzi nieodpo•„·iednich. Oezywi~cie, winę ponoszą· nie tylko Komitety Powiatowe,
ale również kierO>V"Ilictwa szkół,
które tych ludzi przyjmują . Wycią
gamy stąd wniosek, że musimy być
bardziej czujni.
Byliśmy dotychczas słabo powiazani z terenem, z praktyką, ie
wsią. Ale byliśmy także zbyt luź
nie powiązani z KW.
TOW. GUTOWSKI - sekr. KP
Ra,,;a.:Mazowiecka: ' - Odchylenie
prawicowe i nacjonalistyczne rnzgromione zostało ostatecznie, jednak
w dołowych og·niwach part~'jnych
mogą jeszcze r · · Jsta wać jego śla
dy. Wielką rolę w z.walcr.aniu tych
resztek może spełnić J.:orzystanie
z historii i doświadczeń WKP ( ':l),
bojowy szlak
wykazqją
które
Związku Radzieckiego na drodze
do socjali:m1u. · Rawa jest typowym
powiatem, w którym brak klasy robotnicze3 w istotnym tego słowa
znaczeniu .. Dlatego czujność nasza
tym bardziej powinna być wyostrzo
na. Niestety, musimy przyznać się,
że organizacja nasza ma. sobie w
tej rlziedzinie wiele do zarzucenia.

Wieści
KSIĄŻKI

.

z ZSRR

PISARZY SŁOWIAŃ
SKICH

Nakładem Państw. Wyda\vnictwa

Literatury Pięknej ukazał si~ niedaw
no w druku II tom dzieł Adama
Mickiewicza. W skład teao tomu
wchodzi również „Pan Tadeusz".
W r. 1950 ukażą się nasti;::pne tomy
5-tomowego wydania dzieł Adama
Mickiewicza.
„Goslitizdat" zamierza wydać w
r. 1950 ponad 20 dzieł pisarzy słoA
jej
wiańskich. Literatura czeska reprezentowane
poezja i proza będą przez '/ tomów. W tej liczbie
znajd;;ie się jeden tom antolo_qii poezji czechosłowackiej, .,Historia filozoficzna'' słynnego pisarza czeskiego, autora szeregu powieści historycznych ~ A. li::aska, p::.rc:'.~e i
szkice Karola Gawlicka - Borowskiego, dzieła ·-,1ybrane Jnna t:.::udy
i inne.
Z literatury polskiej. oprócz zbio
ru poezji polskiej, ukażą się utwory
6 prozaików i poetów, m. in. Krn·

szewskiego, Konopnickiej, S icnkiewi
Cza, Żeromskiego oraz „Chłopi"
Reymonta.
Ukaże się również kilka książek
pisarzy bułgarskich, w ich liczbie
„Pod jarzmem„ Iwana Wazowa, PO
wieści i opowiadania L. Karawie_ł2wa i inne.
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Niestłumiony

nigdy płomień wolności
·~

.

W rocznic~
Powstania ,Listopadowego

rycznej Olsz)7!Ce Grochowskiej, o bojalh pod Stoczhiem, pod lgw1iami, Dem
bem Wielkim, o zmaganiach vocl Ostro-

lrh!, wsławionych bolwtel'Slll'em Bema,
i bohaterskiej walce gen. Sowii'iskiego
na reducie W arMmwskiej W oli„.
1'r=eba i należy slatL·ić ofiarny patl'io
ty;m reu·olucyjuego ludu polskiego i
bezprzyl.-ładne męstwo pou:staticzego żoł
nier:;ri...

Lecz nie "olno nigdy zap~minac o
drugiej stronie medalu listopauo\\'cgu
powstania: o zdradzie „góry", o hauieb

• nym brnku wiary ..tcodzów pm1'stll·
11i01_vychf', panów Cliłopickicli, Skr:yneckicli, l11Hlziu:ilłów, Paców itd, o ohy
c111ej polityce ugody z curatem cywilneg:i kiermmicuca pon'staiic=egó.
CiartoqEcy i Skrzynet:cy, Lubccry i

,Gd:ie spoJrzet, pełno strasznych dziany był on na dzień 10 grudnia, ale
spraw ze względu na to, iż żandarmeria carkajdany wszędzie, wszędzie bicze, ska znalazła się na tropie sprzysięie·
nia i sphkQwi groziło zdławienie w
i ł~ niemocy niewolniczej,

I zpibna. hańba cankich .praw.•.".
Tak pi~ał w płomiennej odzie „Wolność"• wicll.i poeta• rosyjski, Alllksander
Pu!zkin, wzywając „niewolników" hy

luclowym ka11itulncji 11;ol1ec rządów 1370 dziewcząt i chłopców.
•.wlrnrczycli i rodzimych 1-1y:;yskhm
... największym liczebnie h!.!fcem
czy, ani oderw11ć polsl.-ich rob11111i·
jest hufiec harcerski w Sieradz,1, lików od wspólnej walki z brnćmi
C"6ąCY

zarodku - trzeba .było wybuch 11ie..
xnimo,
·!'podziewanie przy'pieszyć),
iż sprzyei~żeni uie- tdąi)li pnygot-ować

żynie. To tak, jakby pom:d.1io
wspominali o nim.
Przecl.ez' to on wr·az z innvmi
przyczynił się do wyróżnieuia ~ego środowiska.
Wszyscy mają jednym 5 łowem
„swój honor'· być najlepszym, naj
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rocznicą Listopadową

I

rol< u.

W nocy :: dnia 29 na 30 listopada 1830

rdku przywódca patriotycznego spr::.y~iężeni!I u.10jsko1cogo, podporucznik Piotr

Jl7yMc1.i, wyprou,yid;il na ulice Warsza·
t('Y -

do powstaiiczego boju -

u:ar.

3::,art·ską Szholę Podc11orqżych Piechoty.

Mimo,

iż

akcja ta

była

przedwczesna

i niezgodna z planowanym przez spis·

ko\\ CÓW

)\') buchem

powstania (przewi·

na drugim

Paweł nic nie mówił coś w mvKażdemu jest przyiemn;e, :,i~- sarzy'' nie miała już żadne.i n.:eśli rozważał i kiedy chłop..::v tlic.co
dy słyszy, jak inni z ,uznan.em ny niedostatecznej w szko!e, tylmówią 0 „jego" szk<J!e, klasie, ..iru ko Olek, ten starał się za całą s:5- się uciszyli - powiedział: -- Ja

Konkurs kalendarzowy
»PROMYKA«
_____
--

llył to okres, w którym wrz„1ue rewolucyjne przcLiegulo poprzez Euporuszenie umysłów
Duże
ropę.
rewolucji lipco·
odgłosy
wywołały
,1·ej w· Paryżu i sierpniowej w Brukseli. Wśród uci;nionych ludów wzrosły nastroje walki z tyranami świata.
„Niepokój" ohjąl ziemie polskie b. zaboru pruskiego i austriackiego, znaj·
dując najbardziej podatny gmnt na te·
renie b. Królestwa Kongresowego (zabór carski). Zwłaszcza w Warszawie na długo jeszcze i>rzcd listopadem 1830 r.
- doc11odziło 'coraz częściej do zabu·
rzcń robotniczych i rzemieślniczych (na
t1e panującego wówczas ostrego kryzysu
gospodarczego). Wzmagał się wyzwo·
leuczy ruch oporu przeciw „kąjdanom"
i „l1ić:zom" oraz „zgubnej hańbie carskich praw.„".

członków,

SPRAWA ·KLAPO UCHA

sobie zawczasu naleiytego kierownictwa
- „odważną pieszc7.ąc myśl" - pow- powstaniowego, nnwi;izać stosw1ków z
prowincją itp„ mimo iż zawiódł pow·
łtali przeciw tyranom świata.
sygnał ogniowy na Solcu - nie
stańczy
„Pieściły odważną myśl" walki z jarz
iskra zapału rewolucyjnego:
zawiodła
mem caratu wszystkie „rewolucyjne gło.
podchorążuków Wysockie
zbrojna
nhcja
sy": i te z polskiego Zwhizku Wolno·
._
całą Warsz.om;, a 1ia
ogar11ęla
s::yblro
go
mularstwa Narodowego z bohaterskim
-- - - kraiu.
więhszość
i
wet
j
Łukasi{1„kim
Walerianem
majorem
Niewątpliwie - przeciwnik, wrogi, tyowe z rosyjskiego „Z,wiązku Południo917
wc_go", ktorym kierował mężny płk. Pa ran, ks. Konstanty, :r;ostał zaskoczony
wybuchem powstania, niewąQpli1~ie - ·
wel PesteI, ożywiała ona ucze.sLników wódz ten „od parad i gali wojskowych
naszego Tpwarzystwa Promienistych c.zy J\U placu Saskim" uie. bardzo wiedział
LIPIEC
PAiDZłERN.
ll$TOPAI)
Związku Przyjaciół (powstałego z · b. „ro z tym fantem robić" i - po krót·
wahań - wolał się uciec do
okresie
kim
ug~upowań, Filaretów i Filomatów, do
działań „odwrotowych", lecz jeśli pow
których , m. innymi należał nasz naj· ziął decyzję odwrotu, to również nieSpójrzcie na zamieszczone u góry KARTKI KALENDARZA.
większy wieszcz narodowy, Adam Mic- wątpliwie pod w11ływem rozpalającego
jakie
Pomyślc:e,
ognia
płomieniem
większym
coraz
bię
kiewicz), jak również spiskowców z ro.
'\VAŻNE, PAMIĘTNE WYDARZENIA
tym
syjskiego „Związku Dobrych Czynów" powstania listopadowego: bojowe u;e:wanie „Warszau-ianki" - „hej, kto Po- nastąpiły w tych dniach, które one przedstawia.ją i napiszcie 0
Wojskowego"„.
czy „Towarzystwa
lah na bagnety" - i - „Poii-swń Pol- do „Promyka".
Plamień wolności, którego iskry żarzy sko, skrusz kajrlcmy" Ci, którzy nadeślą najściślej i najpiękn'ej ujęte opisy h istoryzm.obilizowalo
•
ly się równie:i: w owym czasie wśrócl sflolec:e1lstwo polshie do u:alki, narado- cznych faktów objętych przez vryżej podane daty, otrzymają
G O Dy
rei,olucjonistów rosyjskich, wybuchł vo tco-n-yzwoleńc:ej, do wal1.:i por~tańc.zej.
CE N N E N A R
W zwinzku z·
ziemiach polskich w postaci
1830 rok; - trzeba i należy pamiętać \.V postaci zajmujących i pięknych książek.
' r. b •
· 15-go grud n1a
· na dsył ac' d o d n·a
· d z1· nal ezy
Odpow!e
ou;sUmia narodotw·wy;;wole;iczego 1830 o piękn)rh kartach powstania: o h isto.
P

