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Depesza·Komunistycznei Partii Francji'
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(PAP) - Z Paryża do· zjednoczenie wsz,stkich demokratycz•
przy hucznych oklaskach nych sił Francji dla obrmiy żywot·
wszystkich zebranycl1 i prz;r śpiewie nych interesów mas pracujących, od·
narodo~,·ej
niezależności
Międzynarodówki, XI! Kongres Fran- zyskania
cuskiej Partii Komunistycznej uchwa· Francji, dla zapewnienia zwycięstwa
lił jednomyfilnie tekst następującej pokoju, demokracji i socjalizmu .
Stwierdzamy ponownie naszą 'v<>'lt
depeszy:
DO KO~llTETU CENTRALNEGO kontynuowania odważllie walki o po·
WSZECHZWIĄZKOWEJ KOMUNI· łożenie kresu imperialistycznej wQj·
STYCZNEJ P AR'l'II (BOLSZEWI- nie w Vietnamie. Będziemy czynnie
popierać Niemiecką Republikę Demo.
Kó W).
która przeciwstawia się
kratyczną,
DO 'l'OWARZYSZA STALINA.
Komuniści francuscy, zebrani .ia marionetkom z Bonn, pozostającym
XIl Kon~resie swej partii, przyjęli na służbie imperialistów atuerykań7 entuzjazmem serdeczne pozdrowie· skich i zakłada fundamenty jednoli·
nia, przesłane przez Komitet Central- tych, demokratycznych i miłując) eh
ny Komunistycznej. Partii Związku pokój Niemiec, „wykluczających moż
liwość nowych ~·ojen w Europie". Po·
Radzieck'iego.
Wyrażając Partii Bolszewickiej, jej zostaniemy w tell sposób wierni za•
Komitetowi Centralnemu i 'l'owarzy· równD interesom narodowym Francji,
szowi Stalinowi swe p·rzywiązanie, jak i internacjonali-zmowi proletariac·
że kiemu.
pamiętają,
komuniści francuscy
DROGI TOWARZYSZU STALIN! ,
Francja wyzwolona została przede
wszystkim dzięki wysiłkom narodó'v Jak uczy historia okrytej chwałą Ko· ·
i Armii Związku Raw.iieckiego. Ko· muuistycznej Partii Związku Radziecmuniści francuscy wiedzą dobrze, że ldego, której założycielem byliście
każdy krok Związku Radzieckiego na wraz z Leninem, wzmocnienie i roz·
drodze efo komunizmu jest jednocześ· wój partii są warunkiem sukcesów.
r.ie krokiem naprzód na drodze do Przyrzekamy, że w dalszym ciągu hę·
zwycięstwa pokoju, demokracji i so- dziemy budować' naszą partię pod
cjalizmu we Francji i na całym świe- kierownictwem .Maurice Thoreza, jacie. W obliczu knowań podżegaczy wo lro partię leninowsko-stalinowską.
Niedawne, jednogłośne wybranie
jennych, kr aj socjalizmu jest dla
wszystkich nadzieją i symbolem źy- Was do Rady Najwyższej ZSRR, To·
' warzyszu Stalin, jak również wybór
da.
Oto dlaczego hasło Biura Politycz· przywódców .Partii Bolszewickiej, ponego naszej partii: „NARóD FRAN- witane zostały we Francji i na całym
CU SKI NIE BijDZIE NIGDY WAL· świecie, jako wielkie zwycięstwo po·
CZYŁ PRZECIWKO ZWIĄZKOWI k()'ju. Przykład Zwiwdcu Radzieckiego
STAŁO SI~ i samo jego istnienie wywołuje prze·
RADZIECKIEMU" PRZYSIĘGĄ MILIONóW FRANCU· rażenie wśród podżegaczy wojennych,
a nam daje pewność, że potrafimy
ZóW I FRANCUZEK.
Komuniści francuscy, którzy obra- ndaremnić ich zbrodnicze plany agredują na XII Kongresie swej partii sji. Istnienie Związku Radziecldego
pod hasłem walki przeciwko wojnie, napawa nas pe,vnościi naszego wy·
przyrzekają, że idąc za przykładem zwolenia.
Niech żyje Bolszewicka Partia
Partii Bolszewickiej, dostosowywać
bę?ą coraz ściśl~j swe. czyny _do swy<:h ZSRR i jej Komitet Centralny!
'·
clochowt1Jąc w1ernose1 sprawie
słow,
NIECH ~YJE WIELKI TOWAkomunizmu, której najwierniejszym
gwarantem je<st WKP(b) i Wy osobi- RZYSZ STALIN, NASZ NAUCZY·
CIEL SOCJALIZ.aIU, KTóRY JEST
~ie, Drogi Towarzyszu Stalin.
Walczymy i będziemy walczyli o u- UOSOBlENIE:.\ł WIELKIEJ SPRAtrwalenie jedności klasy robotniczej, WY WYZWOLENIA LUDóW, WY0 wzn10cnienie sojuszu między robot· ZWOLENIA PRACY I WIELKIEGO
ni.kami i chłopstwem pracującym, o DZIEŁA KOMUNIZMU!
GEN.ł<;WA
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Walk a o· po.kój

o wyzwolenie

człowieka

Przemowienie tow. prof.Joliot-Curie na Xll Kongresie Komunistycznej Partii Francji
Uczeni r adzieccy przepr owadmt dzie, kiórzy służą ludowi i daiją
Jak donoszą z Paryża, w toirn obr-ad
GENEWA (PAP). XN Kongresu KPF wielki uazony pró:f. to,w. Joliot - Cu?ie wy- dOŚ\yiadczenia w dlliieddnie pokojo- przykład ~zyst.kjm uownym ' świa·
głosił dłuŻ'Se:e p:rzemó•n:cnie, w któz:ym oświadczył m. in.
ich J)l'acy dla pokoju

wego zastosowania bomby atomo- ta. Znacunie
kiej ludwkiej wartości kom.unizmu, wej. Wiiedzą oni. że gdyby zbl"odnia- jest ogiromne. Lu dzie radzieccy ocad-Oeił'!'a. do ciągle W'D:"8~eed I~- n.e rozpętaili nową wojnę - to Ich lill już raa świat i obecuie są nawiedza, fob tecllnika, ich osłąP.ii:- dzieją świaita.. Dlatego faden uczclby ludzi na całym świecie.
Tow. prof. Joliot • Curie pr.iypo- cla są wystarczające, a.by wymie- WY UC'llOny, żaden postępowy uuzony
mina następnie uchwały sesji sztok- rzyć napastnikom druzgocący eios. nie da ani czl!,Stkii swej wiedzy tym,
oświadcza kiórizy obcą, zorganizować i ·spro~ią.zek Radzieeki hol.nukłej Stałego Komitetu Swia.towego KomitetU Obrońców Pokoju, tow. Joliot - Curie - nie uprawia. wokować wojnę przecLwko Zw<iąz
dot~e zak'bU bomby atomowej. , sza..ntażu z bombą wodorową, jak- kowi Radzieckiemu.
P.rz'111ówienle tow. prof. Joliot Apel uchwalony na. sesji sztokholm- k1)lwiek nie ulega wą,tplhv~ci, że
sklej posiada. bisto.ryczne znaczenie. teclutlka ame.rykańslća 11ie t>osiada Curie było wielokrotnie przerywane
· bu1'llliwymi owa.ojaml,
Połączy on wszystkich ludzi. którym w tej dziedzinie przewagi.
Tow; P.rof. Jollot - Curie stwierdroga jest spra.wa pokoju, spra.wa
drLa nastę11nie, że w ll.IOlku 1919 podczł(}wieka.
' rtykuł
uczeni ~ zaznacza mówca _ po- ! ozas sweg„ pobytu w Związkt1 Ra.winni coru licznie.i i energiczniej ! dzieckim mógł zdał sobie sprawi; z
„Przygotowanie i wychoprzyłączać się· do walki, którą pr-0- ?~rGmnego. l>OStępu na~ki . ndz.leewanie kadr w Pols~~ Ludowadz1to na ~rw&uj linii. fwnlu . 0 _ kieJ. Rozwoj ~ukt rad~ec~1ej pr~e- .
wo„DemokratyczneJ brony pokoju _ robotni-cy i doke- kracza wszelkie wyob:ra.zema. w la(Patrz str. 2)
rzy. Na. u~onych ciąży bowiem · boratoriach .radzieckich pracuJą lu- _ _
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prqjektem. ~stawy o zabezpięcZeniu socjalistycznej dyscypli~y procy

Dziesiątki tysięcy robotników Łodzi i w ojewództ w a
witają z zadowoleni enl pro j ekt. rządowq
Ostro piętnuje tycl1, któr;iy lekcewa-.
ża sobie p1:acę. Podobuie brzmi wypowiedź tow. Łupińskiej i przedstawicie·
Ja ZI1:1P, tow. Pietrzaka. W imieniu mło
dzieży składa on zobowiązanie, że
młodzi wzpoczną nieu~tępliwą walkę

z nieróbstwem.
Nie htak i głosów samokrytyki.
Tow. Włodan:zyk przyznaje publicznie, że s:m1 należał do opus-z·
czają~ych dni praey.
- Zrozum.fałem teraz, jaką o·
gromną szkodę wyrządzałem mym
braciom i mej Ojezyźnie. Zobo·
wobec całej załogi
wiązuję się
zmienić. stosunek do pracy i pracować s-0lidnie.
Wiceprzewoclnicz'ący Związk"U Zawodowego Włókniarzy, tow. Przybył,
przedstawia zebranym projekt uchwały o skróceniu czasu pracy dla re>botr.jków, pl'acujących w warunkach
szkodliwych dla zdrowia. Wyrazem
troski Rządu o jak najseybsrzą popra
wę bytu klasy robotniczej jest rów·
nież ostatnia ustawa o przedłużeniu
urlopów.
Okrzyki i oklaski, z jakimi zebrani przyjmują reiz:-01ucję, są najlepszym
dowodem. że wszyscy solidaryzują się
z projektem uchwały i przyjmują ją
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PZPB Nr 3

wojewódzcy kSL

obroclujq

jednogło śr.ie.

?ZPW Nr 2
Na sali, już na początku zebrama,
zerwały się okrzyki: „Niech żyją pi-zo
downicy pracy! Precz z niernbami!
W dyskusji zabiera głos przędzarz,
tow. Kra,yczyk. ·
- Nareszcie łaziki zaczną się li·
czyć z potrzebami swego zakładu i z
interesami swoich towarzyszy pracy.
Nag'ama i wpisanie do akt pa1·se>nal·
r>ych nie . będzie wszak należało do
przyjemności.

- Ja, chociaż pracuję tu od wie
lu lat - mówi tow. Drzewiecki jeszcze nigdy nie. opuściłem dnia
bez usprawiedliwienia, nie spóź
ani · \nuty. Przedeż
niłem się
wiadomo, jak ciężko odczuwa załoga selfaktm:ów nieobęcność jed·
nego z członków zespołu.
- Dobrze, że nasz Rząd pomyii·
lał wreszcie o wzmocnieniu karności
i ukrócettiu p1·ó~nia!ków- dodaje tow.
Janioka.
W i•ezolµcji, jaką uchwalono na za.
kończenie zebrania, czytamy:
- l\ly. robotnicy I pracownicy
PZPW Nr 2 im. Barlickiego mva·
żarny, że proje:kj;. ustawy o socja·
listycznej dyscyplinie pracy. wnie·
siony przez Rząd, ustawy„ skierow-&i 'Dl'Zeeiwko . ~.a.ut.ce nieto-
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Solid ar_yz.u 1emy ·się

za zakaum bomby !Momow&j.
~ wojny. Naleri;y się ezynnie
J ak batt'bo sieizęśliwł Sil at aceenl,
Pl'lle-Oiw&ta.wić ~ Dielud~kim kno·
waniom. Walka o pokój jeŚt nlero- któl'.Ży proyva~ $woj~ P*Mie bllda.w
zt'>rwainie ~~ta z walką o wy· ~ w . Związku 1"M'Weokim, - w
kł'a.ju, w kro.rym nie ma eksploata·
Jm·oienie czllJWielta,
tiót~żnego ~ji człowieka ~ Cl!Bkw.ieb. PraPrzedstawiając rozwój
ruchu fl<W<>lenników !Pokoju, tow. cu ją oni z spokoj<nym sumieniem w
'
pro!. Joliot - Curie podkreślił, że swych 1a.boraroriacli,:
. bez powo~ I czej. I' dlateg·o tym ostrzej należy
· • i· opuszczanie
·
,
,
.
s
siui
służą
"pracy
<Wh
re~nlt'aty
ie
pokof
o
bojGwnikó-w
w' nerega<Jh
poz01en1a
•
·
. •
o rozmaitych ZYI( będą_ pol~ps~niu wa.ruack9w by- Idów ~i pracy. Największa bo_lą_czku zwalczać i piętnować tych, którzy
fię ludzie
zn.a,j(lują
polit.ycznyclt,l łą.ezy •t.u cdow1u-. or• obronie wolno- 'I zakładow przemysłowych. Setki i ty- ciągna nas wstecz.
prz~konania.ch
·
kh jeden cel: SPRAWA OBRONY śel. 'l'ak je8t! Rarurieooy uczeni a.to· siące straconych godzin. WielomilioCi, którzy w sposób nieusprawiedmowi pra.cują ~ entu«jalzmr.m, ponie r.owe słratY; we .wszystkie~ branżac~
P OKO;JU.
przemysłu 1 dla setek tysięcy uczci· liwiony opuszczu.ją dniówki robocze,
.
.
. .
.
.
.
obciążają nas, uczciwych robotników.
.
Mówe'<\1 ·zazna.cza, ze 0:bow1ą.zk.iem wa.z wiedzą, ze :l"ząd zadzieckl, wy· wych robotników.
Nieraz skai·żyli się . robotnicy, że My nie dopuścimy do niewykon~n.ia
k om\lnist6w jes.t romvijanie sro?.e- f ra.żają.e rorące p.rag.nie1_1ie po.koju I o·
gólnte akty1wnej i bojowej -O.:i::a.łal- żywiaj~e całą ludzkość, wieiokrot- pr~ez łazików ~ n~erobó~, przez tye".1, planu. Serce be>li, gdy maszyny sto·
ności w obronie pckoju. ZnaC'tenie n-ie prO(lonował u.ro.czyście wprowa- ktorzy bagatel1zuJą sob1E>;_ pracę, me ją i r!ie produkują z winy próżniaków.
mogą na cz!lB wyke>nywac swych pla- Ma słuszność Rząd Ludowy, że będzie
.
.
.
„
.
, nów produkcyjnych. Przez ga.rstkę karał niepoprawnych nierobów. Ja od
ruchu komumstyc,"m.ego, treso wiei- dzen1e 08-WU bomby atomowej.
nierobów cierpiała cała załoga, tr:i- 1945 roku nie opuściłem ani jednego
dnia pracy - mówi t ow. Niedźwiecki.
cąc p1'emie. ,
Przy ogólnym entuzjaźmie sali :ro·
Walczyły z tym stanem rzesze solidnych, uczciwych i #wiadomych ro· staje przyjęta rezolucja.
botników, wa.lezyły organizacje, rady
Robotnicy rozchodzę się z ;ozaikładowe i administracje. Na z·e bra·
Przyjaciołom niach, na nM"adach wytw6rezych roz- czliciem zadowolen.J.a i ulgi~ że
nareszcie nieróbstwo nie będzie
brzmiewały apele o nowy, socjalistycz
się kryło w cieniu rzetelnej i świa
naszego
ny stosunek do pracy. Niestety, nie
domej pracy, lecz będzie wyciąg
wszędzie dawały one pożądane rezulnięte na światło dzienne i napięt
taty.
zcnyłam·Y ~erdeczne życzenia
nowane przez uczciwą opinię puZastanawiali się nierar.,i robotnicy,
blic~ą.
·w jaki sposób można by wreszcie
skończyć z łazikostwem. Co ~robić,
by raz na zawsze zaprowad:i;ić we
z Im. m I li a łer
wszystkich zakładach prawdziwą. SOcjalistyczną dyscyplinę pracy.
W PZPDz im. Emilii Plater robotI dlatego wieść o projekcie, złożo·
nicy szezelnie wypełnili fabryczną
rozniosła
Sejmie,
w
Rząd
przez
DyµI
.
.
świetlicę. Projekt ustawy referowała
!'ię szerokim echem po całym kraju.
tow. 'l'atarkówna - sekreta1·z Dziel·
Trafiła C:o wszyst;kich fabryk i instynicy Sta'romiejskiej. Krótko, rzeczo·
Wywołała wszędzie wśród najprzeciwko publikowaniu pamiętników Skorzennego tucji.
szerszych mas pracujących ogromne wo wspomniała zebranym, na jakie
G:&nWA (!'AP). - Jak donosz:} akeyjn.v dt.iennilt „Figa„o" pamiętni. zadowolenie. Nareszcie można będzie trudności napotykali nieraz w trakpo·
z Paryia, wmnaga. się tam fala prote. ];:ów znanego faszysty OtJto Skorzen- położyć kr.es warcholstwu ze strony cie realizacji Planu 3-letniego z nad·
wodu łazików. :Musieli przecież
jednostek.
nieodpowiedzialnych
.
.
.
stów przeciw opublikt>waniu p1·zez l'e· ny'ego,
rabiać plan i ·męczyć !Jię dlatego, że
5 bm. J>l':.led redakCJIJ, „P1ga1·-0" na
~areszcie klasa robotnicza otrzyPolach Elizejskich zebrało się około muje do ręki nowy oręż, w walce o były jednostki, które 8tale spóźniały
pi:zychodziły do pracy.
tysiąca paryżan, którzy domagali '1ię realizację swych planów gospodar· się i stale nie
„zamknięcia faszystowskiej ga.dzinów czych i o podniesienie swego dnbro· Było tak również w Zakładach •Dzie
D ziś
wia.rskich im. Emilii Plater.W ubie,g·
.
.
..
ki". R~akcji strzegly' silne oddziały bytu.
11, f·M .11 H l,i b i .
łym roku; ńa skutek teg·o, „ wynikły
policji, która. zaatakowała. demonstran
W dniu wczoo-a.jszym już w kilku straty wartości ponad 13 milionów
tów. Jest wielu rallllych.
z amieszczamy
pracy odbyły się zebran1a złotych. Nie lepiej przedsta\via się 'syDzie..nlik ,;Liberation" wyl'aża przeko zakładach
załóg, poświęcone omó~eniu tego za- tuacja w roku bieżącym. Luty przynanie, :i:e Skor·zoo:µiy został zaangażo. gadnienia.
niósł aż 4,5 tysiąca godzin nieusp-rawany przez władze policji francuskiej
wieqliwionych.
i przeby.wa na tennie Francji.
- A przecież .stoją prżed nami
oaezego
bardzo poważne zadania - woła
Dz4ołacze
poniosła w·
„Bawełiniana 'l'rójka"
tow. Tatarkówna .- a ~rze:cież my
1949 i·oliu wiele d:i:iesiątków milionów
chcemy przed terminem wykonać
złotych strat, spowodowanych rrzez
Plan 6-letni, chcemy jak na.jszybnieusprawiedliwione nieobecności.
WARSZAWA (PAP) - W Naczell
·ciej zbudować w Polsce socjalizm.
Padają, wymawiane z oburzeniem,
. ;nym Komitecie Wytk-una.wczy.m ZSL
nazwiska merobów: oto A-polonia WitDo· realizacji tych zadań trzeba
odbyła się 4 i 5 bm„ pod pil'IZ6Wodnicma aż 45 nieusprawiedliwionych
c:sark
całą załogę, trzeba,
mobilizować
twem PllS· 100.:taja., odpraiwa. kieroww 1949 r. StaniMawa Ma·
ników wyclz. elronoim~roln;veh wo- nieobecności
żeby wszysc.y mieli taki stosunek
dańska opuściła 38 dni bez usprawiejew6d:zikich komitetmv Stronnictwa., dllwienia.
do pracy, jak pracujący w tych za·
Feliks Kozioł ma na swym
po§więcona omótwdenin 11lktuai1nyeh za·
dni.
29
koncie
&mutnym
kładach tow. tow.: Chorąźakowa,
gadnień gospodarczych wsi.
Stel
Łazików jest coraz mniej. SwiadoKowale\v&ka, Rutkow&ka,
Poszczególne zagadnienia referowali m. in.: mmil!titer Rolnictwa - mość, że socjalistyczny stosuinek do
i inni.
że współza.wodnicbwo praey
Dąb-Kocioł, prned~aiwiciel PKPG - pracy,
planu mgr.
- rocznic.a
Wypowiadają. się przedstawiciele
jest motorem naszych osiągnięć i gwa
W dru ~~
J~ wiceprezes ZSOh. "'c
rzałogi. Tow. Ghol'ąilllkowa z wieJką
Jag11&Zły111, <l?r· dep. POM i 11p6łdziel rancją zwycięstwa socjali11.mu, corau;
Ma rshalla
ba.rdziej utrwa1a flit w Mimie robotni- adością wita. p!!Otjelcl; nowej uat:.wy.
'J)Djl. Knethe.
1 !ł'l"l·ił't1Lł.Jllci'l11'lblitll•f*.:lcmnt~ ni. nrodukcyi;nweh -

gdył; wiedzą,

że

bów i dezorganizatorów produkcji,
. jest całkowicie uzasadniony i wy- .
rażamy naszą całkowitą solidarność z projektem Rzą~u."