tężnie na

1365

Budujemy

,
to najlepszy oPóźna jesień kres do rozwieszania skrzynek,
służących ptakom za schronie!'l.ie,
w ci ężkim dla nich okresie zimowym.
Nasze ptaki leśne i ogrodowe po
trzebują teraz naszej P?'mocy, ~a
służyły przecież na nią, pracowicie oczysz.czając wiosną i latem
drzewa i krzewy ze szkodników.
Drużyny harcerskie w miesią
cach zimowych opiekują się zwierzętami, pomagając im przetrwać
ciężką porę roku.
Aby zbudować domek dla ptaków. niewiele potrzeba: kilka de

llczny jest hufiec w Ra wie Mno-.
wieckiej.
... Harcerstwo Łódzkie liczy r,becnie 19.400 członków, w tej i.iczbie
8.588 harcerek.
... w ostatnim półroczu do !zeregów harcerskich w wojewód~twie
łódzkim i w mieście Łodzi przybyło
5.189 młodzieży, i spośród tych co
ubyli - 878 dziewcząt i chłopców
przeszło do bratniej, starszej 1Jr~aru
zacji Związku Młodz'eży Pols;t'eJ, •
570 przeszło. do Pow. Org. „Slui.ba
Polsce''.
". drużyny harcerskie w naszym
województwie prowadzą same, lub
wespół z innymi organizacj'3m~ :l
s.z:lrnlą 397 świetlic oraz posiadają
101 własnych bibliotek?

mirnrlowości,
innych
miejscu znajduje .się hufiec ŁóJź zrcłaszcza od n·spólnC'j u'{llki z roChojny z 1256 członkami. Naj:rmiej
boL11ilrn111i rosyjskimi".
.........„ •••„ ....„„........„„......:-........................................................
Stefan Scefarishi

klasor<·ymi

demkę i zbierał „dw6je".
„ślusarze" aż pochudli ze ;:mar· · Ol e k przynosi"ł
· ·
przec1ez
tw1e111a,
im wstyd, grzebał ich hono:, a O
współzawodnictwie lepiej w takich warunkach nie myśleć.
Wreszcie, po ostatniej lekcji geoo-raf1"1' sl'on'czyła s1'ę c1'erpl'".\·os'c'
d '"
"
'
· t?
przydatniejszym, przo uiącym
„Slusarzy''.
. , .
,
,
Zastęp „Slusarzy' był wia~nie n:t I Kiedy nauczyciel Vl'1TWOł::>J 01Panowie C=anoryscy. Lubecccy, Chla- punkcie swego honoru bardzo CLU ka do mapy „Kłapouch" w~'szedł
„ślusarzom"
piccy, R<Jc1=i1dllowie, Pacmcie i Skrzy. ły, jak barometr na zmiany p.;go- niepewnie z ławki.
11Pccy ::.drndzili i :zaprzepaścili spran·ę dy. Zwłaszcza od czasu, kie<ly w ścisnęły się serca, czuli, że za chwi
'· pogrąży 1.10
· dna dwoia
·
-~ ltza 1ę Jeszcze
· · zastępy zaczęł Y W>r'o1
lisLO/)adowego 11010s1ar1ia riarodowo-uy·. d ruzyme
Je
' o tYtu ł „zastępu przo- nor ich zast,..pu. Nauczyciel za·
:woleńc:ego, lecz nie udało im się za. wo dmczyc
"'
pr~l'pafoić narodowego ducha u.'Olności. duJ·ące <Yo", „;:it-1usarze" wy k ooy,va- pytał si„ o warstw1'ce
na mapi.~, .-,_
0
'i:
Czytali,;my o tym we wczorajszym
„Głosie" w pięknym artykule E. Ocha· li wszystko, jak to się mówi „za- lek zaczął pokazywać linie bolejowe, po tym zmienił kierunek bie
ba, poświęconym pamięci wielkiego sy- pięte na ostatni guzik'·
Ale .. „ było jedno ale, które ~ pę gu rzek, które zaczęły pły• 1ąĆ w
na klasy - robotniczej - :Marcelego No·
dzało sen z powiek „Slusarzy", górę', miasta wędrowały swoó:iodwotki:
„Naród polski słusznie szczyci bowiem nie wszyscy spełniali tak nie po mapie, wyspy też nie miały stałego pobytu. · Kiedy Olek
się tym, że przemoc zaborców nig. wszystko „ ...na ostatni guzi~".
· po rnJrzu
·
· błą k aiąc
dy nie zdołała stłumić płomienia
s1~
To ,,ale" tkwiło w osobie 01!..a wreszcie
• p 6I
k iwan:u
·
'd
<!
u'olności na pol.3kiej ziemi, że po
poszu
~ro z1en1nym w
- ,,Klapoucha".
z
-'-.J
ul'""ku 11a,ę:yc1~ •powstan. ruir0t owo.
o
wspomni.:i.l
krymskiego
wyspu
Marek,
że
wyz1voleńczych, htóre miały doni o- Wyobraź.cie sobie,
słe, ogólnoeuropejskie znaczenie re Edek, Paweł, cała si6deml::a „'-ilu- Kanale Panamskim łączącym mcrze Sródziemne z Oceanem l11dyj••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••• skim,
cała klasa zacrzęsła si~ od
śmiechu. Oczywiście Olek d:::istał

Chlopiccy hai·d1.0 ~ię obawiali, aby w
crnsie powHania nie zwyciężyły hasła
skrm:zenia kajtlanów nie tylko tyranii
rankicj, ale również i przede wszystkim
kajilaninv "cwnę!rzncj nimrnli, nicsionaj pnez nC'i•k iJanów„.
A przecież głównie hasła wolnofri ocl
wyzpku i :.prawiedliwości Epołc1·znej mo
sktllerznic.·1 mobilizo11ać cały
g ły t..:m
'
uciśniony lu<l pobki wokół powstania
Li5Lopadowe)!:o„.

.~

Związek Harcerstwa Polstdego
na terenie Wielkiej Łodzi i ;'1 Jjewództwa łódzkiego zorgan:.Z iwany
je~t w 29 hufcach podległych ·1 wóm
Komendom Chorągwi, z których jed
na obejmu,ie hufce miasta Ł 1dz;i w
liczbie 9-ciu, a druga z terenu w0jewództwa gromadzi 20 hufców.
„. hufiec harcerski obejm•1 le od
IO do 40 drużyn na terenie jefoego
powiatu, lub dzielnicy mie_j;;!;:ip~. a
wolucyj11e, nie udało się obszami. drużyna liczy przeciętnie :.:0--30
kom i burżuazji ani 11arz11cić mas()ln członków, hufce więc li~zą od 233 do

sądzct druhowie, Że postąpimy
słusznie, gdy usuniemy

z

nic.-

naszego

zastępu Olka.

usuwaniem ~ię od
obowiązku, jaki na nas spoc7,~--"'
wa.
O jakim zn6w obowiazku
m6wisz, - może mamy w ysł~;ni
wać jego bredni na lekcjach ~
zaperzył się Marek. Paweł przecząco pokiwał głową. - Olek s:ę
słabo uczy, jest widocznie mniej
zdolny, lub nieobowiązkowy, :zy
kt6ry z nas to sprawdził? Paweł
pytająco spojrzał na kolegów-.
Siedzieli cicho, ich milcze i:~ by
ło przyznaniem racji słowom PaTo będzie

wła.

Nikt :z: nich przecież nie pom.vś/ał dotąd, by wspólnie uczy~ s:ę

z Olkiem, pom6c mu przez.wy<;:,„
żyć trudności.

- Ja dziś p6jdę do Olkt, pny
gotujemy razem lekcje na ju;t''.l
- powiedział Paweł. Po chwili z
dwóję.
drugiej ławki wstał Edek. · - To
w
li
zost~
Po lekcji „Slusarze''
klasie. Byli oburzeni do naiwyż ja przygotuję z Olkiem lekc,ie ju.
szych granic na Olka. To oni, Ha- tro!
rają sict, pomijając już spraw~ hoSzkoda, Że nie widzieliśde l-tOnoru ich zastępu uczyć pilnie, by
Olka na pierwszy okres z:<0lpni
najwięcej wiadomości zd()'.Jy,;, a
on, Olek, tymczasem lek::!l'l'aŻY 11y.
naukę, kpi sobie z niej! Prawdziam r~·
Ja je widziałem, w'i.ęc
wy „Kłapouch"! Doprawić mu wiem, ani jednej dwójki, a i tc.Sośle uszy - przekrzykiwał jeden,
jek też było niewiele.
drugiego.
Z olkowYch stopni dumnv jest
Ja proponuję, :i.by Olka US\Jpow:i:- cały zast~p „ślusarzy'' - to i.;h
nąć z nasz~go zastępu dział nagle Tomek.
najpiękniejszy wynik współpracy.
„Slusarze'' na chwilę um;lldi, Już nikt nie myśli usuwać „Kła
jakby zadziwiegi tym pomysłem,
poucha'' z zastępu „$lusarzy''. A
a potem wybuchnęli jeszcze o;;.'ickponwślcie, że jeszcze tak nidawszą wrzawą. - Oczywiści<.:!
no mówił o Kanale Panam~im w
nąć go, będziemy mieli spJi\Ój Afryce.
krzyczeli.

w
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domki dla ptaków

sek, gwoździe, młotek, piłę, no i
dobre chęci, tych ostatnich na pew
no u harcerek i harcerzy nie zbra
knie.
Deski używamy o grubości 1
2 cm. Sklejki (dykty) do budowy
domków się nie uży-wa. Skrzynkę wykonujemy dokładnie według niżej podanych wymia.rów.
Pamiętajcie, aby wewnątrz skrzyn
ki dno obramować skośnymi listewkami, przez co zaokrągla się
dno, a do ścian przybija się wewnątrz listewki, które ułatwiają
ptakom poruszanie się.
Skrzynka zwykła, którą widzicie na rysunku 11 jest najczęściej
muchołó
używaną dla s ikorek,
wek, pleszek, kowalików itp.
Wysokość skrzynki z przodu wy
nosi 28 cm, z tyłu 34 cm szerokość 20 cm, długość 20 cm'. Otwór
okrągły wycin~~Y w przedniej de
sce na wysokosc1 7,5 cm liczac od
środka otworu. Szerokość ;tworu będzie różna, zależnie od wielkoś? ptaków, dla których domek
robt:r1Y· Przeciętnie wycina.my
otwor o szerokości od 3,5 do 5
cm.
Skrzynkę półotwarta.. która wi

dzicie na rys. 2 robimy dla pliszki, kopciuszka i muchołówki szarej.
Skrzynki zawiesza się na drzewach i murach, zwracając uwagę,
aby miejsca te nie były zacienione.
Przód skrzynki winien być zwró
eony w kierunku poludniowowschodnim.
W lasach należy zawieszać
skrzynki na drzewach, rosnących
bardziej na skraju przy drogach,
nad strumykami, w tych miejscach, gdzie p:orcienie sło.Uc'l. czę
/
ściej docierają.

..

Kochany Promyku!
w ten sposób przetrwać nadch·;dzącą
. Mieszkam na przedmieściu, bts::o z.lmę.
lasu: często też widzę różnych :r.i.;esz
Proszę Cię, napisz 0 tym PNmyNajwięcej ,est ku.
kańców tego lasu.
Ela
ptaków, chociaż teraz przed zilT'ą
ci~;:itych
do
wiele 2 nich odleciało
z drużyny P.rzy Sz~_ole Podstaw. 15
krajów. Te, które pozostały, przeważ
Miła Elu!
nie nie mają mieszkania na zimę.
Ba.rdzo ładnie, że jesteś taką czuzmarz.'łii:te
2imą
już
Widziałam
ptaszki i teraz, gdy pomyślę, że i te, ł~ opiekunką naszych m~łych skrzyprzyjaciół. Wiele ;>ta~ów
zamieszkujące las obok mego clrmu drntych
che~ im chrond nasze sady :i lasy przed sz!rod
mogą cierpieć od mrozu,
nikami latem, my winniśmy im z
pomóc.
Powiedziałam o tym na zbiórce na kolei pomóc przetrwać ciężki okres
szej drużyny i wszystkie postan(wi- zimowy, budując dla nich do!nki,
łyśmy zbudować kilka domków dla karmiki, zbierać pożywienie.
:rak, jak i Wasza drużyna, ·.vic1e
ptaków, a także zrobić karmik l na
prowadzi „walkę fl wną",
najbliższej wycieczce lllazbierąć w ;nnych
lesie nasion i owoców różnych dr.?cw boć przecież harcerki i harce:ze są
i krzewów, które zimą, kiedy foieg przyjació1'm.i zwierząt i kocha;ą przy
pokryje ziemię, będziemy syp1ć do 10dę.
Obok znajdziesz dokładny opis .;ak
karmika dla ptaków.
Kocha:1y Promyku, chciałabym, nale:l.v budować domki dla ptaków.
Reda.'ktM
aby i inne drużyny budowały Jomki
i. karmiki dla ptaków, pomo.i;cmy in>
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owych
!Szkolenie· kad r z.wiązk.
na
Czemu

kursach~

przypisać niską &ekwencję

Zagadnknie kadr związkowych

W.ele nadzie;

łączono

z p.tzepro r.a

wyższy

poziom. Niestety. wid-0- kniarzy,

było ..: aż

2-ch

słuchaczy.
się w

j«:8t obecnie wysuwane na wszyst wadzonymi ostatnio na terenie Pa czne są pewne niepokojące obja- Normalr...1-e frekwencja waha
kich zebran:ach, naradach i odpra bianic kursami dla mężów zaufa- wy w pracy tych kursów. Chodzi granicach 50 - 60 procent.
wach związkowych, na 'pierwszy
plan jako zagadn!enie o kolosalnym znaczeniu dla dalszej pracy
wszystkich ogn:w zw'.ązkov•;ych.
Bardzo v:ażr.ym ogniwem pr;i.cy
Zawodowego
Związku
każdego
jest grupa związkowa. - Ostatni
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Kongres Związków Zawodowych
Komitet PZPR.
bardzo obszerne zadania
postawił
Sekretariat
4
zw.ązkowym; w
grupami
prze<l
I sekretarz
2P9
pracy. Zadania
za'kładz:e
każdym
Il.sekretarz
415
te <Obejmują w· elki zakres probleStraż Pożarna
O
Kom. „Służby Polsce". mów socjalnych, za"':odowych i
6
Pogotowie Ub. Spoleczn. produkcyjnych.
10
PZPB
23
Grupa taka pracuje dobrze, jak
Komisariat M.O.
63
wykazała praktyka, kiedy na cze66 - Zarząd Miejsld
le jej stoi, zn'\.iący swe obowiązk:
Dworzec Kolejowy
91 i zakres pracy, mąż zaufania. W
P.C.K.
112
Pabianicach do tej pory r.· e było
Zar::ąd Miejski ZMP.
143
pod tym względem najlep'.-ej. Wię
Telegraf '
213
~l.>ierala
mężów zaufania
kszość
jedynie składki członkowsk'.e, w
wielu wypadkach nie or:entując
KI N A:
s:ę naw.et. że jest to jedynie droKi.10 „Robotnik'' film produkcji bny odcinek· ich pracy.
w Eurowęgierskiej pt, „Gdzieś
Nie wszystk e Rady Zakładowe
pie". Dla młodzieży doBwolony.
wluści
sposób
w
spełniają
„POLONIA" wyświetla wy swe zadania. Nie zawsze radni
Kino
film produkcji czeskiej pt. , ,Dni rozumieją. na czym w istocie pole
zdrady". Dozwolony dla młodzieży. gają ich obow'.ązki. Tak naprzykład było w fabryce mebli, gdz:e
Redakcja „Głosu Pabianic": radni postępowali ni€ zaws.ze zgo
- Armii Czerwonej 19. tel. 287. dnie z ir.teresami robotników.·

powłnni pomyślBć

Ponad 25 procer..t wszystkich
karnych, sporządzanych
przez organy MO w Pabianicach,
dotyczy pijaków. Cyfra ta najlepiej świadczy o tym, że wpr<'wa.
dzenie na te~enie miasta „suchych dni' było na czasie i jest ze
wszech miar pożądane.
Jak wiadomo „dni bezalkoholowe" Qbowi~ują w dniach· 1, 6 i 21
każdego m~esiąca, a więc w dni

Ob.

wypłat w zakładach pracy.