Wi- Fa-Ma
Przodownik pracy Wi·Fa-My, bez•
partyjny robotnik, ob. Piątkowski, na
ogólnym zebraniu całej załogi powie·
„My, r1>botnicy, którzy świa
dział: dornie pracujemy dla dobra Polski
Ludowej, z zadowoleniem witamy pro
jl"kt tej ustawy. Opuszczanie pracy
bez usprawiedliwień przysparza .;a·
szej gospodarce wielkie s7Jkody. · Jeśli
będziemy wszyscy uczciwie pracować,
przyśpieszymy zbudowanie dobrobytu
·
·'
w Polsue".
Z żywym zadowoleniem przyjęli zebrani oświadczenie przodownika pra·
.:
cy, Janickiego:
pow;ie·
„Jako bezpartyjny dział on - cieszę się z tei uchwały, bo przyczyni się ona do wzmożenia dyscypliny pracy. Nie jest
trudno jej przestrzegać, wiem o
tym z własnego doświadczenia .....:
nie opuśc'iłem jeszczt- ani jednej
godziny pracy bez usprawiedliwie·
, nia. Apeluję do wszystkich, by,
szkody, jakie
mając na uwadze
wyrządza nam wszystkil)t zaniedbywanie pracy, opuszczanie jej i
przestrzegali dyi>późnianie się,
scypliny."
W imieniu młodzieży przemówiła
ZMP-ówka, kol. Graczyk, stwierdzając, że młodzież będzie realizować po·
stanowienia ustawy. Zapewni to ~zyb·
sze wykonanie Planu 6-letniego.
Jako ostatni przemó,vił· bezpartyjny robotnik, ob. Głowczyński: - „Pra
cuję tu już od dwudziestu kilku lat
i jeszcze nie zdarzyło się, abyni opu·
ścił choć jeden dzień. Trzeba parnię·
tać, że zaniedbując pł'acę, spóźniając

się do niej, okradamy nasze
a
państwo,
czo-ehłopskie

uszczuplamy
rodzinne" -

nasze

robotmzarazem

własne budżety

oświadczył tow. GłO'\v
czyński, kończąc słowami: - Jeśli bu

dujemy państwo socjalistyczne, to
wszyscy uczciwie musimy wykonywać
swe obowiązki".

PZPB

w Zgierzu

To nie wszystko jedno, jak będzie
mówili robot nicy
my pracować z PZPB w Zgierzu, oczekując w sali
na zebranie, poświęcone omówieniu
rządowego projektu ustawy o zabe:.:pieczeniu socjalistycznej dyscypliny
pracy.
«Do-konczenie na str. 2-ej)

•

;

Przygolo-w anie i wychowan ie.· kadr
Polsce Ludowo,;.De n1okrat1.1c zneJ

Artykuł członka Bi~ra

Politycznego KC PZPR tow. J. Bermana zamieszczony w „Prawdzie"

twłaallcu. aa& D• chiema.rkisistowską..
Lenin& Stali:na.
ła
Donioslą 1rol w dziedzinie ideolo cz
nego umocnie!ta ueregów Partii :e
grał Kongres Zjednoczeniowy PartU
klasy robotniczej w grudniu 1948 roku
ora.s uchwa.lona Da tym Xongreste de.
klaracja programowa, Deklaracja. ta
jasno· postawiła Spr&"Wf walki przeciw
ko oportunizmowi, nacjonalizmowi i
socjal-demokratyzmowi, sprawQ konieczności opanowania podSta.w m~kB!z.
mu.leninizmu, pOdk:rellliła. iStotQ demo
krącji ludowej, ja.ko formy dyktatury
proleta.tiatu.
·
i
N eoceniollł pom<>Cł dla. ukół par.
tyjnych w Polsce by~ programy, opra.
cowania metodologiczne oraz stenogra
my wykładow Wyższej Szkoły Partyj
nej przy KC W'K?" (b). Niezwykle bo
gate doświadczenie szkół part~jnycih
WKP (b) ułatwiło ścisłe powiązanie
teoretycznej wiedzy słuchaczy z prak
tycznymi .zadaniami ciodziennej pracy
partyjnej, pomogło podnieść jakość
nauc.za.nia. 1 po.ziom teoretyczny ucztcych 'Ilię.
Niezależnie od centralnych szkół par
tyjnych, Pa.rtia stworzyła. system 6
miesięcznych szkół wojewódzkich oraz
.krótkoterminowych szkół powie.to.
wych, jak również system kursów i
szkół wieczorowych - gminnych, fabrycznych i i1_1nych. "'7szystkie te. szko
ły 1 kursy obJ~ly ponad 200 tYB. człon
k6w i ka.ndydatów Fartii, co stanowi
15 proc. ws.zystk1ch członków Partii.
lmlymi słowy liczba uczących sit jest
tt:zsrkrotnie wytua, niż przed Plenum
Sierpniowym 1948 roku. PączlJ!WBZy od
kwietn1a 1!!50 r radiowe kursy naucn
'
•
nia partyjuego obejmą nowe dziesittki tysi,cy c.złouków i kandydatów
l'artii.
Aktyw pa.rtyjny studiuje w specjał
nie utwononej lfieei kółek ,,:Krotki
Kurs Historit WXP (b)", który roz..
szedł sit w kraju w nakładzie 1 mt.
lioh 250 ~ys. egzempla.rzy oraz ma.te.
ria.ly z historii polskiego ruchu r!)bo>t
.
niczego.
Masowe naucza.nie polltycme nabrało olbrzymiego rozmachu w okreS1e
przygotowa.fl obchodu 70-lecia. urodzin
Tow:i.reye.u. StaV.na. W ciągu krótkie.
go czasu w całym kraju powstała roz.
gałęziona sieć kółek dla. studiowania
życiorysu Towa:rzysza Stalina. Setki
t%itcł' robotnik6w, chłopów i mteligencji pra.cuj~cej zapozna.je się z ży~
d%ialalnościt Tawa:rayszr.
i
ciem
Stalina.
Na.leży jednak stwierdzi~, że w d.!;le
dzinie przygotow~nio. i szkolen~a n~.
s~ych 1?'dr po.rtYJnych mamy Jeszcze
szereg istotnych braków. Nuze pomoce
szkoln~, ~oziom propu.go.ndystów p~e·
legentow 1 wykładowców, których licz
bo. aię-ga.. IO tys'..' często nie stoj~ no.
wysokośc.1 zada.run. W~r6d propa.gandy
stów wcią.z je,szcze od11etek robotn~.
Gomułkowszczyzna. nie od razu zo. kó';v je~t nieznaczny. Rozbudowują.o za.
stała. całko-wicie rozpozn:mo. i nie od przykładem WKl? (b) sie6 ośrodków
razu spotkała siQ z nalezyt..1. zdecydo. szkolenia partyjnego, dtźymy do stałe
Wa!lł odprawt w kierownictwie Par- go podnouenla. poziomu kadr propa.
tli, co nie mogło nie odbłć eit ujem gandystów oraz do usprawnienia całej
nie na tre&Ci oświa:ty partyjnej. Do. pracy w szkołach partyjnych,
piero walka całej Pa.rtii przeciwko go
Z dużym rozmachem odbywa &lę
mutkowszczytnie pozwoliła w sposób
uprzemysłowienie naszego kraju i
zasadniczy przebudować a.zkolenie aktl'
rozwój wszystki<:h gałęzi go
wu w duchu n1epa:ejednaneJ posta.wy potężny
spodarki narodowej. 6-letni Pań
wobec wszelkich ideologicznych wypa- stwowy P1an Gospodarczy wysuwa
czel'.i. m3il'ksizmu-Ieninizmu.. Za.da.ufa.· bu potywające zadalila budownictwa
downictwa socjalistyc:meg1> w Polsce soojalistycmego. Aby pomyślnie roa;
ogromnie wzmogły aktywnoSć azero. wiązać te Zllidanta, trzeba dysponokich ma.a partyjnych, óbudz'iły w nich wać dosta.tecznit iłoścli' spec~aJ.isiów
ogromne zainteresowania dla zg,gad. we wszystkich chledm:in~.
nień teoretycznych, · wywołały dujy
Parila coraz smieleJ ł coraz neruJ
pęd do nauki, stały Sit bodJcem do rozwija chiałalnośc
w chledzlnie
ss..ybkieJ rozbud<>wy llieci o!wiaity par. kszta.łcenia kGdr technicznych. W
tyjnej i znacznego podniesienia pozto. przemyśle inżynierowie stanoWią 0,7
:inu szk<>lenia partyjnego.
proc. ogólnej licz.by zatrudnionych,
Awiadczy o tym olbrzymi t eoru a techn.i.cy - 2,2 proc. W niektórych
bardziej ros.nl}cy popyt na.· litera.tur~ gałęziach przemysłu, takich jak ®.

W ,.Pra.wdzie"
(PAP).członka
MOSKWA
Biura Po
się artykuł
ukazał
litycznego KC PZPR tow. Jakuba
,,Przygotowanie i wy
Bermana p,
chowa.nie kadr w Polsce ludowo •
demokra.tycznej". który poniżej po·
'
da.jemy.
ogrmnny wzrost aktYWJtoścJ pollty
cmej w szeregach klaay robołul
czeJ i praci.-,jącego chłopstwa wywo·
lany wYzwoleniem Polski J)!'Ze2: bohaterską Armię ~adzleeką spod Ja·
rzma okupanta httlerowskiego, wydo
był z gąszczu mas ludowych wiele
tysięcy aktywist6w.
Pod kierownictwem PPK wYWO•
dzą.cy się z ludu aktywiści dźwij'alt
na swych barkach lwią. część całe·
go brzemienia walki z wrogiem klaumocnienie władzy ludo·
sowym,
wej, o 0odbudowę gospodarki na•
rodowej, zrujnowanej przez niemlec
ko - faszystowskich okupant6w.
z zespolenia starych kadr partyj·
nych z nowymi, które hartowały się
W walce i r.Qobywały niezbędną wie
dzę powstawał kościec nowego apa
ra.tu państwowe.ro.
d~ł
ój
....
11
Szyb..,. rozk~. P~~ysd10 ......,a.ed•
8 t ycZ!lego, 0 . orym „ ... ,a c-zy iwz •
ti;rmm°"fe wyko1:c~ Plan':t Trzy~et
el'Wsze ~ kl w
1nda~ so
-:,al~ owy :oe~i:_
moom!:1~codnowient aparatu pa~
stwowego _ wymagadą, stanowc-io
nowych dziesłą.tk w tysięcy 7.dolnych wYkwalifikowanycb ludzi od
danych sprawie klasy robotnicz~j.
Aby uniknąć rozpiętości. między ro
snącymi potNebami i wymagania.ml
.......„~•
h
•·-• k-"'rvu„ .,,,em,
w za~e _.... a 1c
Partia sprawę przygotowania i wy·
chowania kadr partyjnych i 105110•
darozych postawiła. w centrum aweJ
.
uwagi,
Na. pierwszy plan - rzecz jasna. ~untło sit i nadal pozostaje zad.anie
przygotowania. '.kierowniczych kadr
pa.rtyjnych. Partia przywiązuje ogrom
I1ł wagę do marksistowsko - leninowskiego szkolenia tych kadr,
Polska. Zjednoczona Partia Robotni
cza dysponuje w eh-wili obe~nej dw!.e
ma. szkołami dla dokształca.nia aktywu
partyjnego: Centralna. Szkoła. Partyjna w Łodzi o rocznym kursie naucza.
nia, gdzie kształcą sit przeważnie pra
cownicy powiatowych komitetów Pa.r
tli oraz dwuletnia szkota przy KO:Partii w WarszlllWie, dla. aktywu woJe
wódzkiego 1 centralnego. Obie iu;koły
- wiu·szawską i łódZką - ukoiiczyło
jut około 5 tys, słuchaczy.
Ostry z-wrot w ca.tym systemie szk:>
lenia partyjnego nastą.pil w na.snj
:Partii po Plenum Sierpn1aw'Jm KO w
roku 1948, gdy Partia na olbrzymim
froncie podjęła walkę przeciwko od.
chyleniu prawicowemu i nacjonalisty.
cznemu.
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a:: cJrun
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s·onda ryzujemy

się

•
· wych tn11ynier6w
·
·
·'·6rzany
•~rnicz:r•. ......
włókie nn1f!LY• pap1 100 tys. techników. drach ekonomll politycznej w :Polece.
oddzia
formą politycznego
Wazną
1 inne .llCZba wy~walifikowanycb ływania na pracujące chłopstwo o- Liczba. inżynierów wzrośnie dzitk:i te- Jednocześnie cors.z szersze krtłi am
pra~ów brr. wyz~y~ wykształ- raz pogłębienia kierowniczej roli mu do 2 proc„ a techn1k6w do 6 proc. c.r:a walka 0 przenikanie ideologii mar
jem~ es~ a solU;tni; naewystaraw klasy robotniczej jest szeroko rozwi w atoaunku do ogółu pracowników za ksistowsko-leninowskiej do WJldad.6w
r6inyc~ d~cyplin naukowych.
J~a~b;2crzn:,1~!~f~uż;~ ~~=: nięty w fabrykach i zakładach prze trudnionych w przemyaio.

na .Wi ksza ·est
niezwykle je&Lcze nisid odsetek Jinżynierów zatrudnionych be2pośrednio w produkcji.
Odsetek członków Partii wśród
kadr inżynieryjnych wynosi około
25 proc. Jednakże kadry ·te w du:iel
mierze wymarają stale! pracy ideo•
wo-wychowawczej, którą prowadzi·
my w niedostatecznym stopniu, Zde
cydowana większość inżYDie.r6w t ie
chnlków praeuJe uczc:lwł.e nie tylko
z obowiązku, ale z przek~nania, Par
iła nie zapomina jednak 0 tym, ze
wró,r WYkOTZystujl\C swe dawne kon
takty usiłuje pnenlkną6 do nere•
rów inteligencji technicznej, by uprawlać szpierostwo i szkodnictwo.
Toteż kOlłłtynuuJąc uporczywie l eter
pliwie walkę O wYChOWa.nle w DO•
WYM duchu starej fnteligencJi technicznej, WŚród której Jest niemało
uta.tentowanych i ideowych ludzi
Partia skierowuje· do wyższych uezei
'n i technicznych coraz większe zastę
py na.jzdolniejuycb młodych robotni
ków, r.by stworzyć w ten Sposób' kadry nowej inteligencji ludowej.
Partia wysuwa _jednocześnie na
kierownicze stanoW1Ska l!rzooownlkó'! Pl'MlY, racJonalW:to.row 1 nowa
torow produkcji. W Ciągu ostatn:idt.
lat ~a • Jder-O'Wlłicae etanowiska w
przemysl_e wysunięto Ponad 15 ty~:

Og_romne pona~to .zn~czen~e W z_a
kre!ue ~zeczyw1stnian~a kierown1cze3 roli klasl'.' r~botm~zej wob-?c
~hłopstwa pos1adaJą Panstwowe O-