Sciste
przestrzeganie ootatniego zarządze
nia starostwa w Łasku, które zoMiejstało wydane na wniosek
skiej Rady Narodowe; w Pablan;cach, powi!llno w kor.sekwencji
znacznie zmniejszyć l:pożycie alkoholu w mieśc e. By jednak tak
się stał-O, trzeba jeszcze bardziej za
ostrzyć walkę z potajemnym wyszynk[em i ukrytą sprzedażą napo

przodowmcy w Fabryce

Narzędzi

po rnz trzeci na pierwszym miejscu

Włodarcz1k

Ob. Kubicki Henryk to jeden z ini- kracza 0,7 procent (tzn. 7 sztuk na

CJatorów współzawodnicfwa w Pań· tysiącl.
Prócz swej pracy zawodowej, jak
stwowej Fabryce Narzędzi w Pabia- się od niego dowiadujemy _ bierze
nicach. Z końcem ubiegłego roku ob. ak~ywny udział w życiu koła ZMP
Kubicki nie miał żadnego określone- i jest członkiem jego zarządu.
Ob. Włodarczyk Stanisław pracuje
go zaw~du. W fabryce wykonywał
ióżne prace pomocnicze. Ob. Kubie- w Państwowej Fabryce Narzęd:li ja·
ki mieszka w Kolumnie, ze swą m&t ko szlifierz.
Ostatnie obliczenie Komitetu W spół
k.ą. Tmdności, z jakimi się boryltał. a
między innymi przejazdy w zatłoczo- zawodnictwa wykazało, że ob. Wło
nym pociągu, zniechęcały go do pra- darczyk po raz trzeci uzyskał p'erwcy. Lecz' Kubicki nic załam'lł się. sze miejsce we współzawodnictwie
Zabral się do nauki zawodu kowal· indywidualnym, wykonując w ostilt·
skiego. Obecnie ob. Kubicki , to je- l1im etapie 218 procent normy.
Ponadto, jak mówi przewodniczą·
den z najleps1ych pracowników Jest
on przodowr.ikiem i osiąga średnio cy Rady Zakładowej, ob. Włodarczyk
181 pr:>cent normy. Jako kowal na w pełni wykorzvstuje swą szli!ierke,
m!ocie onoumatycznym wvkuwa oko' nie spóźnia się, ani też nie opuszcza
łt' 1.00ll dłut w ciągu 8 godzin przy pracy, mimo, że mieszka w Wiewiór
procent odpadków nie prze- czynie.
O'\ m

»Wesoło
Zarząd Mie;ski

„

Tym bardziej więc trzeba slę
w 28-ym oddzial~
Koło ZMP
PZPB w Pabianicach cieszy slę dziwić. dlaczego do tei pory w
28-ym nie potrafiono
opinią jednego z dobrze pracują oddziale
cych kół fabryCZ'l"~h r->:MP-owcy zorganizować młodzieżowej bryteqo oddziału potrafili· wydać qady produkcyjnej. Należy są
przeja- dzić, że ZMP-owcy teqo oddziału
ścienną,
własną qazetkę
aktywność, zechcą wykazać, że r<iwnież zawiają dość znaczną
zebran ia przeprowacl.za się re!'.)u- gadnienia produkcyjne nie są im
larnie, \\TY!'.)łaszane referaty są
dobrze opracowywane i spełnia obce i taka brygada wkrótce powstanie.
ją swą rolę.

w Pabianic ach
milo. ·zł
zaoszczędziła

Centrala Tekstyln a

f!fykonała

plan i

Składnica Centrali Tekstyln.-!j
Nr 3 w Pabianicach wykonała
roczny plan obrotów na dzień 23
::.;topada br.
Zadaniem Centrali Tekstylnej
w Pabianicach jest skupywanie
gotovvych tkanin PZPB Nr 4 i 9

19

bywa się obecnie bez błędu oraz
bardziej wydajnie i poprawiła się
dyscyplina pracy. Cały per~vnel
stanowi jeden zgrany zes"?<)ł. z któ
reqo w'yróżnili się ostatnio: sor-

w Ło<lzi oraz PZPW Nr 41 w Pa
bianicach i rozprowadzanie ich
po całej Polsce.
Wspó.lzawodnictwo pracy istnie
je tutaj już od 1 stycznia ,br. 1
daje wspaniałe rezultaty. W wyniku współzawodnictwa, praca od

I

townik ob. Kawecki który osiqgza ostatni etap 180 punktów,
sprzątaczka $zoberl :- 176 punk
tów oraz drugi • sortownik, Ty·
nqł

si~zi;i 1;;cj~f~;~;.nemu

nada l!

JOW ~lkoholowych. Zwłaszcza w
wymien'.one „dni suche" µ,otajem
r.e knajpy będą szczególnym niePrzeróżni spebezpieczeństwem,
kulanci n!ewątpliwi,e dołożą wszel
kich starań, by słuszne zarządze
nie władz w tych dniaeh zdyskon.
tować na swą korzyść. Trzeba temu przeszkodzić wszelkimi~ sposobami.
Prowadzenie walki z alkoholizmem jedynie drogą zarządzeń adrnin'stracyjnych, r.ie zawsze może
być tak skuteczne jak wtedy, k:ej}.y równolegle toczy się odpowiednia kampania uświadamiająca.
Niestety, na terenie Pab:anic podobnych akcji dotąd jeszcze nie
prowadzi s i ę. Nie ma nawet tak
zwykłych gdzie indlliej i prostych
środków walki, jak wygłaszanie
specjalnych referatów i odczytów
dla załóg fabrycznych.
mieście znajduje się spora
W
ilość nałogowych pijaków, którzy
jednak przy właściwym traktowa
n:u i po przejściu odpowiedn.'ej ku
racji mogą być jeszcze zwróceni
społeczeństwu, jako pełnowartoś
ciowi obywatele.
Otóż, czy wobec faktu istnienf a
znaczr.ej grupy pijaków nałogo
wych, a z drugiej strony wobec
zastraszających objawów mnożą
cych się wypadków nadużywanla
alkoholu nawet przez młodzież,

2 miejsce we współzawodnictwie
składnicami w drugim
·między
'·wa-.tale br.
...
Wynik za 3 etap jeszcze nie
jest ogłoszony, lecz załoga spodziewa się Zdobyć pierwsze miel
sce.
Dobrze też wy{7ląda realizacja
planu oozczędno!lciowego. Oszczę
dza się tuta1· na ra.c1'onalnym wy
korz„staniu środków transportowycb,' r.a opakowaniu, na mateSąd~ić należy, że wprowadze~de rlałach piśmiennych. ener11ii elek
„dni suchych" w Pabian:cach ~ta- tryczr.ej i opalił. Zaoszczędzono
r.ovv'ić będz'e początek S7.er0ko za O'."-fÓi:em zn11.czną sumę - 19 miJ10
kroj~nej kampl\~ii pruciwalko~o nów zl?tycb. Plan o.sz~zędności~low~J, w ktoreJ wenną ud~11il 1 t.V't: v.ry,rnn;;no na d1aen 2;> bm. 'N
:1mrown-0 władze samorząd9we, Jak• 11 ;:i procentach. Do konca roku
wszystkie zainteresowane organi-j phu). obrotów i oszc-,:ędności zosta:1ie z.:iacznie przekroczony.
zacje społeczne.
1•

Ułatwić

\Vokól niepozornego. parte1'0. w wieku przctl<:zkol.uym. Chwi-

ego demku z czerwonej cegły Iowo .i Mt iel1 tu jeszcze niewirrozJe~m.ia si1: gfośne śmiechv bie · le. l>o sam zaklall jest dopiero
dziatw~ J{ilkoro dzieci
rlolui.zuj e na obszernym pia cu,
korr.vslaiac z ostatnich dni pog-ody i jesiennego sloi1ca. Buzie
1·oz.eśmiane . rumiane. a z oczu
tryska radość i zadowolenie.
Całe.i gromadce przewodzi 6letni blondynek o .szelmowskim
spojrzeniu, - Zdziś Stufil1s.ki.
Pod .ie.g·o przewodnictwem dz.ie
ci organizu.ia uluhione zabawy.
Nieliczna jeszcze dzisiaj gr<>to wychowankowie
ma dk.a nowopowstałego w Strykowie
Star.a.
przeclsZklłla miejskiego.
niem Rady Miejskie.i. otrzymało ono we wrześniu d'vupokojo
wy buclrnek. który służyć bę.
dzie za miejsce zabaw i początkowe.i nauki.
Bezpośredni~ pieczę nad dzieć
mi spr.a wuje rntoda, ale e.nergicz
na wychowawczyni..
„co zro.
Poważny problem z dziećmi''. przestał dziś
bić
istnieć. Tak jak we wszy.sbkich
miasteczkacb, tak i tu w Stryko
wie zorganizowamo przedszkOle,
które w najbliższym czasie zapełni siA rl?.ie-;;iatkami d7jeci.

w stadium organizacji.
Otrzym~we niedawno ful){l usze )'.; Kuratorium Szkolnrgo
\\" "ysoko~ci 150 t .P'ię-n· złot~Tl1.
pozwolą na całkowite zaopatrzenie przedi;:z.kola w wiele różnol'od•nyrh z,a·ln1 wek
„Jesteśnw właśnie w trakcie
sporzą.dzainia listy potrzeb
o.powiada wychowawczyni. Za.
bawki, których dzieci nie trlko,
że i\ie mają. w domu. ale o których istnieniu na\vet nie wiedzl;l
- zosfainą przez nas z.akupi-0·11c
w tych dniach. Musimy na<:.~ e
przedBzkole Uil'Zf).d:r.i<! tak 1\-ZOl'Owo, by każdy z m::ilców szedł
do niego z radością. i zadowoleniem.".
Program dnia, a właściwie 5.
ciu !'.)Odzin, w czasie których
dzieci przebywają. w pn.edsz.}w
lu, - jest nader urozmaicony.
Zabawy. l)Qgadan·ki, opowiadania. mięcia praktyczne, w cz.a.
sie których dzieci UCUJ. się ryzapeł
sować, lepić, wycinać niają czas pobytu w przed.
szkolu.
Na futnrniwh okiennych i mi-

CZYTAJCIE

~ rozgowszechniąicie

Jak donosiliśmy niedawno w
Pabianicach zoStał otwarty, po.
dobnie jak w innych, większych
miastach naszeqo województwa,
Uniwersytet Powszechny. Utwo
tej uczelni umożliwiło
~enie
znacznej ilości młodzieży -robotn1
czej, zatrudnionej w fabrykach,
Nauka
nauki.
kontynuowanie
dla młodzi::ży pracującej jeet o
tyle ułatwiona, ie wykłady na
Uniwensytecie rozpoczynają się w
a więc
~odzinach wieczornych,
po pracy zawodowe.i.
'Materiał wykładany na Uniwer
sytecie jest bardzo obszerny i obejmuje w zasadzie przedmioty,
}'!kie się przerabia w ramach nor
malnei matury.
Pracy jest dużo, na ogół jedpak
wszyscy dają sobie radę.

Hufce »SP«
otrzymują sprzęt

sportowy

N a terenie powiatu łaskiego,
jak na.s informuje Kon1enda. Po·wiatowa w Pabianicach. wszystkie
hufce tak szkolne jak wiejskie za
opatrzone są należycie w sprzęt
sportowy. Mi~ innymi wszystkie posiadają siatki. a bardzo dujako na.
otrzymało
żo hufców
grody piłki. W obecnej chwili ma.
my już w 11 gminach zbudowane
tory przesz.kód. Po~ tym boiska.
wypo.saża się w konieczne urząd.ze
K.
nia sportowe.

Ośrodek
w

rozwija

Zdrowia

·Działoszynie

ożywioną działalność

Ośrodek Zdrowia
WIELU~. w Działoszynie powstał w roku
1945 , Otacza on stałą opieką ro.
wapiennych
bat.ników zakładów
orai dz!atwę szkolną. Niemniej
ważną, rolę :;pełnia również na od-.
cnku opieki nad matką i dziec·
•,~1eJ.J.
O'rodek Zdrowi·a
s
Du2:o uwagi
'.''"·:ac~ na walkę z. jag.lieą: Stacja
1JpJt>k1 nad Matką 1 Dzieckiem pro
\'7Ud'!i akcję dożywiania dzieci.
, Przy Ośrodku Zdrowia istnieje
I ~nk~e Poradnia Przeciwwenerycz..
.
.
,
j !.la. Ośrodek Zdrowia wyposazon~
,jest w nowoczesny sprzęt lekarski.

naukt: analfabetom

zadaniem Komitetu do walki z analfabetyzmem wGłownie ·

GLOWNO. Charakterystycznym
objawem na kursach dla analfa.
betów w Głownie jest minimalna
frekwencja kursantów.
Spośród 155 zarejestrowanych
analfabetów, zorganizowanych w
5 przyszkolnych zespołach - na
kursy uczęszcza tylko niewielka
ich część. Oto charakterystyczne
przykłady. W szkole Nr 2.- śred
nia obecność nie sięga do 50 pro
cent. Jeszcze gorzej jest w szkole
Nr 3, gdzie na 19 zapisanych ucz
niów tyko 3 korzysta z nauk.i.
Gdzie leży przyczyna tego sta
nu rzeczy?
~
Otóż przydzi.elanie kursantów
11iatm·ow1·ch stolic?.kach leżą w
tej chwil.i ~tosy bibułkow~·ch za do poszczególnych kół, odbywaba" ek. Ozdobi~ one rlloi·nke. któ ło się na podstawie uzgodnienia
rą kierowalictwo zakładu za1ku. I m~~jsca ich zamieszkania z najbh7.Szym obwodem szkolnym. Po
pi 11a święta.
dziecia.r1'la nieważ szkół jest niewiele, a ob.
polucinia.
„Około
tak się
otrzymuje lHlżywą1e śniada:nie, szar miasta rozległy r.łożone z sł-0dz-0~ieg-0 ml eka, pie złożyło, że mieszkańcy dzielnicy
czn...-a i owoców. Mogę. zjeść t\·le Zabrzeźnia. mają dosyć daleko do
ile tylko zechcl].. Każde z nich najbliższego punktu szkoleniow~
musi b.1 C: l'~·te - to jest naszą. go. To jest przyczyną, że wielu z
zia..c::a'I~" - stwierdza kierownicz nich rezygnuje wo!?"óle z nauki.
W celu przeciwdziałania nieobec
ka.
Rodzice - 11r>1·z-edzeni niejed. ności i stworzenia lepszych warun
Komitet do
no.krotnie do ins tytucji przed- ków kursantom
:;.r,kola, przekonają, się ''"krótce. Walki z Analfabetyzmem w Glow
w naiże ze::-p.olowe wychO\vanie dr,ie nie postanowił wynająć
ci. oto~z-0nych troskliwą. i faicho bliższym czasie lokal zn::ijdujący
\\'ą. O•Piek1;t. wpł.v11ie doddnio na się w doqodniejszym dla kursanich lrozwój 'Ull1Y5łowy, n.auozy tów punkcie.
Dalsza przyczyna małej ·fre.
ich wspótżrcia i koleżeństwa.
Pokutujl).ce w 1niektórych śro- kwencji na ku:r:sach początkowej
dmviskach uprrnrlzenia z.nikn~ nauki czytania i pisania jest to,
szybko. gdy t'Odzice •nu wła&ne że poważny odsetek słuchaczy sta
oczy prze.kona.i~ się o użytecz- nowią. kobiety, które zmuszone są
do późnych, wieczornych P."odzin
ności p1·zecl!>zk-0la.

ko wie dba o rozwó; tej placówki
w Str"
.J

na Unłwersyt ecie Powszechnym

stotmn

~f.~k!:;,~~~;;B~~~~

. .
•
•
.
me nale:ało by. rowmez :pomyśl_e6
o zorga.n1z<>w.?alllu poradni pneciw
Ik h I
a 0 0 owe3.
Pora~r..ie takie. '!' szeregu ii:nych miast spełn.!aJą swe zadani.:.
z powodzeniem. Znane .są wypadki, że pijak chce zerwać z nałog.em, ma je<lnak wolę ju:i: wybitn:e osłabioną
_, .ipotrafi 5am te
„ p i n'.e
pomaga mu
go uczynic. dora"'r.ia
·
· · · ·
ob rymi wyn ilrnm1.
naJczęsc1eJ z

IUJ.jm::iwać

się wła.snym r;ospodar- tym samym czasie spożyć obiad.

Wyn:l.ienione

stwem.

wyżej trudnpści z<>

Mężczyznom natomiast pracują stały wzięte pod uwagę przez ocym w Zakłada.eh Sprzętu Trans piekunów, którzy na najblit.szej

wystąpią z
port~"'.ego - k-0ńc1.ą~y pracę_ o konferencji Koimtetu
szkolereorganizacji
projektem
ł?odzinie. 4, po _połudnm,. truano

ułatwienia uczniom norwarunków pracy.
malnych
w
.ieszcze
chcieliby
dzmy, Jesh
-----------------------------

nia, dla
Je~t zdązr~ na ..Ki:rs w . ciągu go-

Przez

jest wnaszym przedszkolu«

l\

gają.ce.i

Należy poważnie zastanowić się

nad sposobami i ś1·ookarni, które
normalny przr.bieg
umożliwiłyby
pracy kur.sów. Na km•sy tego rodzaju n!e mogą być kierowani ludzie przypadkowi, n :. eodpowiedz;a1
ni lub mało obowiązko\vi, Wybór
kandydatów mlIBi być dokonany
z całą dokładnością i sumleąn<)
ścią. Pod uwa.gę należy brać tylko taK.ch członków Związków Za
w<Jdowych. którzy .swoją dot-ychczasową postawą wykazali, ż-e są
od dan~ pracy spełecznej.

decyzja wprowadzenia »-dni bezalkoholowych«

doniesi·eń

Czołowi

oddziału 28
.o brygadzie młodzieżowel

ZMP-owcy

O#ensqwę proft'adzić

Słuszna

Fakty te podkreślamy, ponieważ mo
gą one jeśli tędą daie.1 tolerowa
nc. do.prowadz"ć do poważnych
szkód w \Vykonaniu nakreślonego
dla Pabian'.c planu szkoler.iowego.

n·a i radnych. Absolwencj kursów głównie o n ·edopuszcza1ne fakty1
Na
mają stworzyć szeroki aktyw dz:a- ~łabej frekwenc.jj słuchaczy.
łaczy zw:ązkowych, podn . eść pra- Je<l1~ym z ostatnich wy~ładow, wr
cę zw:ązkcwą w zakkdach pracy gamzowanym przez Zw1ązek Wló-----------------------------