Na wszystkich odcinkach budow·
nletwa na .wsi rosną pod kierownic
twem Partii kl;'dry, które powołane
są do torowania dro~i socjalistycz·
nej przebudowie r_!>lnictwa w ~olsce
Ludowej, kadry, któ:r„ wymagaJą. ata
łej ~piekl 1 kierownictwa ze strony
Partii 1 Rządu.
Utworzenie w ciałym kraJu organów włMlzy miejscowej w postaci
Rad Narodowych, wybieranych na
zasadach demokratycznych wYmaga
od Partii masowego przygotowania
kadr, kt6re potrafią pokierować roi
norodnlł działalnością tych organów, potrafią. przekształcić je w re·
alłzatora uohwał Partii t Rzlłdu, w
bojowych organlz&tor6w najszerszych mas pracujących.
Partia nasza zdaje sobie sprawę
z tego, że niebywałe tempo gospodar
czego, technicz.nego i kulturalnego
rozwoju kraju, realizacja 6-letniego
Planu budowy podstaw socjalizmu
jest niemomwa bez masowego nauczania, bez szybkiego wzrostu inteligencjl technicznej, bez organizowa
nia masowego współzawodnictwa i
przodownictwa pracy, bez podniesie
nla poziomu kulturalnego milionowych rzesz ludu pracującego.
Wysuwanie t szkolenie kadr soc.fa
lllltycznych jest przeto śclśle zwilłza
ne z pogłębieniem r-ewolueJl kultu·
ralnej w Polsce.
Polska ludowo-demokrafyc:na tna.
znaC%lle llllkcesy w dziedzinie ro.zwoju
kulturalnego. Pa.rtia i :Bąd mi'Jlł
jeo;;cu 'W tej d.riedzinie do wykonania olbrzymią pracę. PrzezWYciężen:ie
ideologii burżmtzyjnej, walka. z prze.
żytka.mi ka.pitalizmu w mo.domoki1
ludzi wymaga. od klasy rob1>tniczej
jej Partii ogromneg~ wysiłku w ciągu

robotników, kł6rych wysu'tuęto na
;wlodł
.
prac
a zau
'ZJ.oł.ę nie za.
odd Y~ oni d°"fO<ly bez
am~ a
an IJPl'a;W e socja•
rran cznego
lizmu i umocnili w kl~e roboi.niczej POCIZUcie odpawledzia.!Dości wo
!ee narodu za pracę !lpaństw&Wło·
0
1
1

rtti.

kierownic2
f . p

J:3'n!,i;: ;;::;:YI'!:

nled-osta.tec7nłe doś;~c.zonym kierownikom nie ~sze Je
mlod~

1

szczc udziela się odpowiedniej po·

socialistycznei dyscypliny pracy

utworzono Wyźezą.
W roku
Szkołę Planowanie. i Statystyki, która
ma przygotowywać kadry ekonomist~w
niezbędnych dla realizacji 6-letniego
Planu budowy podstaw socjalizmu w1
kraju, .Wyższa &kola. Planowani&
Sta.tystyki stawia sobie I& zadanie
wyszkolenie naukowyclJ, kadr, stoją·
cych na. WYSoldm p1>.ziomie ekonomi11t6w dla innych wyższych zakładów
naukowycll oraz współdZ'ial&nie w H
szczepieniu 1 ugruntowa.niu marksilmu-lentnizmu na. wszystkich ka.te1949

Przyjęcie

zakretłle, wykonyataae b~e nłeo
cenione '°!'ośMadczenie Parill Bol•

szewlc-kieJ,
Polsko • radaecld układ o wsp61•
pracy gospodarcze~, WYIDla.na W7"
dawnłotw i material6w uakowycll.
odwiedziny wybltnych acsonyeh I
specJallst6w rad'lieckleh w Polsee
stanowiły Jut olbrzymią J)01DOO c1ła
kadr Polsil Wy.famy polskich pracownfków n~ultOWYch d9 ZSQ oraz ich odwiedzhly u wybUnY'Ch ra
d:zieckieh bloloc6w, flztoloe6w I
przedstawłclell wiedzy lekarsklel
stały się poważnym bodźcem dla roz
ległej Pl'Ml7 badawczej Ua&ODł'ch
111>lsklcb.
· Skupiając uwarę na zacadnlenłll
pnyrotowama kadf napnwl&Me
błędy,
popełnione w tej
Polska Zjednoczona Panu Bobołnl
cza d!łŻY do tero. by motllwle Jall:
naJszybclaj :zl1fjkwfdowaó is~
dysproporcje między wrzrastad~l
potnebami kraju w dziedzinie ka.dr
a tempem fob przygotowania. Zadanie to aa.Idy do Da.Jwdnlej8'ąelt W.
roku 1950.

ddeddnie

w ambasadzie radzieckiej
w Budapeszcie

Dnia 5
BUDAPESZT (PAP) kwietnia ambasador ZSRR. na Wę·
grzech, Kisielow, wydał wielkie przyjęcie na cześć radzieckiej delegacji
rządowej, która bawi na Węgrzech w
1.Wiązku z obchodem 5 rocz.nicy wy.
zwolenia kraju przez Armię Radziec-

członkowie delegacji rz!ł(ioWYch: Chł6
skiej Republiki Ludowej, Rzec&ypolt"
..:.-•-· j n- 'bil
R
l' J p i-•-·
po ite · 0 ....ieJ, umu.._ie nepu •
ki Ludowej, Bułgarskiej Republiki
Ludowej, Republiki Czechosłowacldej,
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo-

mocy. Wróg klasowy nie ra~ usiłuje
kąNa przyjęciu .obecni byli: szef ra· kratycznej oraz delegaci partii komu•
ich skomproinitować, podwaiyii Ich
<lzieckiej delegacji u11dowej, wicepre· nistycznych Francji. Włoch, Grecji,
a.utorytet w OC'Za.ch robofinlków.
mier Związku Radzieckiego ...... mar- Hiszpanii republikańskiej, Anglii, Ka·
Organizacje pa;rtyjne na wsi obeJszalek Woroszyłow, członkowie dele- nady Austrii Finlandii Niemiec Za·
d~giego
Par
mują 14,4 proc. ogółu crdonków
'
„
hocha' h i
gacji - sekretarz KC WKP(b) _
W;rkonanie g1gantycznych zada:6, t>O Susłow,
tii. Ostatnio wiejskie organizacJe
nn.
IC.
gen. Swirydow oraz pisarz c
budowy
pa.rtyjne znacznie okrzepły i zahar- stawionych przez 6.letni Plan
PrzyJęeie przeszło w niftWJkt•
ukraiński - Gonczar. ·
towaly 8'1ę w walce s bogaczami podstaw soc~a.11.Ym.u w Polsce l'lf'Dlaga
Na przyjęcie przybyli r6wnieź 1aerdecznej atm&S!erze.
tYJ. DO
przygotowa.n1a cona.jmniej
wi~lmi.
---------------------------------------------------------------
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Nad rozb ity1n ko.r ytem
Wyniki 2 lat
Wiosq 1948 r •• gdy Kongres USA
plan Marshalla,
sławetny
Harriman, ówczesny przywódca Komitetu do opracowania planu Mair·
shalla, a obecny pełnomocnik tego
,,planu" w Europie, oświadczył cheł·
pliwie: „Pragniemy, by na Zachodzie
bujniej rosła trawa".
Te chełpliwe slowa mogą stanowić
obecnie niezł'ł ilustrację tego, jak
daleko odbiegły od rzeczywistości
przyrzeczenia i:u.icJatorów planu Marshalla. Dziś, w dwa lata po przyjęciu
planu Marshalla, najgol'liMłi nawet
nie opropagandziści amerykańscy
śmielaj:J się roztaczać przed miesz·
kańcami Zachodniej Europy perspek·
tywy raju na ziemi. Zmarshnllizowa·
ny raj okazał si~ w rezultacie praw·
dziwym piekłem dla mas pracujo·
·
cych„.
przyjął

Rozłam

Europy

i je go skutki

W przemówieniu na paryskiej n!·
radzie trzech ministrów &praw za·
granicznych w dniu 2 czerwca 1947
toku, czyli prawie na rok przed przyjęciem pła.nu Marshalla, tow. Moło
'tow wykazał dobitnie, jakie skutki
I Doić z łamowaitliem., precs s łazik&· niechybnie poci'lgnie u sob!! realłza·
(Dokończenie ze słr. l·eJ)
cja planu Marshalla. Mołotow oświad
Łatciki szkodzą sdbie, ale w mil
- Trzeba skończył z nierobami czył, że plan ten przede wszystkim
pierwszym rzędzi.e szkodzą nam, carna dwie grupy
,i pijakami i tymi, co ciq.gle szukir ,,rozbije Europę
łemu kolektywowi fob1·ycznemu, o.póź
państw i stworzy nowe trudności we
ją zwolnienia. na dzień lub dwa niając wykonanie planu, dezorgamzu·
mówiła przodownica pracy, Wit- wzajtimnych między nimi stosunkach",
jąc pracę. Jakie crzęsto obserwowali
a po wtóre - doprowadzl do „mie·
k.ow&ka.
praw
niesumienności
śmy wypadki
szania się w sprawy wewnetrzne
cy, niekiedy zgoła zło~liwego łc.zilc?
Załoga z PZPB w Zgierzu dowio· państw europejskich, zwłaszcza tych,
'}Vania - byliśmy wobec tego prawie dla, że rozum~e !l.naczenie projektowa·
bezsilni. Teraz będ:oie lepiej~ oświad nej mtawy Vże się z nią w pełni so· które bardziej potrzebuj4 pomocy
·
z zewn:itrz".
czają towarzysze, zajmując miejaca.
lidary:&uje. W uchwalonej na zebrar
„Kredyty amerykańskie - przepoPo krótkim referacie tow. Nie- niu rezolucji, czytamy mi~y inny·
wiadał Mołotow - nie będą służyły
śmiałka, sekretarza KW PZPR1 za.·
mi: ·
sprawie odbudowy gospodarczej Eu•
znajamiającego zebranych z tekstem
- W naszych zakładach nie• ropy, lecz sprawie wyl!lorzystania jed·
ustawy, rozpoczęła się ożywiona dysusprawiedliwiona nieobecność sta· nych krajów europejskich przeciwko
kusja. Głos zabierali starzy i młodzi,
nowi 1,8 proc. ogólnej ilości ro- innym krajom eui:opej!fk°im, zwłasz
kobiety i mężczyźni, p1·zodownice
boezogodzin. W sumie przynosi cza w tych wypadkach, gdy niektóre
i przodownicy pracy, a wszy1>tkie wynam to strato 3360 kg w przędzy wielkie mocarstwa, d:iżące do bege·
powiedzi jasno wskazywały na jedno,
o wartości wielu milionów zł. monii, bedq. to uwa~ały za dogodne
ze ustawa jeat słu3zna, wszyscy żą
też uważamy opu.szczanie dla siebie".
Dlatego
daj!} pełnego jej przeprowadzenia, a
OcenB, planu MM"shalla, jaką dał
dni pracy bez usprawiedliwienia
tym samym likwidacji nieuGłJrawiedli·
za czyn, godzący w dobro klasy Związek Radziecki w chwili, a-dy plan
wionych nieobecności i nieróbstwa.
robotniczej i gospodarki narodo- ten zaledwie powstał, znalazła obec·
- Ta usta.wa nie godzi w interesy
wej i z głębokim uznaniem i rado· nie całkowite potwierdzenie.
robotnika - mówił tow. Skowrońs1d
Głównym, bezpośtednim rwultatem
ścią witamy· ustawę o zabezpie•
- lecz broni go. Godzi ona natomiast
planu Marshalla - rezultatem, któdyscypliny
socjalistycznej
czeniu
w tych, co celowo psują naszą robopracy, karząc11 jednostki aspo- ry spowodował ciężkie skutki dla
tę. Nie ma wśród nas, uczciwych roszkodliwe, a nagradzającą mieszkańców krajów zachodnio·euro·
łeczne,
bociarzy, t~ich, którzy by hie .obubyło rozbicie Eurbpy.
robotników uczciwie i 1olidn'ie ••-:•· pejs.kich rzali się na tych, co dezorganizują
Przed wofoa kraie zachodnio·europejcuj11cych.
pracę, utrudniają, :współzawodnictwo.

z proiektem ustawy o zabezpieczeniu

na kursach technicznych i w 'rednich
szkołach zawodowych ponad 2 mi11o.
ny ludzi, w tym na111czyć fachu znacz
Dł ilość kobiet, Trzeba imacznle roi.
szerzyć przygotowanie apecjallstów,
posiadających łredDie wrkształcente
tet.hniczne dla przemysłu wtglowego,
'chemicznego, hutniet&go, wl6klennlae.
go i budowlanego oraz dla sieci ha.ndlowej,
Wzrastające zapotrzebowanie kadr
norzuca. konieezno86 WSllechstronnego
rozszerzenia. nauczania systemem ko.
respondencyjnym,

środki Masz~owe.

robotn~ow. Be%W.1ąrlędna JV!ększosc

~ ~;:f~y

Reallzac1a planów wysuwania I
Według najskromniejszych oblicze!
w ciągu najbliższyeh 6 lat należy przy szkolenia kadr wymaga nałęieDla
gotowa6 w fabryczrtych azkołach za. wYSllk6w całej Partd:i. Plany te ...
wodowycb,, szkołach przemysłowych, staną ~k1mane, Jeśli w naJ&zermym

mysłowych ruch łączności z~ wsią.

śclam!, rz których

płł;łnn

I

skie eksportowały do Europy Wschod
niej towary na ogólną kwotę ponad
2,5 miliarda dola.rów. Obecnie eka.
port ten wynos.i zaledwie 788 milionów dolarów, czyli zmniejszył się
pueinło trzykrotnie.
Zakłóeen'ie, w wyniku planu l\larshalla, równowagi stosunków goS"pO·
darczych między Wschodem i Zacho·
dem Europy, :zadało ciężki cios gosp.udarce kraj~w z.achodnio-eutopej·
skich i stworzyło dla' monopoli3tów
amerykańskich podstawę miesiania
się w życie go§~arcze i politrczn~
Europy Zachodniej. Korzystali om
i korzystają z planu Marshalla w.tym
celu. by przemocę przystosowac do
potrz~b USA: gospodarkę Europy ~achodn1ej, odciętą w handlu zagratucz·
nym od swych naturalnych, wschod·
nicli partnerów. Przyst030Wnć zaś
.Europę Zachodnią „do potrze~ 1!SA.
znaczy przekształc1c }Ił z w1ellnego
producenta go!owych towarów 1.>rze·
rnysłow ych, ktore konkurowały z tow.arami monopoli amerykańskich, · w
gigantyczny. rynek zb~tu, .w dostawcę
s~rowca wo1ennego . 1 mięsa armat·
niego dla USA. Naginając gospo~arkt eu~?~ejską do ~wych pot~zeb, Int·
pedahsc1 ame.ryka~y czynią ! Europy Zachodniej sWOJ „dodatek wojenno-surowoowy.

Na równi

po~hyłej...

W dziedzinie produkcji plan Mat·
shalla doprowadził do skurczenia pod
stawowych gałęzi przemysłu pokojowego krajów :;;achodnio·europejskich.
Już pie1·wszy rok realizacji plan„1
Marshalla · przyniósł zmniejs2enie
produkcji przemysłowej, w Porówna·
niu z poprzednim rokiem, 1947. We
ł'rancji i w Norwegii np., produkcja
zmniejszyła się o 6 proc„ w Belgii o 16 procent.
W roku 1949 sytuacja uległa dal·
s1emu pogorszeniu: we Francji wy·
gaszono wszystkie wiel".<ie piece w
departamentach Meurthe i Mosele,
zam·knięto liczne kopalnie lW: departa•
mencie Nord, Wiele fabryk metalur·
gicznych w Anglii zredukowało produkcję i stoi w obliczu całkowitego
unieruchomienia; w stoczniach angielskich zamówienia w końcu 1949 rolnl
równały się zaledwie jednej trzeciej
produkcji tych s~i.
We Włoszech produkcja przemysłowa w roku 1949 WYniosła przecietr

Marshalla

nie 80 procent poidomtl roku 1938.
Jak wynika ze sprawozdania Sekre·
tariatu Organizacji Narodów Zjednoczonyeh, w drugiej połowie 1949 roku
we wszystkich krajach. zmarshallizowanych wydatnie obniżył się wytop
stall, żelaza, wydobycie ropy nafto·
wej oraz zmniejszyła się produkcja
przemysłu ciężkiego, elektrycznego,
chemicznego. tekstylnego i wielu in·
ń)'ch.

·

Wyjąt.1<owo ciężka

sytuacja wytwodziedzinie finansów kra·
jów zmarshallizowanych. Sy.tuację tę
charakteryzuje ostry, chroniczny de·
ficyt dolarowy. W myśl warunków
plal}u M11rshalla, kr;lje Europy Za·
cho!lniej winny ńieprzerwanie imp<>l"
tować z USA właśnie te towary, któ·
rych większość byłyby zdo~ne produkować same. Eksport USA do krajów
Europy Zachodniej w- roku 1948 prze·
wyższał import z tych krajów o 246
procent, w -wyniku czego deficyt dolinowy uległ zwiększeniu.
Czyli: kurczenie się ważniejszych
gałęzi produkcji, kryzys zbytu oraz
chroniczny deficyt dolarowy, to bez·
pośrednia śkutki planu Marshalla dla
gospodarki państw zachodnio-europej
skich. A ofiarą tych skutków padają
masy pracują«! krajów zmtrshalli·
zowanych.
Ogólna liczba bezrobotnych w kra•
jnch zmarshallizowanych Europy wynosi - nawet według urz~owych danych - 6 mil'ionów osób. Według kpomunikatu ONZ o sytuacji gospodarki
światowej, bezrobocie w roku 1949
zwiększyło się, w porównaniu z rokiem poprzednim : w Belgii - puesżło dwukrotnie (ten mały kraj liczy
obecnie 350 tysięcy bezrobotnych), we
Francji - 2.6 razy, w Ni6mczech Za·
chodnich - pr;eszło dwukrQtnie, w
Holandii - 1,5 razy itd. Stale wzrastają ceny. W okresie powojennym
cena chleba w Anglii wzrosła o 28
procent, mięsa - o. 43 proc. We Francji ceny są dzisiaj 20·krotnie wyższe,
niż przed wojną. Nie inaczej wygląda
sytuacja .we Włoszech.
rzyła się w

W

błędnym

kole

Plan Marshalla nie wpłynął również na polepszenie się sytµacji gospodarki amerykańskiej. Nie uchronił
on USA od kryzysu gospodarczego,
odwrotnie - przyśpieszył tempo na·
nstania teg;o kryzysu. Deficyt dola-

rowy, który powstał w wyniku plamt
Marshalla, stanowi cios nie tylko dla •
Europy Zachodniej, ale również dla
samych Stanów Zjednoezonych.
Już w ciągu jednego roku ist.nienia
planu Marshalla, ogólna wartość eksportu USA zmniejszyła się o 18 procent. zaś w roku bieżącym eksport
ten nie osiągnie pra.wdopodobnie na·
wet tego poziomu. W . &kładach gromadzą się cora.z większe ilości towa·
rów. nie znajdujących zbytu. DyskrY·
minacja handlowa, stosowana. przez
VSA wobec Europy Wschodniej i
Chin, doprowadziła. do zredukowania
zamówień w całym szeregu gałęzi prze
mysłu amerykańskiego, a w rezultacie
- do wzrostu bezrobocia. Liczba bez.
robotnych i częściowo bezrobotnym
w USA sięga już 18 milionów.
W atmosferze narastającego w
USA kryzysu gospodarczego, mono·
poliści amerykańscy zwiększajlł nacisk na kraje zachodnio-europej®kie.
„Każdy, kto stoi jedną non w grobie - pisze Jonathan Swift w swoich
podróżach Gulliwera - stara sio jak
najmocniej umieścić SWł drugt DOgf
na ziemi". Monopoliści USA, któryeh
również dotyczy to prawo wszystidch
skazanych na zagładę klas, usiłują
utrwalić swoje panowanie w krajach
Europy Zachodniej. W tym właśnie
celu wysunęli projeh.-t stwerzen'ia
Unii Płatniczej. Organizacja tej Unii
skierowana jest przede wszystkim
przeciwko Anglii, która w ten sposó!>
ostatecznie wyparta zostanie z Euro·
py. Fakt ten jest przyczyną przybieraj'łcej coraz bardziej na sile walid
mo11-opolami amerykańskim.i
między
i angielskimi, przy czym te ostatnie
- jako przeciwwagę - pragltf sklecić własnll „Unię" (Zjednoczenie go·
spodarcze Anglii i krajów skandynawsldch).
Bankructwo planu Marshalla stało
się już oczywistym dla całego świa·
ta. Masy pracuJece krajów kapitalistycznych raz jeszcze przekonały się
na tym przykładzie, że żadne, za•
chwalane przez współezesnych apologetów kapitalizmu środki !tle potra·
fią zbawić ich od nędzy i ruiny. Co·
raz głębiej uświadamiają sobie one
słuszność słów Lenina, że „poza socjalizmem nie n1a dla ludzkośei ra·
tunku od wojen, od zagłady ..milionów
i milionów ludzi".