Nauka

całq zimę
roboty kanalizacyjne

prowadzić się będzie

I

Budowę wielkieqo kanału burzo stale zatrudniony przy kanale do
wymagająweqo, jaką rovpoczęto w tym ro prowadzenia robót,
określonych
ku w Pabianicach, niewątµliwie cych większych,
trzeba zaliczyć do znaczniejszych 1kwalifikacji zawodowych.
Po ostatecznym wykoriczeniu
na
Olliąqnięć 'samorządu mlasta
rozpocznie się r<>b<>
„lbiurzowca'',
Wielki
lat.
ostatnich
przestrzeni
ten kanał przeciągnięto. w ciągu
ostatnie!'.)o sezonu od Wolbórki, ty nad budową wielkiego kanału
ulicą Armii Czerwonej do ul. Pu kolektora, który ma przebieqać
łaskie go. W tych dniach kana! o<l ul. Pułaskieqo do ul. Partyzan
osiągnął sw-0.i cel, to znaczy wy- tów. Do kolektora będą przyłą
czane stopniowo, zqodnie z plalot ul. Pułaskiego.
nem, opracowanym przez Zarząd
Budowa kanału od początku na Miejski, ulice boczne, łączące się
potykała na znaczne prze.szkody z ul. Armii czerwonej.
By zapewnić ni<?przerwany tok
natury tech11icznej. Przez dłuqi
bynie
robót
tempo
czas
ło dostatecznie szybkie, tak, że ;::racy, planuje się prowadzenie
robót kanaliiacyjobawy, że normalnych
'istni'fl'ły uzasadnione
do końca roku nie uda się ukoń- nych również w ciąqu zimy. Pra
czyć budowy kanału. Że tak się ce będą przerywane Jedynie w
nie stało, trZeba przypisać w du- wypadku wybitnie niesprzyjaJą.
żej mierze również mieszkańcom
Pabianic. Był okres, że nieomal cych warunków atmosferycznych.
codziennie widział0 się przy ka·
nale grupki · r®otników z PZPB, 11011011011011c: >1,10110110
PZPJG, członkiń z Ligi Kobiet,
młodzież szkolną, studentów, stra Zlóż oliarę
żaków, pracowników nieomal że
1 wszystkich 7akładów przemysło·
wych w mieście. Ta obywatelska
pomoc społeczeństwa miała duże
znaC'lenie dla przyśpieszenia tern
pa prac, już choćby dlatego, że
można było kierować 1>ersonel c:::::rno11011c::>11c:::>11c:rno11c11
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Pływacy „Związkowca - Zrywu" ~i!.;
pisała

prasa

łódzka

29 listopada 1929 r.

pobili w PoznÓniu dwa rekordy okręgu

W

klasyczne, osiągając na 100 mtr. motylkowym czas 1: 18„1, a Jera wygrał
bez wysiłku „setkę" stylem dowol"
nym w 1 ;05,8 m!n. Szybkie postępy
robi Jaworski, który zaczyna być coraz gro:'-niejszy ·w stylu motylkowym.
Zawodnik ten, który przed 3 tygodniami pływał 100 mtr. styl. mot. w
czasie 1 :26, uzyskał w niedzielę wynik 1:222.
Decyd{1jący wpływ na wynik meczu miało spotkanie w piłkę wodną.
Szeroki basen poznański odpowiadał
Kowalska zrehabilitowala się czę Zrywu" padły dwa nowe rekordy o- naszym zawodnikom, którzy lepiej i
Pierwszy ustano- ozybciej pływali, dobrze grali zespościowo w biegu na. 50 mtr. styl. mu- kręgu łódzkiego.
tylkowym, w którym zrewanżowała wił Boniecki na 100 mtr. styl. grzbic- towo i w rezultacie wygrali wysoko
się :.\fiklasównie za porażkę na 100 to11·ym w czasie 1,17,6 min., a druid w stosunku 8:0 (5 :0). Bramki dla ło
tr.tr. styl. dow. Na niezlym poziomie sztafeta 5x50 mtr. stylem dowolnym dzian strzelili: Jaworski 3, Jera 3,
P?Pl:;rnc5a jl.3zcze w „Z1ywie" Maślan-,w czasie 2,32,6, 1>oprawiaj:i:: stary re- Maciejewski 2.
"' nadchodzqcą nicclzielę pływacy
k1ew1czowna, re:>zta za wodniczek wy- kord o praw ie 3 sekundy.
Z1\'iązkowca-Zrvwu" rozeo-raja w Ło
ł,o<lzianie płynęli w składzie; v.rojpadła słabo.
Punktr pozn.a niucy zd~byli p~·zede ciec~ow~ki, Stanawski, Dobrowolski, dzi mecz pływacki ze „związkowcem"
(Wrocław). W zawodach tych wypró
\\·szy;;~k1~1 ~v biegach kobiecych i ty!- Boniecki, Jera.
Doskonale, jak zwykle, spisali się bowanych zostanie szereg młodszych
ko dz1ę!n mm wywalczyli stosunkowo
Dobrowolski i J ęra. „Mietek" (Do- ;o;awodników którzy ostatnio poczydobry wynik.
ł_,u pem za wodników „Związkowca- browolski) wygrał obie konkurencje /nili duże pdst~py.
rozrgranych w Poznaniu zawodach pływackich pomiędzy „Związ
kowcem-Zrywem" z Łoozi, a poznańską „Wartą" zwycięstw() odnieśli łodzianie ~\' stosunku 90 :81. Z wyclę.st wo :a nie przyszło pły\\'a
kom łódzkim zbyt fat1rn, gdyż zawód sprawiła l{owalska w biegu na
100 mtr. stylem dow •• przegryw,1jl)c z obu poznaniankami, a nastę1mic
Boniecki mimo, że poprawił rekord okręgu na 100 mer. stylem grzbieto11·ym, uległ Owczarczakowi. Jednak do Bonieckiego nie można mieć
w żadnYm wypadku pretenesji. Chłopiec ten wygrał pięknie •iOO mtr.
styl. clow., µrzy..:zynił' się walt1ie do zwycięstwa 2 sztafet, no a z drugiej strony trzeb;t stwierdzić, że Owczarczak z „ W al"ty'' miał swój
do5konały dzień, a forma jego zasl:oczyła nawet kierownictwo „,Varty".

KLĘSliA
)JtATASTROFALNA SYTUACJA
RAKA ZIEMNIACZANEGO
NA RYNKU WĘGLOWYM
;
Z terenu czterech powiatów - kcl
-t- Ciężki kryzys, który dotknął zycie
pisze „Ku~ie:c sldego, konińskiego, łaskiego i ra~o~darcze kraju l\:l~sce
Łódzki" - nie pozostał również bez domszczańsk'iego donoszą o
!Wpływu na sytuację w kopalniach raka ziemniaczanego, jaka 'lawieChłopi nap~o;ino
~.vę;5la. Kopalnie nasze są po otost·J dziła te okoHce.
uwalone węglem. Nieczynne fabry- domagają się pomocy w walce z. tym
ki - również nie kupują węgla. groźnym szkod.nikiem.
Nad7.'leje na ek.Slp-0rt zawodzą coDEMONSTRACJE
raz bardziej .. .
BEZROBOTNYCH
W dniu wczorajszym pod g•nach
województwa udaH się bezrobotni
łódzcy w liczbie kilku tysięcy osób.
Do wojeWQdY dopuszcwno jedyn~e
delegację, 'która przedstawiła po.;tu
IĄDRIA (dla młodzieży) - :Stalina 1 laty bezrobotnych robotników łódż
i „Dzieci kapitana Grantf;I." - godz. kich.
16, 18, 20
(Narutov.icza 20)
BAŁTYK
godz. 17,
„W5chodnie zaloty" 19, 21.
13AJKA (Francisz;kai1ska 31) - „Zagubione dni" - godz. 18, 20.30
GDYNIA (Dasiiyńskiego 2) - „ProI
I gram aktualności krajowych i zaPAŃSTWOWY TEATR
l granicwych Nr 50" - godz. 11, 12,
IM. STEF'ANA JAHACZA
13, 16. 17, 18, 19, 20, 21
(ul. Jaracza 27)
BEL (dla młodzieży) Legionów 2-4 Dziś o' godz. 19.15 komedia Anto„Wyspa skarbów" godz. 16, 18, 20 niego Czechowa pt. „Wiśnio\VY sad"
„Pa:i w inscenizacji i reżyserii Iwo Galla.
:MUZA (Pabianicka 173)
Nowak" - godz 18, 20.
POLONIA (Piotrkowska 67) ~ „Mil ..i' PAŃSTWOWY TEATR NOWY
godz. 17,
czenie jest złotem" (Daszyńskiego 34, tel. 123-0Z)
19, 21
Punktualnie o godz. 19.15 „BrygaPRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) da szlifierza Kar ha na". Przedstawiegodz. 16, nie dla Związków Zawodowych.
„Gdzieś w Europie" . 18.30, 20.30
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
PA:'.'STWOWY
. „śpiewnk nieznany" - godz. 16.30,
TEATR POWSZECHNY
18.30, 20.30
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
ROMA (Rzgowska 84) - „MaskaraCodziennie o godz'. 19.15 „Rozbitda" - godz. 16, 18, 20.
ki", komedia w 4-ch aktach Józe;fa
REKORD (Rzgowska 2) - „As wY- Blizińskiego, z udziałem A. D.vm:szy,
wiadu" - dla młodzieży godz. 16 P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Waltegodz. ra, W. Ziembińskie.go i innych.
„Symfonia Pastora:l!'1a" 18, 20.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
STYLOWY (Kilińskiego 123) - „PoTEATR „OSA"
.
godz. 16, 18, 20
tępieńcy" (Traugutta 1)
„ZawieśWI'l' (Bałucki Rynek 2) „Wzywa was T'ljmyr" - komedia
ja" - godz. 18, 20.30
muzyczna K. Isajewa i A. Galicza.
„Mill!'ĘCZA (Piotrkowska 108) I'oczątek o godz. 19.30.
cząca barykada" - godz. 17, 19, 21
„LUTNIA„
T.ATRY (Sienkiewicza 40) - „SpotDziś i codziennie o godz. 19.15 kanie" - godz. 16, 18, 20
„Mil- „Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3-ch
WISŁA (Daszyńskiego 1) Uczestnicy turnieju łódzkiego c.d lewej pierwszy rząd: Rutk·Jwskl
czenie jest złotem" - godz. 16.30,
~&z:czecin), Nicwadził (Łódź), Ccoul ak (Pomorze), Kolczyl1ski (War~zaaktach K. Zellera.
l8. 0, 20.30
3
wa), Piotrowski (Szczecin), Komuda (Warszawa). G'hywocz '.Sląsk), K:is
ŁóDZKI TEATR żYDO\\"SKI
WŁOKNIARZ (Próchnika 16) -„Aa
perczak 5wrocław). Drugi ~ąd: _B1~zóska (~otrków), _Czai;i,ecki (Łó:iź),
(Jaracza 2)
Baba i 40 rozbójników" - g~j:i,
\Żurawski :warszawa), De~:sz (L?~l:~), SznaJder ($Jąsk), Palmski (PurnoDo 2 grudnia teatr nieczynny.
16.30, 18.30, 20.30
rze), Ja*ola (Łódz), Szymura ~Warszawa).
··
WOLNOśó (Napiórkowskiego 16)
godz. 16, TEATR LALEK „PINOKIO" TPD
„Ws<.'hodnie zaloty" Podajemy ostateczną klasyfikacj~ {Poznań), 2) Kargler (Łódź), 3) Staoprócz poniedziałCodziennie 18, 20
„Wił-· ków --:- „Wilk, koza i koźlęta" Gra- naszych pięściarzy startujących w siak (Łódź).
ZACHĘTA (Zgierska 26) Plórkowa-1) Antkiewicz (Gdańsk),
turnieju Kadry Reprezentacyjnej w
godz. 16, 18.30, 21, bowskiego.
cza dcły" 2) Panko (Poznań), 3) Symonowicz
Poznaniu.
w wadze muszeJ - 1) Woźniak (Wrocław),
usłyszymy
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przez radio?

Co

12.04 zyczna Pow. Org. „Słµżba Polsce".
18·15
12.25 Przerwa.. lS.OO ,z kraju i ze
cital ~violonczelowy ·K. Wiłkomirskie13.20 (Ł) Sygnał - chwila muzyki. go. 18.40 „Wszęchnica Radiowa" kurs
13.25 Program dnia. 13.30 KoncerL I - wykład z cyklu:
d
p spole" „Rozwój
małej orkiestry Rozglośni Krakow- czeństwa ludzkie.go · 19 ·.00 og;a a~skiej. 14.00 „z życia Węgier". 14·15 ka z cyklu: „Chmy, k~·aJ stareJ ku:;
(Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Muzyka tury". 19.15 „W rytnue taneczny~11,.
rozrywkowa. 14.55 Audycja PCK dla 20.00 Dziennik wieczo~·ny. _20.40 Pieschorych. 15JO Au<lycja dla ·szkół po- ni z czasów Powstama 1:'1stopadowepołudnio\\')'Ch _ „Początki proleta- !io. 21:00 Ko.nce~t. symfo.mczny w wyriatu w Polsce" _ słuchowisko. 15.32 Konaniu WrnlkieJ Orkiestr~ SymfoKarol Darwin" - słuchowisko dla niczn~j PR pod dyr. G. Fitelberga.
Świetlic dziecięcych. 15.5? Mu.zyka 21.40 . (L) Feliet~n J .. Saloniego P~·
rozrywkowa. 16.00 Dziennik popołu- „PoezJa Powstama L1stopadow.ego .
dniowy. 16.20 (Ł) Aktualności łódz- 21.53 (Ł) Program lokalny n~ Jutro.
kie. 16.25. (Ł) Audycja Ligi Kobiet. 21.55 D. c.. kon.certu ,~ymfomcznego .
16.30 (Ł) w ramach imdycji „W pi:a- 22.3~ ~·~ord1an I cham -:-- frag~ent
cowniach łódzkich uczonych, ai·tystow povf1esc1 L. Kruczkowskiego. 22.50
i pisarzy" _ rozmowa z prof. W.S. Muzyka rozrywkowa. 23.00 Ostatme
G.W. H. Urbanem. 16.40 (L) Interlu- wiadomości. 23.10 Program na jutro.
16.50 (Ł) Rezerwa. 2?.15. „~u~yka baletowa, na ~rzestrze
dium z płyt.
17.00 Koncert rozrywkowy. 17.45 „Na m w1ekow . 24.00 Zakonczen1e audysza świetlica" _ audycja słowno-mu- cji i Hymn.
11.57 Sygnał czasu
Dziennik

południowy.

i hejnał.

świata".

R~-

ringach

Łodzi

•

Poznania

I
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leaderem ligi koszykowei

wyniku dwudnioWYch rozgry_, przed ,,Spójnią."
W wek,
czasowy leader przeprowadzonych w
30

poznańska. „War

botę i niedzielę, o mistrzostwo Pol I ta" P-0 porażce ze ,,Spójnią" w
;ki w koszykówce, na czelo tabeli Lodzi, spa.dla. na trzecią. pozycję.
wystmęła., się łódzka „Spójnia."
Kolejność dmżyn w tabeli:
kt. 4:1
Łódź
„ 4:1
2) Spojnia. - Gdańsk
4:1
1'-0znań
3) Warta. 1) Spójnia. -

4) Gwardia.· - Kraków
5) Kolejarz - Poimal1
6) .AZS _ Warszawa
Kraków
7) AZS 8) Ogniwo _ Cracovia.
9) LKS _ Włókniarz
10) stal _ świ~tpchowice
ll) Kolejarz _ Ostrów
12) Kolejarz _ Tonu1

„

,,

„

„

„
"
„
„
„

stos, koszy 207:236

,,
„

„

3;1

„

,,

S:l

,,

,.,

2:1
2:2

„

1:2
1:2

1:4.
1:4.

„
„
„

„
„

0:5

"
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dości...

Kierownik

sekcji

pływ·a::kiej

,.Związkowca-Zrywu" ob.
charski założył się ze swoimi

Ku-

„waterpolistami", że IPOznaniako:n nie
strzelą więcej niż 5 bramek.
Za kai.dą bramkę powyżej „piąt
ki"' ob. Kucharski zobowiąz~ł się
czekolady. Za..plac!ć" tabliczką
go 3 tablicz'.d, a:e
kład kosztował
jak się nam zdradził, chętn~e wykosztowałby się jes.zcze na kil!>:ił ...
„Związ.kowra
Grzbietowiec"
Zrywu" Pławik nle starto·Nał
w Poznan:u. Przyczyną te~o były
niedostateczne postepy w naJce. W
konkurencji tej pływał jako drugi
Je-ra.
ełniący w czasie łódzkiego turP nieju boksers1dego naszej ,.Kadry Reprezentacyjnej" funkc;e kaob. Sik:7~ski
pitana spotrowego
pierwsze m'ejsce w turnieju przyznaje Griz:ywoczowi, a na cr'1gnn
miejscu klasyiikuje Palińskie.;''·

Spod łódzkiego kosza
W ci~gu soboty i niedzieli odbył<>
szereg spotkai1 o mistrzostwo ot;r~
gu łódzkiego w piłce ręcznej.
W zawodach koszykówki męskiej kl.
A uzyskano następujące wyniki:
Spójnia IB 31:29 (1!:15).
Bawełna Zwiazkowiec Zryw. - Kolejarz 40:2&
Che~1ia - Widzew 52:19,
Koszykówka kobieca kl. A.
Chemia - Spójnia 50:16.
W mistrzostwach koszykówki mę.
skiej przewodzi Związkowiec Zryw
przed Chemią, a w kobiecej Chemia
przed ŁKS Włókniarzem.
w siatkówce
Tytuł mistrza kl. B
I zespól Chemii II,
męskiej uzyskał
bijąc Zwi:µkowicc w st?sunku 2:1.
Rezerwy kl. A o mistrzostwo kl. B
uzyskały następują.ce wyniki:
1) Chychła {Gdańsk), Związkowiec II - Spójnia II 51:26
Półśredc.la 2) Kaźmierczak (Poznań), 3) Kołecz .(25:14).
Chemia II - AZS 23:32· (12:11).
ko (Poznań).
Bawełna. II 2:0 (Will·
Porywającą walkę stoczyli w wa- Kolejar.t II dze piórkowej: Antkiewicz (Gdańsk) kower).
i Panko (Poznań). Przez trzy rundy
dochodzi do silnej wymiany ciosów,
GLOS
w której góruje kondycyjnie lepszy
wygrywając spotkanie
Antkiewicz,
Oriran it.6dzl<lego Komitetu I Vl'oJe
na punkty.
w6dzkl•i:o Komlt•tu Polskł•J ZJ•·
dnoczonej Partii Robotalczej
W wadze półśredniej odbyło się
Red ar uje:
'.ylko jedno spotkanie; gdyż Musiał
Jl:OUGIUM REDAKCYJNE.
(Gdańsk), na skutek kontuzji, nie zoTele:ony:
stał przez lekarża dopuszczony do
%15·H
Redaktor naczelny
211-!>.~
walki o I miejsce. Jego miejsce w
Zastępca red. nacT<!!lT'@go
2u-o:
Sekretarz odpowiedzialny
spotkaniu z Chychłą zajął Kaźmier
2st-20
Dział partyjny
czak. Po słabej walce wygrał na
10
punkty Chychła. W trzecim starciu
Dział korespondentów robr :oraz
chłopskich
l
nlczych
Chychła wykazał brak kondycji, od·
redalc.orów gaetelc ścitndając inicjatywę chaotycznemu Kaź
219·ł2
nych
mierczakowi.
223-29
Dział mutacji
się