•
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Chłopi mało i średniorolni z ufnością · mogą patrzeć w przyszłość

bezroboinvc h 1

f

jest w Polsce Ludowej stosunki społeczne najbardziej dol· eybiskup, ks. Em. Czetwertyńskl, J6Do szkół średnich nł•
czyć, że u nas święta inaczej wyglą bo i za co.
Pamiętam święta przed wojną zmora bezrobocia. Nie ,gl:ód i ~. rzały do rywołania ws:ie.chświato zef tółtowski, miała być panna Sie- mówi chłop bezrolny, tow. Antoni dają, niż u bogatych chłopów. Ma· przyjęli by dzieci biednego chłopa,
ale ·co-raz: bardziej wzrastaj~y do- w-ej rewolucji_ Czas jlli najwyższy miątkowska, ks. Eustachy Sapieha, Stępniak, z gromady Kolonia-Mała le były i nie mogły jeszcze tego zro gdyby nawet środki na t się zna•
Zdzisf. Lubomirska, mój mąż, ks. Wieś, gm. Gortatowice, pow. raw- zumieć, że w ustroju kapita1ist~z lazły. Jedynym wyjściem pozosta•
brobyt jest dziś udziałem człowieka podt!YLye dynamit pod spróeh.n:iał4 Eust. Sapłeżyna, ks. Olg. Czartory- sko • mazo\\.1ecklego. Swięta te ~ nym jedni mają dostatek z wyzys wała służba u bogaczy, służba, przy
rir_acy. Wystarczy p<>bieżny rzut oka oudowę świata kapitalistycznego.„
ski, k&. Julia Lubomirska. H. Potu· jednej strony dawały człowiekowi ·ku innych, zaś właśnie ci wyzyski noszaca ponlewj:erkę i biedę.
odpoczynku. po cięż.Tdej wani zmuszeni są żyć w nędzy. Pa
ruch • Robotnik, malan z Łodzi, &twier lieki.
możność
n~ ożywfony, przedświąteczny
J akze lnaczej dzisiaj, w Polsce
Jadfospis: Zllpa rakowa, krokiety, pracy, z drugiej zaś przynosiły zgry trząc na te maleństwa.
gnębiła Ludowej,
te świętał
wyglądają
w sklepaeb~ ·a.by stwierdzie, i:l: WieJ, dz:a:
galantyna, comber sarni, szparagi, zotę, gdyż mówiąc prawdę, nie by- ciłowieka troska o ich przyszłość. Pi-awda, że nie mamy jeszcze
kanoe w · 1950 r. przejdzie pot! zna•
„Przed świ~tami Wielkiej .Nocy lody brzoskwiniowe, deser.
czekać wszystkiego
bowiem mog,ta je
ło co na ten stół postawić. Pracując Jakaż
pod dostatkiem, tak
Idem dosytu, h1:órego tak brakło w wy111alo-.valem z pomoq ojca kilka
Wina: Madere, Medoc, Sudnirant. w mleczarni zarabiałem złotówkę I przyszłość?
Nędza iakby niektórzy sobie tego życzyli.
Beznadziejna.
Polsce pr:ce-dmeśniowej. Nie dawne. mies zka6. Z nadchod24ą "iosną Romane -mousseux.
.dziennie. Nie wystarczało to na ży taka, w jakiej i ja żyłem podów- Zniszczony w czasie wojny kraj
cie, nie mówiąc już o przyodziew- I czas.
ale n"1e, obecne czasy Sił dobTe. Ale i matkę zatrudnił ogrod.nilc; za 10 zł
nasz musimy najpierw odbudować,
ku. Dzieciom trudno było wytłuma ł Do szkoły posyłać nie można byto, musimy
rozwinąć nasz pi-zemysł.
niepoi~
~
mówi,
u~mysłowtc,
Ojciec
na.leżycie
.
sobie
tygodniowo.
to
· żeby
Wycieelllia statkiem, zachwycająca,
podnieść kulturę rolną na wsi, a
nieźle jest eoftlllć się w przeszło~ć, dobna, by po iwiętach nie było lepie1. JM)nad 100 osób - hola. zafundowana
wtedy będziemy mieli już pełny do
w owe ,,czułe mgiełki zawieszone nad Jest w tym coś z Odwiecznej wiary przez mego męi:a, orkiestra 2 pułkn.
statek. Dzisiaj, dzięki naszemu u
burza, tańce w kajucie, podwieczorek
tzłowieka ąiesytego 1' lepsze jutro.
dawnymi, dobnmi czasami".
strojowi, ustrojowi sprawiedliwości
na statk~... Mój mąż podnosi sprzed
spo~ecznej, znoszącemu wyzysk czło
oto wyjlłtki z przedwojennych „Pa Tak przed kaźdymj świętami "cho- nruizycb drzwi zgłodniałą ubogi).„
wieka p1·z.ez człowieka, udzielające
ś więta
miętników bezrobotnych". wydanych dzi w dusze ludzkie nadzieja, że po
mu wszystkim jednakowych możli
\
_,przez Inst. Gosp. Społecznego w War h"iętach hfdzie lepiej."
Ob. Stanisław Nowicki niewiele wesołe wspomnidrua: jeden e }ede· wości zdobywania wiedzy, jestem spo
śniadanie u nas: Józef Michałow·
szawle w 1933 wku.
· Niewykwalifikowany i:obotnik ·war- ski, pani J. Chłapowska, mój mąż, ja, ma czasu - bowiem wraz z ~nnymi naściorga &cieci nauczyciela wiej· kojny o przyszłość moich dzieci. Je
Murarz wa.rsui.wski, człowiek ·:l:o- szawski oświadcza:
Władysław Micł\ałowski, panna Pia pracownikami Archiwum ?viiejskie· sldego niełatwe miał dzieciństwo i dna córka ukończyła szkolę i pracu
go, pr.z:ygotowuje na dzień Swięta młodość. Chciał również ws tać na- je już samodzielnie, druga jeszcze
Górska.
naty, obarczony (jak to się wówczas
.,Koło świąt Wielkanocnych prost·
Potrawy: eonsomme aux oeufs po- Pracy, ~ bogatych a:b.lorów Arcłlj,.. uc.z.ycielem, dlatego •Z Rogowa prze• kształci się w Liceum. Nie mnie je
mówiło) ezwc>rgiem dzieci, pisze, co fom w Pośrednictwie Pracy o udzieches en tasse, petits pates a 111 cer- wum, wysta.wę na temat polskiego niósł się do Łodzi. Z trud-em ot.my- dnego tylko to szczęście spotkało.
następuje:
lenie mi jakiejś zapomogi doraź velle, filet;; mignons jardinierc, entre- ruchu robo~go. Znajduje jed· mał pracę jako wychowawca w Do· Ta.kich, jak ja, jest bardzo Wielu.
„Nadchodzi święta Wielkiej Nocy, nej. - Wy nie otrzymacie, tylko żo ments excellent espec de souffle de nak chwilę C?.aSU na rounowę 1t na~ mu Wychowawczym dla dzieci mo- Np. w gromadzie Sierzchowy chłopi
ralnie zaniedbanych. (I.le kierow- małorolni Stanisław Zarychta i J'an
patnę,- a ta DUiie nie ma. eo .,, gar- naci dostają - odJM)wiedział nrzęt::· ris, de poires et d'abricots. Napoje: mi,
· - Zamiłowany jestem w tej ~wo- nictwo Domu wy.inacriyło mu takie Pietrzak za czasów sanacji nawet
Sudnirant et l\foselle mousseu.x._
nek •loiJi, widzę, ie n~ ogólna. nik.
jej pracy - mów:! - "dokumenty i godziny pracy, które uniemożliwia- nie marzyli 0 posyłaniu dzieci do
•
•
Idę do pana kierownika 01>ieki i pozbiory - to przecie;i; żywa historia. ły mu jednocześnie nauke. Lata mi- szkoły, a dzisiaj obaj kształcą po
•
Jakże rozpaczliwie brzmi wspom·
Z jednej strony luksus, oplywante Pracuję w Archiwum od chwili wy- jały. Ob. Nowicki objął" pracę umęd t · dz
kazuję ~aświadczenie. iem już winien
i
ieci w szkołachś średnich
_,_, łu 0p·18ki S po łec:zuą. roJe
ik Wyu.t..la
w dostotkach, z drugi·eJ· nodza 1- gło-„
nienie biednej pomocnicy doąiowej:
·
eh w
·
Trrzeba było skrzętnie urz.u n a
" zwolenia.
„
~
lrnm1>rne za t.:rle miesięcy, może mnie
nie t mo. ,.,_,swe
n.
..._, ć i porząd k ować izniS7.c?..One i .-rzez
tak, to pam·i·ątl<a dawnych ,,c·,o- ~i-u.ia
_
,,R.at.UJcie na"ni
· · szczę cie •
·
·
10 1a t pracowal . a bY nt ttY- wyzszy
-. bo już 1'et1te~my bez
S 8 uwierzyc
dopomogą, bo dziec.i i żona. głodują wy1·'-cia, co -'-ień to wal'·a 1> iycie, to brycb" czasów, z który1n porz<>dek d 1 •
\U.lSJaJ
ze Jeszcze
t
•
· awans na re~eren
·
w Państworobotnik
Matera,
a 'slaw
mać naresrzc1e
z e.11.omp1etowane w cz.asie wo1ny
„
d .
b"ł
„
,...
"
i wołaj:.i jeść, a mam jeszcze w do: borykanie si<; z tą nędzą, już bra" zro 1 a
w że
Rolnym
Gospodarstwie
wym
op1ero wyz'."·ol.ona Polska rz.biory. Warunki mej pracy 1 życia wydziału, chociaż posiadał oddawnd
łódzk
.
. Ludowa. I o tym wmni pamiętać układają się ~ra!L pomyślnie, a nle odpowiednie kwalifikacje zawado· 81. 1 8 ł h · i k d · . 1
datku mieszkać na ulicy z czworgiem
iego, powtarzazteci P aczq · wszyscy przedwojenni pariasi prole tak przecież bywało przed w«>jną, we. Dzieci podrastały. Perspektyw ronunie, pow.
uc ac, a
mme
dróbnych dziecL
na d.a!M.e ich ksrztakenie :iie było. jąc ciągle: „Czy to możliwe, ażeby
m am o, Ja nie mam budków. ja uie tańacey, zasia<lają.cy przy sutym za czasów sanacji..,
_.Gospodarz za komornP mnie eks· mam w co się ubrac,· ja jestem głod· stole świątecznym w 1960 r.
dzieci fornala uczyły się w szltoOb. NowJ.cl.."i snuje dale~ swe nie
- Z-i to obecnie jest IZ\lPełnie ina lach średnich 1 wyższych?'• Za cza
,
mituje, mieszkałem wtedy ulica Wro- ny, Rlllie ścis.ka, ja ju:i. oie wytrzy-------~----------------------C2ej. -Mój najstarszy 24-letni syn sów sanacyjnych był on fornalem
nia. Nr.~ wyrznca mnie na. seh01ly mam dłużej ..."
r - - - - - - - - jest pro-fesorer.1. gimnazjum, w Pol- w majątku obszarniczym. Toteż cięż
k~ci'k ,
Z trudem mo' gł wyz·yk1· mi"ał Io".
umoil.iwfona
bowiem
tam zamieszkuję parę
1sce Ludowej
i dziećmi,
~•
. dla wszystk"ich l a.·
.
Rzecz Jasna,
"
- i..1
1
11
mł d
d
me
'
- etm ut o wić swe dzieci.
r••u stu ia, naj o szy
- - - - - - - - -- - .
dni.•."
pak chodzi do szkoły, a średni syn
O
ta pnedwojenne były latami głodu,
Najwięcej troszczyłem się o to,
21-letn1 po ukońc·zeniu g·. mnaA oto, co pi&ze 22-letni brakarz chłodu i nędzy. Była SJ»ra garść ta~,1um jesienią ub. r . !Z.ostał jako sty- mówi tow. Matera, ażeby dzieci mo
t
N
ł d
ł
·
·
kich, dla których był to okres wsz~
z Warszawy:
.
pendysta Ministerstwa Kultury i Je nie zazna Y g o u. ie zawsze o
&tuki wysłany na dalsze studia do się udawało, bo zarobek był bar,,BltZroblltn1 - to bezrobotny, a.Je lakiej pomyślności. Dla panchv ooZwią.zku lła'12'ilwkleco, g<Jz& kszf.ał· dzo nis~. w najśmielszych mych
~TI ą
pr:i:ecież jest człowiekiem j obywate· sza.rnik6w, dla pan6w fabrykantów,
cl się na Wydziale Scenapl.n.rstwa. zamierzeniach, nie marzyłem nawet
lem, jak ka,źdy inny. A tymczasem dla wyzyskiwaczy i ciemiężycieli lu·
t...vm, ażeby dzieci posłać dl) SZKO
- Przyjemne, wesołe i i1yte hę·
„Nikt 1tie jet;t prorokiem we wlamym. kraju'' - po10iada przysłowie.
· 1.c
· k b odn.i
·
kt ·
ły. Czekał je los taki, jak -i wszyst
chie:D\Y mjeli święta w łym roku N~ lr:eba jeanak wcale być prorol:iem, aby pr:i:epowied:rieć (i to bynajSkonfrontujemy
pracuj11cego.
arza, Ja du
tra UJe się go )a z r
zresztą ze służby folwarcznej.
kie
r-:>Żmonas.ze]·
zakończenie
na
mów.i
głodne bydlę, które, obawiają się, zresztą najlepiej wyzeJ wymienione ,
mniej 1lU na podstawie t . :r;w. czarnej magii, wróżby :z kuli, z kart. c:r.1
·
ł
ć
·
ob. NoWicki. Najwa7.niejsze Od najmłodszych lat musiały praco
Wl\ moze rzuci . tii~ na z odzieja s1VeJ pamiętniki bezrobotnych z wykwint· ło pomóc ro
Na l eza
·
· d zica.
I OlS1l naszyc h wac· u d zie
„
j e d na k - •to pewno.se
ruchu
fus6w, ale urieruująe się całkiem realnie, według przedświntecznego
.„
pracy. Jednym &łowem, . w obecnym nym pamiętnikiem dziedzi.czki na
dziedzic wy
sam
i
z,resztą
dticom,
Rządu
pomocy
przy
które
dzieci,
r:aspokojeeytości,
1makiem
pod
upłyną
święta
tegorocz11e
w sklepach), iż
ust r oju kapitalistycznym policja gra Marchwac-zu, hr. Niemojowilkiej,
Ludowego, możemy wraz z żoną wy pt;dzał je do roboty. A dzisiaj? Nie
nia ponad normę apetytu, t.ud:.ie:i: pragnienia.
chować na dobrych i pożytecz..,ych do pomyślenia to było za czasów
Tak to już, uiwii:acie, wyglqda na tym świecie: w krajach, wy.:wolo*
*
najpodlejSZfi rolt. bo za pieniądze
obywareli, wraz z całym 8połecrz.eń- sanacji. Jeden mój syn 'kończy szko
i. zw. święcone,
riych od kapiUll.~tycmego jarzma uci&kµ i wyzysku Poszłam na mszę św, o godz. 9 do
i żarcie pilnuje, jak sfora psów, c:ostwem budującym przyszłość i po- · łę średnią, drugi zaś studiuje na u
przediitawia W: okazale, obficie i bujnie, w krajach, notomiast nuushallowśw. Aleksandra. PrzJ'gotowałam zabrobytu burżuazji.
niwersytecie. Dzisiaj nie martwii:
k:ój naszego kraju.
Pokój _ 1 walka 0 Pokó} _ t.o te· si~ 0 '?rl'Ą'szłość my~ dziec~, g(lyż
•kic~ na stół swiQ.tec:r.ny wyJclada ~ przeważnie ostre zukq.ski (żyletki),
...Gazet y np. donoszą, że 1est kil- stawę, deser, kwiaty itd. Otrzy'1a
raz najpoważn.iejsu.e zadanie wsz.yst w:.em, ze droga do wiedzy sto1 przed
iudzież mięsiwo :r; pu.uki, po którym człowiek nabiera końskiego u:igoru,
bezrobotnych. tam bToszurę Szymanowskiego. śni3kadziesiąt milionów
kich ludzi pracy całego świat.Il. My- nimi otworem.
ile, ie mi('siwo owo (r. :w. horsemf"tlći) pochodzi od matki.-kobyly (ameTak piszlł l{azety, a napewtio ich jest danie u nas: kapelan·major Nieniew·
Jakże inaczej obchodzą dziś śWię
ślę, że podobrue, ·jak ja, który mam
rykań&kiej). O tradycyjnym jajec::ku wielkanocnym, aż =al tam mówić:
·ski. Karol RaczJil9ki, Józefo"'a tół·
100 milionów na całym świecie.
tn.ech synów - żaden ojciec I żad- ta małorolni chłopi i robotnicy rol
wiyu;a ńę je, moi złoci, j<1k aspirynę, U!b prou.efc " kogutkiem, bo jakie
· ·
· ·
S Iłd ząc z lego, d zis1aj
na matka w oalym kra1·u 01·~ chca. ni, trapieni nędzą przed WOJ·ną, nie
na sw1ec1e t<>wską., Zd'.l.islaw Lubomi.rsk~ ja, ar·
"
inaczej miksturę chemirznq :ai'.l'"U'(lć?
nadziel, że ta nężywiący nawet
wojny.
Zdecydowana postawa WSZY&tk.ich dza kiedyś się skończy. Dzisiaj pa
Wijqc sii? atoli w pętach kiełbasy, tudzież wspierając dobre samopoJudzi pracy, budujących pi·zy iwych trzą z ufnością w swą przyszłość I
crncie o ·POIIP,lnq :)neczke. ·1.::y baleron - starajmy się o wa.u,-idlowy, :e
warsztatach pracy, biurach ! 11Nę- przyszłość swych dzieci, z wiarą, ze
tak powiem. ro~ldad <wiqteczn,. Zeby, u1oa:=acie, uie dopus:czać potem do
dach szczęśliwą przyszłość d~a sie- ustrój nasz będzie podnosił stale sto
Wiadomo przecie, że
uciekania $ię pod sf,rf.ydlti medycyny i farmacji.
bie i swych dzieci - to n.ąJlepsza P~ życiową szerokich mas chłopów
w ś1C'ięw i pu $wifwh pełne ręce rtłboty ma 11 1UU.. pogotowie ratunkowe,
odpowiedź n a k.n owanla podżegaczy pracujących oraz zapewni awans
fł.ld:.rież ob. ol>. aptekarze dyi.umi. JF'if.c popuszczajmy, proszę J17as, nnsa,
(Mal)
społeczny ich dzieciom.
w ojennych,
.all! w miarę i nie posumajmy d:mgu.ęa (al,koholicmego), aż do stanu, który
określa .Jię gu;arowo terminem: „zalał ,się w pestkę, albo w dechę".
Nie samymi n6żkami na :zimno t.udrież schabem czlowiek iyje. Sq,
M.l!mi o tyrn wiecie, jl!!zc.ze inne rozrywki j przyjenmo!ci. Or, radziłbym.
wam n-p. :tded:rić wystl.lu'ę gazetek idemiych, ( ot.u.>arta pr:ze:r; cale święt;a,
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adres - Pioirlcou,ska 102. Spóld:. Ari. Pla.~y1dnc:). Wiecsorkiem dobrze
i poiytecznie pój.~ć na przedsULwienie do Teatru Nowego, na pifknq s:r;tu..
Polecamy rótmie.; „Niernc-Ow14
kf Komiejc:uka ,.,Makar Ou.brau:a"
„Powuechn.ym." i ,,Dom otwarty• w Teatrze im. Jaracza. Zre.!ztq blii.ue
~formacje co do rozrywek kulruraln.ych m:ajd:ńecie na dal1:;ych kolumEi.
nach „Głosu". Starajcie się :r; nich 3kor:ysta!5.

w

„tM1nut„• ••n•u••••••""u"•••••t1tH•ll••••••••••o•u••••t1••1t•••••Ultn•1u1111uuu1, 1n1111111111111 1"'·1111110111111 „„,

•

WJ/YSTKIM

AIOl/łl

PRZYJAl/OłOM /Ytl~

WfSOłYCH SWIĄT.

W Niemcze ch
Zachodnich

-

W Hiszpanii

W

. .....

Sll'll;TA

K -R A '.l ·A C H. •

łJSł.

A ,,_ s ff A L L

o

li' s K .,

c

H,

I

I

•

Str. 4

Nt' 98

~ł~k:i~ik~ walczą/
o proporzec kobiet włoskich
Nowo for!lla wspotzowodnictwa
Z dnia na dzień rośnie fala zobowiązań dla uczczenia Swięta
liiasy robotnimej świata. Nie ma
zakładu lub illstytucji w naszym
mieście, gdzie nie podejmowano~.! by zob1n.'l-iązań, •1..godnycb z moż
li liwościami danego terenu. Kubiety w akcji tej 'biorą żywy
u~ał, wledzą.c dobrze. ie w ten

'l

Kobiety województwa lódzki,go ~,!.!1!~~1i!1!m.u~!!m!,!!.~.~!!.!J~

sposób utrwalają pokc>j światQ·
Vl'Y· W jednym szeregu z kobie-

dla uc~czenia Swięta Pracy

tami Francji, bohaterskiej Grecji
i Włoch walooą o wolnOść dla

mas

-

pracujących całego świata.

Włókniark·i

Czerwonej Ło1.l:t;i podjęł
hasło kabiet włoskich, kt-0 dla uczczenia J Ma1 ja1 nie bacząc na 'terror i prze, .;Jadowania ze strony faszyst<>wskiego rządu de Gasped, µoloofanowiły masowo wstępowac w i.ze
1 regi rewolucyjnych związków za
I wvdqwych. Włóltniar11i łódzkie,
li wyrażając swą solida rn ość z kobietami włosltimi, postanow:ly
ubiegać się o proporzec, JJrzysła
ny przez ni~ dla kobiet i>olsklcłl.

I

Współzawodnictwo
zapocvzą,tkowane.

zostało

A więc Pow. Rada Kobieca
ZSCh w Łasku zobowiązała się
dla uczczenia święta Pracy przy
współudziale Gm. Rady Kobiecej w Szczercowie zorganizować
spółdzielnię produkcyj1;ą w tej
że gminie. Gminna Rana Kobie
ca w Rąbieniu pow. Łódź, zobowiązała się zorgę.nizować

Gospodyń

.iuz

PierwS'ly J:akład, który wystąpił z oow4 !'or' mą współzawodnictwa o zdobycie proporczyl[a kobiet włoskich
1 to PZPR Nr 4, - Robotnice tego

il

! zakładu
troskę

pllStanowiły

rozwinąć

o kulturę miejsca pracy.
Pterwsza r.ło?:yła zoh1lwiaza11ie
1>rzodown.ica pracy tt,>w. · K1·uszewska. która wezwala wsz:v~t
kie za.kłady do tej pieknej formy współ'l'!lwo.dnictwa. Wychodząc z założenia. ie socja.listy ~z

ne 1>odejście do prac:v - to nfo
tylko wałli;a o w~·konauic Ilia.nów

produkcyjnych. ale ciągła troska
o czystość maszyny i estP.tycz11~
wygląd sal produkcyjnych. zluż.vły zGbowią=nia tego ro(lza iu
WS'l\'Stkie kobiety z PZPB Sr 4.
PZPB Nr -"4 nie są, odo'Sobnione
w lej akc.ii. ws1.1ółzaw!ttlnktwa
nowego stylu: robct.tnice 1 i>ZPB
Nr 7. PZPW Nr 3, PZPW Nr 6 i
wiele innych masowo ;;i:-łaszają
swe zob1>wiązania.
·
Kobieta pracująca wie, ze każ
de. :mbo·wiązanie, kaidy procent
ponad plan, przyspiesza budowę
socjalizmu i ·wytraca broń z rąk
1>odżegaczy wojennych.
Nasz wspólny WYsilek, nasza
wytężona praca. to podanie braterskiej dłoni klasie rob1>tnicze,i
ralego świata, a w suzególności
klasie robotnirzej krajów kapita·
listycznych, to szybsze zwycię
stwo w walce o ich prawa. to
1>0kój światowy!
Janina Waszak

Rozproszo~ą

Udział

!
1

11Drohi

cle,..notq

kobiet wzwalczaniu analfabetyzmu

Liga Kobiet \vzięla wydatny udział niż to sobie ułożylam. Po kilku ..dw Żwa lc zaniu analfabetyzmu. Nasze nutach już się dobrze zua.liśmy na:
Koło
postanowiłó również, w miarę wzajem.
P rzy zadawaniu pytau
swych rnożliwości przyczynić s ię do wszyscy się ożywili. Lody zostały
postępów tego doniosłego przedsię- przełan1ane. Dziś już lekcje idą ~a::i1
wzięcia, Olbrzymie rozmiary całej ak- 7.Upełuie dobr~e.. Słuchacze .um1eJą
cji przekraczają możliwości nauc~y-, (p.? trze~h m1es,i~c~) płynme c~~
cielstwa zawodowego, należy w1ęc tac. Udzielam rowmez podst:iwow11c!'
śpieszyć mu z pomocą. Koło Ligi Ko- wiadomości
o Polsce W-spółczesneJ.
b:et pny Jzbie Skarbowej skierowaNauczanie daje mi duio zadowolełc> mnie zatem na 3-tygodniowy me- nia i satysfakcji. Kto się temu raz
todyc:my kurs nauczania, który nie- poświęci, nig~y nie zrezygnuje..
dawno uko11czylam.
Zwracam się pr;;,eto do kolezanek
Rozpoczęl~ się moje wykłady z gor1~cY!° we-hwai;iem. 'l'l'Zi~!a udziapierwsza le]{cja„ .. Nakazywałam so· hl w teJ tak dom.osłeJ akcJi._,
bie spokój i opanowanie.
Hahna StC'zew.mska
' Sama nie wiem, jak to się stało, i.e
koresp. i Oddziału II
rozpoczęłam lekcję" zupełnie inaczej,
Izby Skarbowej

1

Nauczyłam się żyć

2

koła

ZSCh i 2 grupy hodowców drobiu . Pow. Rada Kobieca ZSCh wraz z .całym Zarzą
dem ZSCh i kobiecym aktywem
gminnym zobowiązała się zorga
nizować 15 }}ół Gospodyń ESCh,
24 grupy hodowców drobiu
oraz
wprowadzić 75 kQbiet
wiejskich do kół TPPR.
Zobowiązania te są dopiero
początkiem
szerokiej akcji, w
której kobiety Województwa
Łódzkiego
wezmą
wybitny
udział, podkreślając w ten sposób swoją wolę walki o pokój i
socjalizm, którą pl'owadzi nieug-ięcfe klasa robotnicza całego
świata, w oparciu o niezwycię
żony Związek Radziecki.
Leokadia Królikowska
Sekr. Odp. Zarz. Wojew. L. K.

W dniu 30 marca b. r. w PZPB Nr. 3 odbyło się uroczyste zebranie ca.
fabrycznej, na htórym tow. Szewczyl-au:a rzuciła 1toezwanie do pod•
1ęcia zobowiązań dla uczczenia święta Pracy.
'
- W t1m sposób mówiła - tow. Szewc:.ykowa - bronimy pokoju, w ten
s11osób realizujemy 1t•zniosłe /zas/,a socjalizmu, postępujemy w myśl wskazań
1'owar::ysza St.tLlin.a. - Zobowiązuję się wykonać mój plan roczny do dnia 22
Listopada b.r.•.
Hasło, rzucone przez tow. Szewczykowq nie pozostało bez echa: cala
załoga PZPB Nr, 3 JJodjęła zobowiq:::m1ia, dające wrajowi setki milionów zł.
uszczędno.lici i setki tysięcy metrów tkanin.
łeJ załogi

"Zmotoryzowan e" kobiety
Pomyślne wyniki kursu dla kobiet motorniczych

solwentek opowiada swe wrażenia. z
pierwszej, samodzielnej jazdy po mie
ście (jeździły bowiem już wezora;).
- Jak mnie zobaczyła przy nastawnikach jakaś pa.nms1a, która
włamie wsia.dała do tr81Illwaju, to się
przeraziła i powiedziała: „nie poja.dę!" śmięje się ob. Kubiaik.
Jadwiga Wysocka i Janina Paśka
maj1' słuszny powód do zadowolenia
i dumy - obydwie już w czasie trwa
nia kursu zostały awaaisowane - na
:kontrolerów. BędQ to pie~i kontrolerzy w sp6dńicach na terenie Łodzi.
(sw)