WC\~tQ,

(Gdańsk). Dotycb

I

cy w Pomaniu na turnieju „Kadry
Reprezentacyjnej" w niedzielę zleży! wizytę swym ikolegom kLubowym pływakom walczącyni tego
dnia z Wartą poznańską.
Stasiak był pierwszy raz na zawo
dach pływackiich a pomimo ieg·:> był
chyba najbardziej rozentuzi'.l.zmowa
nym wtldzem na widowni Gdy Bcniecki rpobil; rekord okręgu na l'll)
m. stylem grzbietowym - Stas:ak
omal nie znalazł się w basenie z ra-

„
„

,,

,,

„
„

215:1S4
220:221
176:141
185:169
119: S9
136;HO
119:129
147:162
188:221
14'5:206
187:223

Sport

UJ

Z S

/Ił

Dział

R

„Spartak" „Piszczewik" 1:0

I

MOSKWA (obsł. wł.). - Podczas
gdy na północnych terenu.eh Związku Radzieckiego panuj-e JUZ zima i
i na naturalnych lodowiskach uprawia się hokej i łyżwiarstwo, na południu ZSRR odbywają się jeszcze
spotkania piłkarskie.
W rozegranym w Odessie spotka·
niu towarzyskim moskiewski „Sparta~" pok?n~ł nieznacznie drużynę
„P1szczew111k 1 :O.

Dział

Dział
D:z:lał

25ł-21
miejski 1 sportowy ·
wevm. I I 11
211-ll
ekonomiczny
216-19
fabryczny
254-21
rolny

wewn.•

172-11
ltedakc:ja nocn:i
•
Kolportat.
tel. 22i-22
Łódt, Plotrkowska 70,
ZllO-ł2
Administracja
lt.ódt, PiotrkowDział oi:loszeń:
ska ss. teL 111-50 l llł-75
Wyda wca RS 'W „Prasa"
A.dr. Red.: Ł6dt, Piotrkow1ka 85,
Ul ·cle pletro.
Druk. Zakł. Graf. RSW nPrasa"
Łódź. DL 2wlrkł 17, teL Za.t-cz.
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CZANDAŁA

Do głuchej stacji pocztowej, łeżącej w lesie, zdala od Wielkiego Szlaku, przybyły dw_ie samotne k~biet~. Prz!były,_ po~łoni
naczelnikowi staq1 - 1 usiadły
ły się nisko Kansamachow1 w szopie na ipodwórzu. ·
Obie kob iety były w długich białych, bramowanych wzorzy~tym szlakiem spódnicach, opadających aż do pięt, w białychl,
wełnianych chustkach-sari - nisko zakrywających czoło i ramiona.
Takiej odzieży nie noszono w tych stronach. Kobiety wyglą
aały jak góralki, wędrujące z dalekiej północy.
.,Zdaleka idą" - pomyślał Kansamach.
:
: - Podróżniczki usiadły u drzwi .,kobiecej połowy domu". Jedna
z nich odrzuciła z czoła sari i Kansamach ujrzał piękną, szczupłą
.twarz, umęczoną trudamli i chorobą. Kobieta siedziała oparta o słup
szopy, opuściwszy wzdłuż kolan chude. ręce z niebieskimi, szklanymi bransoletami. Druga podróżna, zapewne córka pierwszej, trzyn;;stoletnia, nieduża. śn l·ada dziewczynka, przynios;ła matce woidy do obmycia nóg po długiej dnrh
Kansamach wpatrzył się w chudą twarz; matki. Oczy kobiety
błyszczały niepokojąco od trawiącej ją gorączki, ręce drgals kon;.wulsyjnie.
\. _Głód? - pomyślał karu;amac.11 ~ Febra?"
0

Podróżne nie prosiły o jedzenie.
zdecydował.
„Żebraczki" -

Pielgrzymki nie prosiły jednak o jałmużnę. Starsza zdjęła paciorki z chudej szyji i zaczęła cicho szeptać modlitwy.
Kansamach był dobrym człowiekiem, przyniósł w drewnianej
miiseczce resztki ryżu, i podał dziewczynce. Potem obserwował:,
jak kobiety jadły. Dziewczynka brała ryż prosto z miseczki. Starszc. natomiast wyjęła z tobołka własną miseczkę i jadła osobno.
pomyślał Kansamach.
,,Braminka" Przed zapadnięciem nocy kobiecie zrobiło się zupełnie nie~o
brze. Strasznie było patrzeć. jak febra wstrząsa jej wątłym ciałem, jak różaniec drży w słabej ręce. W pocztowym bungalowie
rozłożyła się na noc przejezdna mem-sahib, żona oficera angielskiego. Jej służące zajęły całą kobiecą połowę domu. Kansamach odp;:-owadził obie pielgrzymki do stodoły. W dalekim kącie leż.a.la
wiązka słomy ryżowej.

- Tu spędzicie noc - powiedział.
Bramin.ka ukłoniła się nisko i cichutko wyszeptała podzięko
wanie. '
Kansamach wyszedt.
słomę l · przygotowała posłanie dla
Dziewczynka wzruszyła
:matki.
.
Sama usiadła obok, bojąc się usnąć..
Wkrótce kobieta popadła w półomdlenie i dziewczynka patrzy1a z przerażeniem jak matka ciężko oddycha, jak ręce jej, ukrytl"
pod opadłą białą chustką, drżą niespokojnie. Matka mówiła coś
w malignie, córka z trudem łowiła słowa.
- Prędzej, Lelo ... - mówiła - O, jak wolno idziemy ... prę
dzej. omińmy tę rzekę ... woda cię zabiera ... trzymaj się mnie, Le1o.. Prędzej, prędzej na brzeg!
Lela ściskając ręce matczyne, wiotkie i zimne.
„Jak ona osłabła" - pomyślała z troską i lękiem.
trzymając JeJ rękę
Przesiedziała tak przy matce całą noc,
w swojej, słuchając jej oddechu i urywanej, gorączkowej rozmowv. Noc bvła bezksiężycowa. szakale "'YłY i?dzieś blisko, tuż za

ogrodzeniem domostwa. Wkoło szumiał głuchy las, do Wielkiego
Szlaku było bardzo jeszcze daleko.
Strach i niepokój

dręczyły

serce Leli.

W jakie dalekie, niemiłe strony zaszła z matka. Nikt ich tu
r.ie znał, nie witał błogosławieństwem, jak niegdyś bywało. Dawn;ej . chodziły zawsze po osiedlach w pobliżu Dżodpuru, w swoim
:odz1~nym k:aju. ~N.ieśniacy byli w tych okolicach biedni. ale goKobiety . spieszyły matce Leli na spotkanie~ pokłoniwszy
s~m.ni.
~ 1 ę nisko w progach swego domu, skwapliwie przynosiły jej świe
.zą wodę, owoce, placki jęczmienne. Dzieci siadały wkoło niej na
kolorowych matach. Wszyscy znali l'vfatmę-Sewani i jej córkę Leię.
Batma była Braminką, córką Bramina, przepowiadała nowo~(·rodzonym przyszłe losy i. jak wierzyli wieśniacy, odpędzała złe
ou_chy od ich kołysek. Wzywano ją do domu. gdzie ro:lziło się

d:;.:ecko i gdzie_ obchodzono wesele, uświęcała próg domów nowo.:
nad chlebami ryżowymi i wykonywa.la tradycyjne pokłony ziemi, drzewu i złotu, w domu zmarłego intonowa.la
:vyso~im głosem. żałobne pienia i rozbijała o ścianę garnczek z ryZt'm Jak nakazu3e zwyczaj pogrzebowy.
żeńców modlitwą

Batma znała przepowiednie Wiedzy i czarnoksię"skie wróżby
'S<:rwa-Chari. Umiała w klka cliwii zrobić z gałganków k'..1kłe na
:~ształt człowieka i odczytać nc;d nią zaklęcia śmierci lub uzdrow:enia.
Nieraz strasznie było Leli patrzeć na matkę. gdy przewiązaw
szy czoło białą tkaniną, mruczała słowa starożytnych zaklęć:
Batta-Bcharatta ... Sakra-Dar-Czunda!. ...
Batma nigdy i nikom1t nie wyjawia la, co znaczą te dziwne ·sło
v1a. Nie uczyła Leli zaklęć ani modlitw.
:....- Ty jesteś inaczej urodzona - powiedziała kiedyś Leli 'N iP wolno ci znać tego, co mnie jest wiadome.
Lela miala wysoki, jasny i czysty głos, śpiewała wieczorami
po zacho4zie slot'1ca, siadając na niskim, glinianym ogrodzeniu goszr:zącego je domu. Pieśn i swe układała sama.
{D_ c. n.)·
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