w gromadzie

~~~~~·- „,---~~~--

Pierwszy raz w

świetlicy

I

Ligi Kobiet

Je.;;tem gos·podynią domową, nie obywatelko nam. trzeba jeszcze
.Moja przewodnicz.ka wyczuła mój
radia i dotyc~zas mało dużo kobiet, które wzięłyby udział w nastrój, gdyż nie pytając o nic, przeintei:esowało mnie to.. co siQ dzieje naszej pracy zespołowej, poświęcając szła ze m.ną do ti·zecieg~ pokoju.
poza moim domem. Jedna z mych są- chociaż cząstkę swego czasu dla w1el· 1Grupka kobiet była tu zaJęta szysiadek już kilkaforotnie opowiad&l:a kiego dzieła naszej lepszej przyszło- ciem.
mi o świetlicy LK przy ul. Andrzeja ści.
- Przygotowujemy stroje dla naStruga 1, zachęcając, ażebym tam
W mieszczącej się obok dużej sali szego zespołu tanecznego - rzekła
poszła i poznała świat tętnią.cy :!y- odbywała się właśnie próba tańca.
jedna z nich - może i koleżanka nam
ciem, poza ciasnymi. ścianami me!!o
W innej sali grnpa kobiet siedziała pomoże?
mic.:;zkania. Wl·eszc1e wybrałam się przy stole. Ro&legało się głośne od- Tak, bardzo chętni~ - od:powietam pewnego dnia.
czytywanie jakiegoś tek-stu.
działam bez wahania, biorąc się na.Obszerna, jasno oświetlona sala
- To nasz zespół recytatorski
tychmiast do szycia.
rozbrzmiewała
·dźwiękami
mw:yl..-i objaśniono mnie. Zdziwienie moje spo
Jak dob1-ze zrobiłam, ·że dziś na
i głosów kobiecych. Panował tu oży- tęgowalo się jeszcze bardziej, gdy pierwszy raz wybrałam szycie. Mogę
wiony rnch i wesoły nastrój. Kierow- słowa recytacji na zmiamę zaczęły pracować i myśleć. Myśleć o tym, jak
niczka świetlicy w kilku zdaniach po- wygłaszać „babka i w.nuczika" pod dużo mo;i;liwości ma dziś każda koinformowała mnie o chairakterze pra- kiei·ownictwem bardzo młodej i nti- bieta trzeba tylko cl1cieć uczyć się
cy w świetlicy.
.
ł~j osoby. ;rak, ~o wszye~ko jest i;i•oż- od .ludzi i d~ć c.oś z ~ie~ie ludziom.
- 'ro może i ja na coś s1ę przy-I hwe. Ale i tu Jeszcze me uczymłam Kazdego p()medz1ałku I piątku hę.tlę
dam? - rzekłam bez namysłu.
ani jednego ruchu, zdradzn.jącego uczęszczać do świetlicy LK, a na ś:ro- ·Na pewno przydacie się nam, chęć w&pólpracy.
.
dy ,zapi~zę się do ~hóru. Lubię śpie:
__
~
wac, zas w domu me ma:m na to a:in
chęci. ani czasu.
posiadałam

•
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PJ:/~t~~is;!goa:;:i::.zyeie, że

Od dłuższego już czasu fabry
ka szła tylko dwa lub trzy dni w
, tygodniu. Z dnia na dzień wzrasta
·· ła bieda wśród robotników.
Nie
wiadomo było, jak wyżyć za te nę
dzne grosze. Do tego - raz po raz
fala redukcji. Każdy trzymał się ro
boty dosłownie pazurami, żeby cho
ciaż przepracować te kilka dni
w
miesiącu,
żeby
nie być bezrobotnym - opowiada tow. Woźnlako
wa, instruktorka przędzalni PZPB
21.

p~sy-cih dni.ach bm. war&zaVY'Ski,e Zakłady Prv.emysłu Od'Zie- '
·
·
o„ron'co'w
warseawy
zowego
im.
...,
zorganirnowały ;rewlię modeli wiosen
nych i letnich. Pr.zed przodo\vndkami pracy, raejonali~torami i l?'l'zed
stawicie1ami handlu uspołeczmonego ~demonstrowano 100 różnych
modeli odzieży damskiej. męskiej i
dz.iecięcej . Modele były prezentowane prze7. pracowników WZPO, ich

dllliec:i . oraz artystów scen warszawskic:h: .
.
.
Na
t~d>Jęc:J.U
modele
bluzek
i
d
·
,
·
.~i.
mode
sp6 mcze,..: . Wdosenn.r...,.• ?Ta111 .
le estety<:7.nych ~airtu.szkow wiose.nnych. PrezentuJą Je pracowmce
WZPO.
.
Oby tego rodzaju modele jak na1·
seybciej znalazły się w sklepach
handlu uspołecznionego w na.~ym
mieście.

M:aa-ia Kubiak,
Janina Paś
ka, Krystyna Maślanek, Maria Gor:i.j,
Jadwiga Wiśniewska, Danuta Krzysz
tofiak, Aleksandra Smętek, Francisz,..
ka Kostrzewska, h'ena Wesołowska
i Stefania Kotlicka - oto nazwiska
tych 12 k<>biet, które z dobrym wynikiem ukończyły kurs dla motorniczych Miejskich Zakładów Komunika
cyjnych. Kurs ten trwał miesiąc i zaznaczyć n?Jeży, że Łódzkie MZK są
pierwszymi w Polsce, które zorganizowały na większą skalę
taki kurs
dla kobiet.

ix>wazmenia do samodzielnego prowadzenia wozf>w tran1wajowych.
- Coraz więcej zawodów ,,mę
stqch" przejmować będą. kobiety mowi dyrektor Wawrzyński, wręcza
jąc absolwentkom
prawa jazdy musicie więc pokazać, co umiecie.
Wasza p1·aca jest bardzo odp-0wiedzialna, należy w nią włożyć wiele
starania ~ uwagi. Odpowiadacie · za
zdrowie i życie wszy1:1tkich pasaże·
rów. życzę Wam powodzenia w tej
nowej pracy.
Ob. Maria Kubiak w imieniu wszyst
kich koleżanek składa podziękCY1Vainie
41
* 41
za starania i opiekę nad kursem z
Spotykamy rozpromienione „zmo- strony dyrelreji, zobowiązując s1'Jed- S~oła P~wowa dla. ~ee~ ezłon
kow sp6łdz1elni produkcyJneJ P.rzenrue tcryzowane" kobie.ty w gabinecie dy- nocześnie do wzo1·owej pracy.
rektora naczelnego MZK - ob. Wa.-1 Podczas wspólnej herbatki panuje szyn mieści się w da.wnYD1 pałacu
Adolfina Janiak.
wrzyńskiego. Wraśnie otrzymują. u- nastrój ożywiony i wesoły. Kilka alY
dworskim.

•

· w

Jadwiga Wysocka,

Stanisława Kujawińska,

- Nadchodziły Wielkanocne świę
ta. Ale ani śladu świątecznego nastroju nie było w przędzalni Wi·
dzewskiej Manufaktury.
Kobiety
zwierzały się nawzajem ze
swych
gryzących trosk. Każda ·pragnęłaby
zrobić jakąś przyjemność dzieciom
i rodtinie, kupić coś lepszego do je
dzenia, lecz, niestety, nie było za
co.
- Gdy przypominam sobie teraz
tamte czasy - widzę, jak ciasny
był wówczas krąg zainteresowań ro
botnic. Zahukane w pracy, w bezustannej walce z biedą, w ciągłej
trosce o dzieci, dla których nie było
nadziei lepszej przyszłości, zasklepiały się one całkowicie w swych
domowych kłopotach. Pracowały,
jak automat, wiedziały, że z wyni
ków ich pracy, z ich krwawego po
tu czerpać i korzystać będzie nie
państwo1 nie klasa robotnicza, lecz
chciwy fabrykant, który te pieniądze wywiezie za granicę, lub roz-

Kobiety dawniei a dziś .
Wielkie przemiany wciągu 5 lat Pol ski Ludowej

I

mieszkalnych, żeby jak najprędzej
u nas socjalizm. Ot np. te
raz, nadchodziły święta, a w naszej
fabryce kobiety myślały o wielu in
nych sprawach. A więc najpierw, a
by zobowiązania na 8 marca były
całkowicie
wykonane i święto to
~'Ypadło jak najlepiej,
Teraz znów
podjęliśmy
wszyscy Czyn 1-Majowy i już troszczymy się o to, żeby
nie pozostał na papierze, lecz przy niósł naszym zakładom realne kozbudować

twi się już o pracę, nie myśli z nie
pokojem o redukcji, Q bezrobociu.
W każdym domu wszyscy zasiędą
przy świątecznych stołach z poczuciem pewności i spokoju: nie trzeba
niepokoić się o przyszłość. Przyszlość nie straszy widmem kryzysu, rzyści.
natomiast rozpościera przed nami
Ja - opowiada nam tow. W"inia
nowe, lepsze i wspanialsze . perspek kawa, zobowiązałam się do 1 Maja
tywy.
wyuczyć
trzy zmiany pomagaczek
Lecz myliłby się bardzo . ten, kto tak, żeby zlikwidowały zupełnie zte
by przypuszczał, że tylko o zaopa- r.apuszczania i pęki w przędzy.
trzenie na święta troszczą się nasze Prócz tego, jako przewodnicząca
kobiety. O, wiele uległo zmianie w Ligi Kobiet, troszczę się o całą naTrzeba przecie*
ciągu 5 lat istnienia Polski Ludo- szą organiŻację.
wej, zmieniły się zupełnie nasze ko spieszyć z pomocą tym kobietom,
biety. Szerzej, inaczej patrzą teraz
które są w jakichś kłopotach, inte
na świat. Dawno już wyszły poza
krąg swych dómowych spraw. Inny resować się ich pracą zawodową. O
mi kategoriami myślą teraz - kate becnie pomagamy jednej prządce,
goriami nie tylko gospodyń domu, która leży w szpitalu - opiekujelecz również swego zakładu pracy, my się jej dziećmi.
obywatelek
państwa,
w
którym one i ich mężowie dzierżą wła
W ten sposób czujemy się wszyst
dzę.
·
kie, jak jedna rodzina - nie tylko
Naszą
wspólną troską . jest teraz ria terenie. naszych zakładów, ale
pomyślne
wykonanie planów 'pro w całym .naszym państwie.
dukcyjnyc~, szy~~a rozbudowa na
Obchodzimy tegoroczne święta
szego kraJu. Myshmy teraz o tym, ,
.
„
•
wszelki~h ~r!Y!tułów ~poż~czych. :-~by w naszym państwie było co- pod hasłem walki o pokoJ, walki o
A na1wazme1sze - nikt me mar- raz więcej fabryk, szkół, domów coraz ·leosza, szcześliwsza ol'zyszłość.
trwoni w obrzydliwy sposób. Prócz
nielicznych aktywistek, pozostałe
kobiety nie interesowały się wiele
polityką ani wydarzeniami międzynarodowymi. Przytłaczały je ciężkie warunki pracy, odbierała im ini
cjatywę krzywda, na którą, zdawało się wtedy nie ma lekarstwa.
Pamiętam dobrze, że zarówno w
roku 1934, jak i 35 oraz później
święta przebiegały u nas w preygnę
bieniu i smutku.
Gdy obecnie przypominam sobie
tamte czasy, wprost trudno uwierzyć, że zaszły tak wielkie przemiany. Dzisiaj, przechodząc przez
salę naszej przędzalni w PZPB Nr.
21 - jakże inny napotykam wszę
dzie nastrój. Owszem, mówi się du
żo o
przygotowaniach przedświą
tecznych. Owszem, kłopoczą się ko
biety, aby na te dwa dni zaopatrzyć
się we wszystko pod dostatkiem.
Jedna przygotowuje sobie więcej su
te, inna skromniejsze święta, ale ża
dna nie martwi się już, że nie będzie
czego do ust włożyć. Pracuje ona,
pracuje jej mąż, pracują dzieci, je
śli są dorosłe. W sklepach -w bród

I
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Niszczeje piękny park

Kr9nika Piotrkowa
Pr;Zyśpieszenie
, W elektrowni piotrkowskiej od
przed kilku dniami ogólne zebfanie pracowników Podokręgu Nr !'i Zjednoczenia Energe
tyc~ego Okręgu Łódzkiego, na
któryµi powzięto szereg zobowią
zań dla uczczenia 1 Maja.
P o przeprowadzeniu dyskusji,
w której ' zabierało głos wielu pra
cowników fizycznych i umysło
wych Podokręgu, postanowiono
do dnia 30 kwietnia:
przeprowadzić
generalne porządki na terenie zakładu
po ·
mieszczeń produkcyjnych,
było się

· WAŻNIEJSZE TELEFONY:

10·72 Straż Pożarna
·
10-70 Szpital Sw. "Trójcy_
15:s7 P o.g otowie lekarskie
ul. Stalina, 45.
ADRES REDAKCJ I:

Al. 3 - Maja Nr 4.

• n1e
•
remontów, wzmoze.
•
•
usprawn1en1e
o~sługi .

oszczęd,ności,

staw
prądu elektrycznego do
piotTkowskich zakładów produkcyjnych i robotniczych dzielnic
miasta.
· Z wielką radością i entuzj~z
mem podjęto również zobowiąza
nia 1-Majowe w ZEOŁ Podokręg
Nr 4 w Piotrkowie. Po krótkim
przemówieniu dyrektóra placówki· tow. Wacława Wolnickiego i
przedstawiciela rady zakładowej,
ważne oszczędności.
wśród burzliwych .oklasków poZebrani pracownicy postanowi- szczególni pracownicy składali zo
li także wytężyć swe siły w kie bowiązania. Oto głos zabiera tow.
runku planowego wykonania do- Jerzy Kowalczuk, który w imiedokonać nadplanowego oczyszczenia skraplaczy, generatorów i
silników,
wykonać we własnym zakresie
lampę do wyświetlania rysunków
technicznych i w ramach wspóh:a
wodnictwa długofalowego nie do
puścić do płacenia „osiowego" n
podstawione dla elektrowni wagony z węglem, co przyniesie temu zakładowi pracy bardzo po-

.Rośnie falcl·zobowiązań 1Majo_wych
Piotrkowskie fabryki prz·emysłu drzewnego odpow ia~
· '· dają na ·apel cementowni »Grodziec••

R~dakcja „Głosu 'Piotrkowskiego'~ przyjmuje interesantów co- ·

dziennie prócz niedziel

i

świąt

Akcja zapoczątkowana prze:. manifestacyjne zebrania, . cozałogę cementowni „Grodziec" dzień padają nowe, ważkie zo·
•
Rozdzielnia: ul. Słowackiego 26, zatacza coraz szersze kręgi. Co- bowiązania produkcyjne.
tel. 15-40
raz potężniejszym echem rozbrzmiewa apel śląskich robotni.
FABRYKA BECZEK
Ogłoszenia przyjmuje od godz.I ków w Piotrkowie. Co dzień od
Robotnicy Państwowej Fabry
~ do 15.
bywają się w zakładach pracy
ki Beczek w Piotrkowie zobowiązali się na czesc 1 Maja wykonać poza normalnym pla
nem produkcyjnym 50 beczek
do piwa o pojemności 50 litrów
dając tym samym dodatkow4
Masowo napływają zobowią siewną oraz koniecznością ter- produkcję , wartości 425 tys. zł.
zania robotników
piotrkow- minowego wykonania planów Postanowiono ponadto wykoskich zakładów pracy, pracow- gospodarczych na odcinku rol· nać do 1 Maja 40 beczek
ników wszelkiego rodzaju urzę nym, dając ·wyraz chłopskiej so piwnych 100-litrowych, wartodów i instytucji, podjęte dla lidarności z klasą robotniczą w ści 480.000 zł. i 20 beczek dwuuczczenia dnia 1 Maja. W akcji walce przeciwko imperialistom
tej chłopi powiatu piotrkowskie i podżegaczom wojennym zobo """""""""'"""'"""'"""'"""ce"""'""'>OOC"""''"' oocccoc"'°°ccoc""""•""'°""
go nie pozostają w tyle i posta wiązujemy się przedterminowo
nawiają wzmoŻortym wysiłkiem wykonać plan skupu ziemnia· OGŁOSZEllA
zwiększyć
wydajność swojej ków i zboża oraz przekroczyć
pracy, by w ten sposób godnie plan kontraktacji trzody chlew- do .,Głosu Robotniczego"
uczcić wspólne święto.
nej na czwarty kwartał br.
„GłoSH Piotrko·wsklego••
Sołtysi, mężowie zaufania i
Podkreślić należy, że kontra„&losu Radomszcza6sklege"
kierownicy weterynaryjni zebra ktacja płodów rolnych na ,tere11
ni na posiedzeniu komisjj koor- nie gminy Bełchatówek - w
„Głosu
dynacyjnej gminy
Bełcható wyniku podjętych zobowiązań
wek podjęli następujące zobo· 1 Majo~rych, została już wyprzyjmują
wiązania dla uczczenia 1 Maja. konana.
(S)
W związku z wiosenną akcją
U rzęd~

od . godz, 15 do 18, tel. 15-81.

Zobowiązania' chłopów

gminy Bełchatówek

dla uczczenia 1 Maja

stolitrowych, wartości 340.000
zł. Dodatkowe zobowiązania
produkcyjne przedstawiają war
tość 1.245 .OOO zł.
Robotnicy fabryki beczek po
stanowili również dokonać rozbiórki starych murów i szop, uporządkować place pod drzewo,
co przyniesie fabryce oszczędno
ści na sumę 215.000 zł. Podjęto
także zobowiązanie wykonania
planu rocznego na 10 dni przed
terminem, co da temu zakłaoowi
pracy dodatkową produkcję
wartości

2.700.000

zł.

niu pracowników wydziału technicznego zobowiązuje się do .zlikwidowania ryczałtów na oświe
tlenie uliczne w okręgu do dnia
dnia 1 Maja, zaś na oświetlenie
uliczne w Piotrkowie do dnia 1
września.

Kierownik sprzedaży prądu ob.
Ignacy Rozpędek, zobowiązał się
do zlikwidowania ryczałtów na
oświetlenie
klatek schodowych
do dnia 1 Maja. Ob. Rozpędek wy
jaśnił przy tym,
iż obecnie p'lmiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą zakłada
nych przez pracowników Podokrę
gu Nr 4 liczników, co prz~iesie
poważne
oszczędności
zarówno
Zarządowi Miasta, który płaci n
oświetlenie uliczne, jak i Zarząd•)
wi Nieruchomości, zmuszonemu
często płacić nadmierne sumy za
oświetlenie klatek schodowych.
Wprowadzenie nowego systemu
pomiaru prądu zmniejszy jego
straty na sieci o 10 procent, co
pozwoli na wygospo~arowanie w
Podokręgu oszczędności na sumę
lj0.000 zł. rocznie.
Kierownictwo placówki zobowiązało się do upłynnienia zbęd-'
nych remanentów, prowadzenia
bardziej planowej gospodarki na
zakładzie.

(H)

Wełny, bawełny

W Łękawie w pow. piotrkowskim wznosi się obszerny
pałac dawnych właścicieli ma·
jątku Łękawa - otoczony dużym, starym parkiem.
Resztówką zarządza obecnie
Zarząd Gminny ZSCh w Łęka"
wie, a w przyszłości w pałacu
ma zorganizować się szkoła p~d
stawowa. Tymczasem stary p1ę·
kny park zaczyna świecić duży~
mi łysinami, a między drzewa„
mi mnożą się stosy szczapowe·
go drzewa.
Czyżby ZSCh w Łękawie nie
zależało ria tym, aby dzieci, któ"
re będą uczyć się w szkole mo„
gły korzystać z zabawy w sta"
rannie utrzymanym parku? T <1
jest pier~sze pytanie nasuwają-,
ce się oglądającemu łękawski
park. Ciekawe również dlacze·
go stare dęby, buki i jesiony vt,
Łękawie jeśli już muszą być wy_
cinane (a czy muszą, to rzecz
wątpliwa), idą na opał, skoro
odczuwa się poważny brak liś
ciastego drewna użytkowego?,
Trzecie pytanie: czy Nadles"
nictwo Kluki i Powiatowy Ko„
mitet „Dnia Lasu" w Piotrko.;
wie wiedzą o niszczeniu parku
w Łękawie i czy udzieliły swego
zezwolenia? Jeśli nawet takie
zezwolenie istnieje, należałoby
je niezwłocznie wycofać i resztki parku w Łękawie uchronić
od całkowitego zniszczenia. K.

i ieawabiu pod dostatkiem

.Energiczna akcjaantyspekulacyjna
ukróciła pasek materiałami tekstylnymi
I

FABRYKA SKLEJEK
Do Czynu
1 Majowego Dzięki zdecydowanej akcji Komisji równo męskich, jak i damskich. W
przy stępu ją
takie robotnicy Specjalnej i Inspektoratów Ochrony handlu prywatnym tymi artykułami
piotrkowskiej Fabryki .Sklejek. Rynku oraz na skutek znacznego pod występuje objaw obni żenia cen do po
niesienia dostaw tekstyliów na ry- ziomu cen w sklepach uspołecznio·
Załoga postanowiła przyśpie nek, akcja spekulacyjna załamała się nych. Na- tzw. „ręczniaku" obserwuje
szyć wykonanie planu za kwie- całkowicie. W Łodzi i woj. łódzl,im się ostatnio wypadki odprzedawania
cień o 2 dni, da to nadprogra- placówki handlu usi: ~'ecznionego dy- towarów, nabytych w swoim czasie
mową produkcię 30 metró~ sponują znacznymi iloóclami towa· w celach spekulacvjnych, poniżej cen
rów różnych asortymentów.
stosowanych w handlu, tak, jak mia•
s;::eściennych
dykty wartości
Sprzed sklepów znikły kolejki spe- ło to miejsce przed półtora rokiem z
kulantów, wykupujących towary.
magazynowanym w celach spekula·
447.329 zł.
Na cześć ' 1 Maja i:obotnicy Dzięki złamaniu spekulacji zniesiQ; cyjnych mydłem.
no ograniczenia w sprzedaży detalicz W dziedzinie tkanin jedwabnych,
zobowiązali się podnieść plan nej tekstyliów, z wyjątkiem bardzo mimo zwiększonego popyt1,1, podaż
produkcji o 10 procent, co przy nielicznych artykułów, jak inlet i ta- całkowicie zaspakaja zwiększone w
śpieszy wykonanie planu roczne nie gatunki kretonów, które jeszcze związku ze zbliżającym się sezonem
sprzedawane są za okaza- wiosenno - letnim zapotrzebowanie.
go na dzień 25 listopada rb. Wy chwilowo
niem wkładki do legitymacji Związ- Wielki wybór nowych rodzajów tkakonanie tego zobowiązania przy ków Zawodowych.
nin jedwabnych pozwala na zaspo•
niesie fabryce
dodatkowych
Szczególne odprężenie uwidacznia kojenie nawet najwybredniejszych gu
390 metrów sześciennych sklej- się na odcinku tkanin wełnianych, za stów.
ki, łącznej wartości 4.542.916 zł.
Robotnicy z działu blatowni
rozpoczęły się w
postanowili polepszyć jakość
Celem podniesienia na wyż- skiej, wzięły w nich udział zes· La.zach i Rozprzy. Nielada przy sklejek, przez odpowied_n ie ..do~ robotników i pracowników rolnych
szy poziom działalności harcer poły drużyn harcerskich z Bog tym pracę będą miały wielokr ot bieranie słoi drzewnych i doobięto badaniami przeciY1gruźHczymi
skich zespołów artystycznych, 1danowa. Szczególne uznanie zdo r.ie,, zwyciężczynie konkursów kładne klejenie blatów.
120 członkiń fabryc:mego ko- Od kilku miesięcy prowadzone są Badania przeprowadzane są w oKomenda Chorągwi zorganizo- była sobie jednoaktowa sztu- młode harcerki z Sulejowa,
wała w marcu i kwietniu na te ka pt. „Gospodarz to ja" oraz gdyż konkurencja jest niezwy- ła Ligi Kobiet podjęło się zało· masowo badania przeciwgruźlicze kolicznych ośrodkach zdrowia, któ
renie województwa łódzkiego deklamacje harcerzy z Bogdano klt> silna. Stwierdzić należy, iż żyć zieleńce i uporządkować te- dzieci robotnik8w i pracowników, re w :wypadku stwierdzenia objazatrudnionych w Państwowych Go wów choroby, skierowują dziecko na
konkurs zespołów dziecięcyc,h.
i dobrze wykonane pieśni ra występy zespołów artystycz.. ren świetlicy.
W celu udostępnienia jaknaj- dzieckie.
leczenie sanatoryjne lub prewentonych przyczynią się w niemaRada zaldadowa postanowiła spodarstwach Rolnych.
Badaniami
przeciwgruźliczymi, ryjne.
s~r.sz~ rzes~om. publipz~ości
Stosunkowo słabiej wypadły łym stopniu do ożywienia życia zaopiekować się kółkami samoWleJsk1~J ~od~1we} rozrywk~ k1;11 eliminacje avtystyczne w Wolbo· świetlicowego na wsi oraz do kształceniowymi. Straż p9żarna które zakończą się w połowie kwiet
Centralny Zarząd PGR uruchamia
~uralneJ _elu~1macJe ~bywac się rzu, gdzie zespół harcerski zo- podniesienia poziomu artystycz wykończy' spinalnię i suszarnię nia br., objętych będzie pbnad .100 w br. 4 prewentoria, w których prze
t_:li<:cy dzieci.
węży przeciwpożaro.wych.
będ,ą na ws1a~h, gdzie ~.s.tęp~ stał bardzo późno poinformowa nego ze:;ipołów harcerskich.
bywać . :_ ędzie ok. 480 dzieci na 6-ty
wac .będą ~yny z naJbhzszeJ ny o ·występach; jednak i tupię
godniowych turnusacą. Prewentoo~rohcy. NaJlepsze.zespoły ~~o kne tańce ludowe i pieśni stały
ria te, obsługiwane pr...:e::. lekarzy •
mone przez s pecJalne ko?IllsJe na poziomie artystycznym.
siewną specjalistów i wyposazone w nowo·
na eliminacjach lokalnych sto
W następnym etapie dalsze
czesne .urz<idzenia sanatoryjne, po
Akcja siewna w Państwowych I stwami zespołu, a także i indywi I nictwa są dobre, a więc w Dobie łożone są w miejscowościach klima
c~ą osta}:eczną ~alkę o palm~ eliminacje odbędą się w Kamień
p1erwszenstwa naJpierw na eh sku Sulejowie
Bełchatowie Gospodarstwach Rolnych powiatu dualne współzawodnictwo, które cinie, Pytowicach i Niechcicach. tycznych. Prócz tego, około 360 dzi<
minacjach hufca, które odbędą
'
'
' piotrkows.kiego dobiega końca. W istnieje w gospoda:rstwach Roz- Trzeba dodać, że np. "-?:' PGR w ci zostanie skierowanych do prewen
ostatnich dniach wszystkie gospo prza, Pytowice, Dobiecin. We Dobiecinie rada zakładowa i p.od
się w· Piotrkowie w połowie
darstwa
9 zespołu PGR Piotrków współzawodnictwie
gospodarstw stawowa organiz11cja partyjna torlów, prowadzonych przei; inne
kwietnia, później zaś na elimiz
wykonały w 100 procentach zti·· wyróżniły się Pytowice, Dobiecin, prowadzą wspólnie z buchalte- instytucje i związki zawodowe.
nacjach wojewódzkich w Lodzi. z9ła1zaiq 1i41 ochotniczo siewy zbóż jarych. Zasiewy bura Rozprza i Moszczenica, zaś we rem całość gospodarstwa, gdyż od
ków cukrowych i mieszanek pa- współzawodnictwie indywidua!- 8 miesięcy Dobiecin nie ma kieW ubiegłą niedzielę odbyły
do brygad
stewnych wykonane są w 35 pro nym najlepsze wyniki osiągnęli rownika. Gospodarstwo, kierowasię już harcerskie występy eliEntuzjazm, z jakim realizuje
minacyjne
w Gorzkowicach. P1~n 6-letni polska klasa robot- centach i do połowy bieżącego traK.torzyści: tow. Duda z · Mosz- ne przez robotników wybija się
or.os
miesiąca zostaną całkowicie za- czenicy, tow. Michalski z Dobieci na czoło zespołu 9. W akcji siew
orr:an Łódzkiego Komitetu S WoJe·
Wzięływnich udział także mię nicza, przeniósł się również na
kończone.
Pozostani~ sadzenie na, tow. Suszyński z Rozprzy o:. nej PGR uwidoczniło się z całą
wódzktego Komitetu ·PolfkleJ ZJedzy innymi zespoły dziecięce z wieś, do młodzieży, / która włą ziemniaków, na rozpoczęcie które raz kowale: tow. Kucharski z Do- jaskrawością, · że jedynie ścisłe
dnoczoneJ Partii RobotntczeJ
Reda gu Je:
Niechcic. Występy młodych ar- cza si«; do budowy podstaw so- go jest w chwili obecnej jeszcze biecina, i Sławski z Moszczenicy, współdziałanie
administracji z
EOLEGIUM REOAKCYólN&
tystów stały na wysokim pozio cjalizm.u.
za wcześnie.
którzy wykazali wiele ofiarności, czynnikiem społecznym daje po're le to D :VI
mie, nic więc dziwnego, że licz
Redaktor naczelny
218-14
Ostatnio junaczki S.P w gmi- Państwowe Gospodarstwa Rolne pomysłowości i ~nergii przy r:- żą~ane rezu~taty i zape':""nia wła
Zastępca
red.
naczell"ego
218-23
nie zebrana publicz..11ość gorąco ńie Gortatowice
Sekretarz odpowiedzialn:V
219-ll5
celem uczcze- w powiecie piotrkowskim otrzy- mancie maszY?. i .narzę?z1 rolni- śc1~y przebieg planoweJ pracy._
je oklaskiwała. Najlepszyn1 do- nia Swlęta Pracy zgłosiły się mały na czas potrzebne nawozy czych do akcJl si~wneJ.
Dział partyjn:v
210-19
Kar.
Dział korespondentów robr ~„
wodem powodzenia
imprezy ochotniczo na wyjazd do pracy sztuczne w dostatecznej ilości,
Rzecz prosta, że PGR powiatu
nlczych 1 chłopskich oraz
tak, że na tym odcinku akcja piotrkowskiego nie udało Ilię ujest fakt, że z powodu ustawicz w brygadach turnusowych.
redak :orów gazetek lic!tn•
Są siewna nie
nych : ·
2'9-42
natrafiła
na
.żadna
niknąć
pewnych
przeszkód
i
trq
nego „bisowania" eliminacje za to junaczki: Bednarek,
Spółdzielczość
Ozlal mutae'!
223-:!9
Zieliń pr.zeszkody.
dności w okresie akcji siewnej.
Dział miejski L cportowY
254·2l
kończyły się o dwie godziny póź
ska, Jędrżejczakówna, Walkiewewn. a 111
woj. łódzkiego
niej, niż to przewidywano.
W porównaniu z tokiem ubie- Duży napływ transportów węgla
Dział ekonomlczn:v
· 218-11
wiczówna, Kazimierczakówna i
dla
poszczególnych
gospodarstw
o
zial
roln,y
254-21
głym
procentowy
wykonała plan skupu ziemnia~ów
stosunek poSzczególnie gorąco przyjęto Królak.
w ubiegłym miesiącu odrywał lu
wewn. 8
szczególnych
upraw
uległ
dużej
Redakcje
nocn:t
W
wyniku
współzawodnictwa
pra
172-31
amatorski zespół harcerzy z
Jedna z nich, Bednarkówna zmianie. Pszenicy · zasiano o 85 dzi od pracy na roli i opóźniał cy wśród pracowników gminny.::h
lto Jp orłat.
wykonanie
Gorzkowic, który wystawił sztu zapewniła Powiatową Komendę proc. więcej, jęczmienia
akcji
siewnej.
ZnaczŁódf, Piotrkowska 70,
spółdzielni woj. łódzkiego, placówki
tel. 222·22
o 112
Administracja
kę Czechowa. 260-f?
„J ubileusz" SP, że junaczki wykażą swą pra proc., buraków cukrowych o 123 ną przeszkodą był również· poważ te wykonały w 107 proc. plan skupu
Dział ogłoszeń:
ŁOdf, Piotrkowny
brak
części
zamiennych
do
ziemniaków k:onsumcyjnych.
oraz wspÓłczesną s21tukę „List". cą iż dobrze zrozumiały ;, pojęły proc„ a grochu o 200 procent. Na
ska 104a, tel. 111· 50 1 114·75
Niemniejszym powodzeniem cie zadania, stojące przed młodzie stąpiło to na skutek uchwały Ko maszyn dużych typów i stąd Również pomyślnie przebiega w wo
Wydawca RSW „Prasa"
część siewników 4-metrowych sta jewództwie
Adr. Red.: Łódt, Ploorkowska es,
łódzkim
kontraktacja
mitetu Ekonomicznego Rady Miszy się zespół taneczny z Niech żą w Phmie 6-letnim.
m -cle pi ętro.
ła bezczynnie.
ziemniaków przemysłowych. Całko
cie. Pełne ognia tańce i piosenki
Zadania te hufiec żeński z nistrów, odnośnie zmiany stosunDruk. Zak.I. Graf, RSW „PraS::>."
wita
realizacja
plami
kontraktacyjNa podkreślenie zasł~gu~e
Lóll:t, ul. żwirki 17, tel. Z06· 42.
ludowe wzbudzały ogólny· za- Gortatowic na swym odcinku ku areałów poszczególnych roślin
nastąpi w najbliższych dniach.
Prenumeratę przy jmuje
uprawnych. Dużą pomocą w fakt, że tam, gdzie organizac3e nego
W
akcji
tej
przoduj~
powiaty:
.chwyt.
ło
wypełni.
P .P.K. „Ruch" na konto P.K.O.
sprawnym przebiegu akcji siew- partyjne i rady zakładowe żywo tdcki, konecki i raqo·„iszc.<.ański,
Nr. :VII-8633.
K. Mędrzycki nej było , współzawodnictwo po- interesują się sprawami gospodar gdzie plany przekroczono w graniEliminacje lokalne odbyły
sie także w Woli Krzysztoporkorespondent „Głosu" między t>oszcze.e:ólnymi .e:osoodar- czymi, tam wyniki wsoółzawod- cach od 110 -- 120 proc.
•
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· będzie potężnq manifestacjq ·sportowców na rzecz pokoju
pisało proso łódzka

EK'8.MISJE BEfJROBOT.NYOH

I

8 kwietnia 1930

inwestycyjne, jak również

D~mokraLyczn~·m !!-po1•toweom chodzi o
podniesienie spra-rrności fizycznej całe
go młodego '• pokolenia . ola IJudO\Yy

r:

ograni-

crzono do minimum ilość pociąW TO~ZOWłE
W _Tomasz?w1e dokonano w o- gów. (K. Ł.).
statrum crzasie całego ~ere"u eksrd I
SŁUŻĄCE
sji bezrobotnych, którzy z~alegali z.
WYPAJ?A.TĄ Z OKIE~
płaceniem ·czynsz.u k<nnornianego.
"! okres1e przedświątecznym
Magistrat wybudo·wał dla eksmilow~nych dwa baraki,

w których u-

m1eszcwno 36 rodzin, skłądających
s1ę rze 161 osób, przeważnie dzieci.
•Test to jednak w obecnej chwil:
potrzeb. '.K.
kropla w morrz:u
"·

Lódz.")."

REDUKCJ E

. „Kurier

WŚRÓD l{QLEJARZ Y

Minister

K omunikac.ii

redukcję 5000 kolejarzy.

gie~nie

zarzad7.il

Poza

:-now z~arzają się \v.ypadki, że słu•
zące _rzaJęte pmy n2yc1~ szyb - wypa.daJą ?-- ok1e1_i ... K. ł,odz:· preypomma. ze sh1zace należy ,;.,aopatrywać w pasy ochronne.
CEGJEL"NIE NI E R USZĄ
W Tl:l\'I ROI\:U

tym

praca w kolejnictwie ma trwać tvlko pięć dni w tygodniu. z zapłatą
oczywi"::::e tylko za pięć d11i ;obcczych. Wstreymano wszell~ie roboty

Łódzki"

że

donosi,

ce-

11

polskie postanowiły w~tmy

egorocw,\' HI ".\Jiędz:rna:rodowy
mac w tym roku produkc;ę cegły.
\V.v~cig Kolarski \Vinsza·" a Na ::ynlrn zna.jduje sie w obecnej Prag" organizowan~· pn:ez reda k1~je
chwil! około -po1 miliarda ~~ieł. kt.ó •. HudP P nwo" i ..Trvbuuf\ Lndu" b~:
rych nikt nie chce kupowaC:. Ta svd~i~ •r t;-·111 l'Okn 1li~ t_v!ko w:.panial:~
tuacja. grozi bezrobociem rcbotni.- ru1!,'.uzynaro~ową.
rnaui1'estai:ją. hrtt,terkom hcznych cegielni w Polsce.
st.wa młodz1cż.v pau"Lw dl"lilokraL:,ii ludawych z puste,pow:~ młodzieżą. 1·obotpań~tw

niczą.

kapitalis1ycznvcb, lecz

PAŃS'fWOVv

l'BA'l'lt
'!'BATH lW ~U:Dll l\f.UZYCZNE J
im . STEFA NA J ARACiA
„ LUTNIA"
(uJ. Jaracza 27)
( 111. Piot rkowska :!43)
Sobota i niedziela - teatr nieczynSobota 8 i niedziela 9 - teatr nieny.
czynny.
godż. 19.15 ,,KTóPoniedziałek o
Poniedziałek 10 i wtorek 11 t"Odz. 19.15 „Dom otwarty" .M. Ba- lowa pr~ednueścia".

luckiego.

P AŃS1'WOWY

TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
( tel. 150-36)
Sobota 8 i niedziela O - te:itr nie·
czynny.
W poniedziałek 10 bm. o godzinie
19.15 „Niemcy" - Leona Kruczkowskiego ze Zdzisławem Karczewskim
w l'oli _profesora Sonnenbrucha.

K

Swięta
alendarz)~k

na

imprez sportowych w

PIŁKA NOtNA
Piłkarze ŁKS Włókniarza

goszcza.

:vc 1.-r~lm~h 11nu1<;tenalnych i wyslug:.i., w -drugi dzień świat 1.espól Kolrjal'.t~
•1~c:v s1i;i ~m emopęj~cy ~ajmici w sto 1 z 'J.'ornnia. IJru:i:yu:; ta uależy obecnie
l do drn_gir:i lig-i grnpy za<'lloclnic.i, i.
hcnr-h pa11~tw· 7.llJai-~ha l hzow~ ayt·h.

Sponowc~' pań•!,,,. dentokl'RCji Judo. I za worllll~}: rekrut~j:~. się v d:nn1ego
"'1>j i •porlowr) " organizac;ji i·ol.rotui- Poruorzau!lia. "!,odz1:.in1e na tyd1 1-::uvo
1-:c~·ch w pań;;twaeh lrn.pita.listyczuycb ~n1·l1 ".'·l~'.6huJą. szPr1>g m!C11l~·ch i;)lł~a
W;<"chowa11i w duchu przyjaźni mi~dzy Il.):- 1:tk rn _do przenvy ?~·~ą. f,'1.>t1h Je11~Todami i w duchu po~t~pu 7,dają. ,.,0 ~II11, za.';odn~c-y . a po ,zm1::t~10 stron T EATR „ OSA"
(Tra ugutta 1)
bte doskona le spra.l>ę z te~o. że <id icb, rnn.: \' . k:izd~rn bątl~ 1·az.1e mec.z 7..11.Sobota i niedziela - teatr nieczyn- ]JOstaw_,. ideplogicznej zale:i.eć bl'dzic 1ioiv11tda '"~ . in~r>re,u.1ąe o l bi;idzie on
z.~·cie- dobl'yll~ I 1Pn10gwru rlla piłkarzy fJK8
w du:i:rj mi•irzc ostate~z.ne
ny.
dwa stw-o sit pp~tepow.nh nad cit"m~ot~ Wlókmarzy. 1,_tcJl'y.ch ezeka ("iężkit
W poniedziałek 10 bm. przedstawien ia - o godz. 16 i 19.30 r.aeo_faniem j zbroilniii nad ~ilami ćl;~ pr7.ep1·a1ni. w n1P_dztel~, dnia 16 bm. z
„ O berżystka." Goldoniegą .
:i.ąe~·mi do rozprtania 'uon ej wo;jnv 1 ~, Rud1N11 7: c'_hnl'wwa.
~V Pal~t~nic_uch, w· ponied_'ialek _tani
„
periali~Lycznej .
Kasa czynna od godz. 10 ra.110.
lP,J~ZJ W ·łokmarz spotka się w JllCl'W
Sportowcom pau~tw dP.moktae il lu- ~zym meczu piłkarskim o mist1:zostwÓ
PAŃSTWOWY TEAT lt LALEh.

?owej i ~porlo'.'coi;n- re]Q·u,tują.1>)''m ~ię klasy A <>kręgu lódzkiP.go z Conco1·dią,
,.PIN OKIO"
Gospodafte. majii.c tv
z. kl~y 10botmezeJ w panstwach. ka- z Piotrl~owa .
( ul. Nawrot 27, tel. 135-7.t)
PA::ltSTWOWY TEATR NOWY
8 i 9 kwietnia - tei:tr nieczynny. p1t3;b.ct~~'zn;vch w :eh szlachetnej ry- sw;nn sklaclz.ie szereg pilkarzv ~ daw
(Daszyńskiego 34, t el. 181-34)
pr~.vfo·ieeają. in- nej Gwal'ilii nchod:>.ą, za fa.wo;·ytów po
Poniedzjałek o godz. 12 „Now a sza.- w1thrncJ1 ~porto1Vej
Sobota 8 i niedziela 9 bm. - teatr ta k1·óla".
ue cele, 1L7. sportol"Mm na. Zacl!ol'lzie. I nie działkowego ~potkania..
nieczynny.
........................ „..........................................................................
Poniedziałek 10 bm. o godz. 19.15
P AŃS'l'WOWY TEATR LALEK
„ARLEKIN"
,.:VIakar Dubrawa" - Korniejcimka .
usłyszymy
( ul. Piotrkowska 152, tel. 258-99)
SOBOTA 8 KWIETNIA 1950
P AŃS'l'WO~ Y TEATR :żYDOWSKI
„Zapomn.mue taiice1' . 22.00 Muzv1•a
8 i 9 h.-wietnia - teatr nieczynny.
l.1.5'7 Sygnał czasu i hejnał z wie- tanec~ua. 23.00 Oeta tnie wiadomości.
Zespół łódzki
Poniedzi ałek o godz. 15 i 17.15
14..20 (Ł) Muzyka 23.16 U l ubione melodie taneez.ne.
ży Mariackiej.
(ul. St. J ara cza 2, t el. 217·49)
„Złota rybka".
z płyt. .14.46 (Ł) Pogadanka. J erzego 21.00 Zako ńczenie i Hynrn.
D ziś teatr nieczynny.
Kasa czynna od godz. 10 rano;
Wa łeckiego pt. „Przelll;Ysł bawełnia.Niedziela 9 kwietnia premiera ,,Sen
PON Tl<JDUAf, :FlK 10 1\WlE'l'NIA
o Goldfadenie" - fantazja nmzyez- REPRE:tENTACYJNY CYRK NR 1 i ny n a XIU Targach Powańskich".
7.00 Audycja dla wsi. 7.15 Wiąll.an
j l 5.30 Slnchowi....ko dla :<.wiet1ic 1lv.ieP lac Xiepodległości
na w 8 aktach (6 obrazach). Dramame1odii ftlmowyd1. 8.00 Dziennik
ka
WIEI.KI P ROGRAM ~OWOśCI ' cięcyd1. lt>.25 < f,) Mużyka. z µlyt. ponrnnr. 8.~0 P ol!'kie zes1>oly "l\"okal.Jakub Rot·
t~rzacja i reżyseria 16.50 IJ',) . lnfo1mator, 'knlblli·ali13·.
N A ROI\ 1950
baum. Początek o godz. 1!l.:rn
; 17.0U ,.Pro)' sobode po robocie''. 18 ~O ne i i n~tnvmentalae . 9.00 Koncert orPoniedziafok 10 kwietniu „Sen o 'j otwarcie 1 dzień świat
-godz. 16 i llł.~O; Dawna.1nuzyka pohka. 19.0-0 Audycja ga nowy w wykomi.nin \':ł~~ława
Goldfadenie". Poc:ząŁch g'()tfa. 19.30.
: dla w~l. J!l.15 Ko11cert w wykona.mu Oćw;~.li. 9.!lO c·twóry dawnych' mi-.-----'I_adetu:~a S eredyńsk~ego. 20.00 Dzien stt-zów. 10.20 We;;ole piosenki. 11.l!'J
mk rad1owr. 20.4 0 (Ł) Po ~danka. pt. ',Viosemw melodie (tylko na fali 366,7
: „Zagad11ienia llzkolenia mło~ieiy 'v n>). 12.04 Dziem1ik poludniowy. 12.15
I dziedzin.ie an.:hitektury z uwzględnie.. Kom:ert w wykonan~u zespeh1 iru;;tru.I r.!em pofa•?.el> Łodzi orr·az .ie.i rejon u", mentalnego . . l:J.00 }fragment „Pantfęt
ników Jana C'htyzo:;.toma P aska" ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) HEKO frn (Hzgow~ka 2) „Ska rb 'ra- j ~3.00 D zie1111ik wiecz. 24.00 Zakońc'.ze- „Sta1:opol;:.kie zaloty". l :1,15 Koneel't.
rzaria'· dla. mlodzieży g·odzin'a 14; i nie a utlycji i Hyhm.
„O 6-tej wieczorem po wojnie·'
· 14.00 „Poeci pl'Zed mikrofonem" „);'arzeczona z 'fuł·kmeuii" goclzina·1
godz. 14,'16, 18, 20, poranek godziNJEDZIELA .9 KW!ET.XIA 1950 Leopold Staff. 14.10 Koncert Eol16, 18, 20
na 12
skiej Kapeli Ludowej pod dyr. Feliksa
7.00 Au~ycja. dla w;si. 7_.15 Wiosen·
BAŁTYK (Narlltowicza, 20) „Hrabia STYLOWY (Kilińskiego 123) .. ~Iiasto
Dzjer:ia now;;·kie_go. l 4.40 Ostatni b!tl
po:i:anny.
Dz1tnmk
8;00
na"'tro.~e.
m,
•
20
18,
16,
14,
godz.
westclrnień"
l\Ionte-Chxisto" I seria godz. 13, 15,
Lsięcia Radziwiłła .,P anie kochanku".
orgat . . 2.30 Polsk~e tance. 9.00 Konce11t
k <> ) A
1:-nrrT (B ł k. R
17, 19, 21
B c 14.50 Chłopskie pieś.ni buntoYmi~~
Lud ·.1
_ 9 30 Ut
a uc 1 ynel ó". -18 ,,20wan ur a . nowy.
vr J.
ee,
wr,,;a van
wory
·•
d 14
. '"
BAJ.KA (Franciszkańska 31) Dziew' h ovena. JO.OO „Pieśń Afryki" - wier w wyk. zespołu w o.k alno-in:strumen'
•
•
na '~ s1 ~o z.
czę z iiółnocy" godz. 14, 16, 18, 20
TĘCZA (I_'10trkow:11ka 108) „Dom :na s~ e poel:ó.w mtm'.yńskich. 10.20 „Wie~ tulnego PR. 15.15 Audycja dla. świet·
GDYNIA ( Daszyńskiego 2) - „Pro~
1>ustkowrn" g odz. 13, 15.30, 18, tańczy i 8piewa ". 10.45 W ielkanoc cv lic dzi ecięcych. „Dyngus" - słucho
gram aktualności krajowych i zazwycza,iac-h i obyczajach ludowych. wisko w opracow~rn iu Czesła\\-'Y Rą.
20.30
g:ranicznych Kr 15" godz. 11, 12,
K l)neert.· 11.5·7 Sygnał cza.su. czaszkowej. 16.00 Dziennik popt>hlll.00
j
a„Maskar
40)
(Sienkiewicza
TATRY
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
muzyki poiskie:j w wyK. chiiowy. 16.20 K o.ncert w wyiko-naniu
Koncert
12.15
goa.nek
por
20,
18,
16,
godz.
da"
HEL - dla młod zieży ( Legionów 2)
orkiestry Rozgł o śni Pom ori&kiej . 13.00 zespołu intsrumentalnego Tadeusza
dzina 11
,,Ostatni mohikanin" godz. 14, 16,
„Słoń i W ie1;sze J ana Kochanow~kiego. 14.15 Polań&kiego. 16.40 „Pod śniegiem" (Daszyńskieg·o 1 )
WISŁA
18, 20, poranek godz. 10, 12
„świą.teczny przekładaniec muzycz· poemat ·.r. Kiersta. 17.00 l<,ra.gmenty
narcia.rsh--i",
,,Mistrz
mrówka",
jl,:iUZA (Pabiani~ka 178) „Pustelni.'.l
ny". 15.00 K oncert clla świetlic dzi e· z o p. · „Rycerskość wie~niacza" Mas.
?
a.stanę
z
„Kim
noworoczna",
,)foc
Parmeńska" II seria godz. 16, 18,
cięcycJ1 - ,,Kog·utek" w opr ac. Lecha cagniego. 18.15 „Gaicek zielony" 1
(kresków·
ołłrączki"
jednej
Dzieje
„
20, poranek godz. 11'
szewskiego' z muzyką Józefa audycja ludowa l!lowno-muzyczna. w
Mikla
16.30,
14.30,
godz.
kolo1·owe)
ki
POLON[A IPfotrkowska 67) „Dom
1 5.45 Utwory skrzy;p- opracowaniu A. 1faliszewskiego. 19.00
KlUJkowskiego.
j
10.30
odz.
g
:poranek
20.30,
18.30,
na pustkowiu" godz. 13.30, 16,
\VŁóKNIARZ (Próchnika 16) „Upiór cowe Kreisłera w wyk. Fryderyka Sa Koncert w wyk. orkiestry i chóru Rl>Z
18.30, 21, poranek godz. 11
w ope.i:ze" g odz. 12.30, 14.30, 16.30, de>ws.kieg o. 16.00 Dziennik popol udn. glośni K1·akowskiej P R. 20.00 !},den·
PRZl<:DWIOśNIE {%eromskiego 76)
16.20 Koncert C hopino1y.ski w wyko· nik wieczorny. 20.40 .,Polskie pi~-ni
18.301 20.30
„Córka maryn al'.za" godz. 16, 18,
nan iu Hemy-k a SztomJJl<i - fortet>ia n. nia:!owe". ~J..00 ,,l\fo.lcrdie świata" .
WOLNO;"ić ( ~apiól'kowskiego 16} 20, poranek godz. 11
Melodie operetko we i filmowe. 2J A.O „Rozmówki świąteczne" . 22.15
16.50
20,
18.
16,
14,
godz.
dom"
„Nowy
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) , ..::-Ia
slllchowisko Wiadomo ści sportowe.. 22.30 Recital
„Mąi i żona" 17.35
11
g·o<lz.
1iora11ek
tropie zbrodni" godz. 12.30, 15,
ZACH JJ;'fA (Zv,ierska 26) .,Konstan - w g· sztuki A leksa ndra Fredrr. 18.50 fortepianowy Władysława. Kędry. v..r
.
li.30, 20
ty Zasło11ow" godz. l!i, 18, ~O. p o- ' Viersze wi o$enn e - audycja _poetyc- prog·l'amie: Franciszek Liszt: Sonata
R OMA (Rzgowska 84) „Torpedowiec
ka . 19.15 świąteczny k onc&t Tozry"I\-~ li~moll. '.:!3.00 Ostatnie wiadomości.
ranek godz. 11
Nieugięty" godz. 16. 18, 20, porakowy. 20.00 Dziennik w iecz<wny. 21.00 '.!3 .15 Muzyka tanec:ma.
W sobotę k ina 1tleczynne.
nek .11:odz. 11

Co

przez radio

l

I

..&11111-

!

„

Łodzi pierwszorzędną. imprezę

t„

.nisową. Mianowicie, Zarząd Okręgu
Łódzkiego otrzymał przyrzeczenie , że

na początku czerwca w Łodzi zobadrużynę Izraela, albo też
reprezentację Szwecji„. Nastąpi to
po Pucharze Davisa.
Szczegółcwy kalendarzyk naszych
tenisi">tów wygląda następująco:
13.5. rozpoczęcie rozgrvw-ek o drużynovce mistrzostwo klasy A Okręgu

wzywają.ce

całą. postępową. ludzkos6

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----..

°:10 pokoju ~matowego; który sta1·a.ją
się i~odkopac ~n;eryl~an sc.v ga:ngsterz,v

1

W roku bieżącym będziemy m ieli
w

do zdecydosze:.-ęśfrws1.<!j przysżłośei SIV~'Ch społe
wauej walki o pokój u boku potężneczenstw.
Cel ton przyświeca 1V,zystkim ma- go Związku Raclzieckiego.
Łódzkiego.
•
~O \'t"ym io!llprezom organizowanym prz-ez;
27-29.5. turniej młodzieży robotni·
Widomym znaki!lm tego naczelnego
państl\·a deruok1·acji ludowej. cel teu
cze].
będzie
się
odbywać
którym
pod
hasła,
prz>·śn ieca. ról\·nież wyś~igowi .,BuclePoczątek czerwca: Szwecja lub
go Prnvu" i ,Tn·bunv Ludu" \\'arsza w t:-m roku tradycyjny wyścig kolar Izrael
w Łodzi.
·wa - P rnga.' ,;a ktÓL'.<" zw.-acają. się skj, zorganizOi\oauy przez dzienniki:
11-13.6. turniej 0 mistrzostwo
w tej ~hwili oczy nio t.dko eal('.i Pol ,,Rude Pravo" i ,;'l'ryb11uę Ludu", bę. szkół średnich .
ski i Czcd1u~lowac,ii. ale również. oczy
11-13.8. turniej otwarty o mistrzo·
dzie t:-·i:h 1500 golębi, które w dnm
cal<d po,tępo"·oj, cui·opc:j~kiej opinii
1 Maja wzbjje si~ w powi-etrze ze sta slwo Okręgu Łódzkiego . .
~pQl'to\\P,i. Kolal'Le ~tartnjąc,v- '" tego
2-3.9. międzvmiastowe spotkanie
Praga dionu ŁKS Włókniarza., po zakończe. Radom - Łódź.·
ro<~zu:yn1 "°·'·śei~u \'Vtll'='?.tn\·a rep1·c•zllntu.i:!e.'- 1~ paó<tw ·~mopej~ldcil niu etapn Wal'sza.wa - Łódź i hasła
6-10.9. turniej zamknięty o mistrzo
pow ioz'!-. v.<• wwo~z~tej - ię z gmzów poko;jowe. 'witaj:!CO po drodze kolarzy stwo O\aęgu w. konkurencji mężzni:;zc·z1•1\ wojenn,·cn ".:ar"<:awv nie\
(Kr>' · ~U~n.. kobiet oraz juniorek i juniot~·llw "i>rnt N, kie; pro!Ptariackit>' JJO·
1

cza.sie 8wi';\t 11ic przedstawia -;ię
również wspaniałą. ma.nifesta~ją zwar- v.h:ct 1J.<igato. Jedna impreza lekkoatletego: niezw:1-·ci~żonego frontu tej rolo t_,~czna. jP.dna piłkarska j koniec.
d?eZ)' w ro2poczęte,i walce o utrwale

•

t e nisistów .

czymy albo

zdrowienia. „Zlotej Pradze", ale ponio

.11ą. również ze soiJą. wici,

łódzkich

boiskach sportowych
LEKKOATLETYKA
cy z calej Polski. Łodzianie przeżyw~
Sekcja lekkoaL!etyczna. Iili.S Wł'.6k li dużo Cill;ocji, obserwując · walkę naj
ni:i.na postanowifa wznowió tradycyj lepszych 1J.1egaczy. Pamięta.ją, niektóny doroczny bieg na. przełaj o nagro • rzy zwycięstwa Petkiewicza., :zacięte
dę przechodnią., Bieg ten odbędzie się walki na trasie <>raz przegrana. Kuso.
w poniedziałek, 10 bm. W roku bieżą ci:ńsJtiego d<> Starosty, obeenego kie
cym impreza. l.H~dzie miała raczej cha ro-wnika sekcji lekkoatletycznej Z.K S
rakter zawodów lokalnycll, a już w Włókniarza.
bieg bQdzie mia!
następnym roku Po wojnie w roku 19-16 żwycię:i;ył
ramy ogólnopolskie. Dla zwycięzców
przP.zn_aczone są. pamią.tkowe dyplomy Dzwonkowski, bijąc Kurpesę. W roku
oraz he.zn? plakiety. Dla s_enior6w ~ra bieżącym ?:jadą eię niewa.tplime bie•
.
sa wyniesle 5000 mtr .Tuu1or.zy pob1e-1
gną ~OOO mtr. Rtart i. meta mieści6 się gacze z całego ll"_OJewództwa. Włóknia.
będą. na. stadion.ie ŁKS Wl'6kniarza. rze dołotą, wsze,Jk1ch starań, aby i.DJ.pre
Xa bieg ten, dobl'Ze znany w kraju za była iloslrnuała, propao-andą lekkiej
"'
•
zjeżdżali się najlepsi długodystansow: atletyki.

Nasz konknr~!
zami~~zczamy szósty rysunek konkursowy. Należy go
?~iś
wyc_i,c, wy.pełnie s tarannie i zachow~ć. Dwanaście. kolejnych ry·
wypełnionych czytelnie - należy 0 •
sunk~w nas~ego kon_k~u de:sł~c d o dnia 28 kw!etma b . r. do R edakcji „Głosu Rohotniczego"

Łodz, P 10trkowska '36, Ill piętro.

•

;1Cażd~ z _nasżych dwunastu r ysunków oznacza kraj,

rozp1~ra się

1

\V

którym

panoszy następca Hit lera - żarłocmy Mr. Dollar.
Powtarzamy! Należy odgadnąć nazwę danego

A ~ęc uwaga!
kra3u!
Wypisać

czytelnie na załączon.Jm kuponie!
kuponów należy odesłać w jednej kopercie do Re

Dwanaście

dakcji „Głosu"!
Dla domyślnych Czytelników Redakcja

„Głosu"

.p neznacza :

.:

aparat radiowy marki „Tesla"
3 w ieczne pióra
szereg cennych książek .
oraz · m o c nagród - niespodzianek
Nagr-0dy zostaną rozlosowane pomiędzy Czytelników którzy

I

nadeślą trafne rozwiązania.

'

Za oryginalne rozwiązania graficzne i tekstowe nagrody .

specjalne

W jakim kraju przebywa
przedstawiony na

poniższym

r ysunku

·M r. ·Dollar?

I
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S. Dżkowshi

7)

Koniec ,,Sago-Maru''
Towarzyszu Kosicyn, - powiedział Kołoskow !Prawie we-weźcie ubranie„. Widzicie, goście się nie rnszają .. Obża1rli się.
Wtem bosman krzyknął z triumfem. Kotwica uniosła się nad
wodą. J ed'nocześnie do burty podeszły iskabune z łowcami.
Podnieść łódki za pomocą lewara było za późno. Widzieliśmy,
jak rybacy wskoczyli na pokład szkuny, i „Sago-Maru", wykrę
d wszy się do nas rufą , popłynęła wprost ku piaszczystej mieliźnie,
·
oddzielającej zatokę od rzeki.
W innych okolicznościach to by zakrawało na sampbójstwo. Lecz
właśnie teraz był ;pełny przypływ i woda przykryła mierz~ję na
kilka stóp, - ale na wiele, tegośmy jeszcze dokładnie- nie wiedzieli.
Ja i Koloskow, jakby na km;nendę, spoj1rzeliśmy jeden na dru-

solo -

giego.
- Tic jednak wy.nosi ich pogrążenie? -

zapytał dowódca .

- Sześć„. Nie więcej niż siedem.
- Ja też tak przypuszczam.
Z tymi sło,vy Koloskow skręcił kuter w lewo nmleJ' więeeij
o pól kad!uba i ruszył na przełaj szkunie :w.Prost ilru ławicy. W IPO" •

r-Ownaniu z „Sago-Maru"

mieliśmy

pod kilem w zapasie dwie albo

trzy stopy w~dy.

W miejscu zetknięcia się wody morsk;ej i

p ochyliło i wykręciło

ku

rzecznej s ilnie nas

prądowi.

W ciągu kilku sekun d „śmiały" nie był posłuszny sterowi, nast~pnie przezwyciężył krąże.nie kół i lekko ruszył w ślad za szkuną.
Na „S a.go-Maru" wciąż jeszcze nie m og:ii opanować m ot oru.
M otor kicl1ał, kaszlał, puszczał w niebo żywiczne kółka dymu. B ypiętnastu metrów od szkuny,
wszystkiego w <Jdl egłości
liśmy
,,.,ridzieliśmy zakłopotane twaTze załogi i mogliśmy
·czyć rybę, którą był 2awal<Jny pokład.
..Śmiały" zbli.Zał się do ,.Sago-:maru" lewą burtą..

Kosicyn przeKrzyknąłem Japończykom: „Stop!" - i przerzuciłem na szkunę koniec liny. Nikt z załogi nie ruszył się nawet

niósł tutaj krai1ce.

z m lejsca i li:na ·ześlizgnęła się do wody.
Sb.do. stojąc na rufie ze zwróconą do nas twarzą. palił miedzianą fajkę i spluwał do wody z taką obojętnością, jakby za jego
rufą byl nie kuter patrolujący. lecz nieszkodliwy delfin.
Kosicyn po raz pierws2y zetknął się z taką bezczelnością.
Nie wytrzymał. pog'roził sindo pięścią i ·krzyknął kilka nieparlamentarnych słów. Za to natychmiast otrzymał naganę.
- To zu.pelni-e zbyt.:czne, - p.o·wiedział Kołoskow. - jl';;li nie
umi~ panować nad sobą, to odwróć się... O tak.
I odwrócił się w stronę megafonu szepcząc :
- Pełną iparą!
-

R.o71'"az.._ -

-odoowied<z.iał· Saczk.;;;_

----------------------------------~--~----------------~

Kupo~Nr

nawet ·przeli-

D l-?1:4839

Mr. Dollar przeb ywa w ........:.....

fi
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i n a.zwisko Czytelnika

miejsce p racy ···············-·········---··················--···················-········--··········dokładny adres -···················································································

