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sołid~ryzujq się

z r•tnikami i chlopa1Bi Wlocll
w ich walce o lepsze jutro
.Całkowicie wlida.ryzujemy _..
z wfosk11 klasą robotniczą, która
pomimo nielud21kich prześlado
wań bohatersko walczy z będ-.• ·
cy-m na usługach angle·amerr
kańskiego impedalizmu rządem

WMtSZAWA (PAP) - Krwawy
terror, stosowany przez reakcyjny
rząd de Gasperieg,.,
wobec robotni·
l:ów, bezrolnych chłopow i działaczy
związkowych Włoca, wywołuje masowe protesty polskiej klasy i·obotni·
ezej. Na setkach z_,bl'llń załogi fabryk pode.im.ują. rezolucje.• wyrażające
pełną. solida.rność z walczacymi o lepsze jutro robotnikami wloskimi.
Nr 1-00 (1381'.)
Metalowcy z ZAKŁADÓW STARA
CHOWICKICH stwierdzają w jedno·
myś!nie uchwalonej rezolucji :
„Potępia my
bestialski terror
sługusów impedulizmu de Gasperiego i Scelby, którzy mordują bezbronn ych robotników, w~l
czących o swe prawa j cltłopow
pragnących ziemi. Całym sercem
i myślami jeste:Smy z robotnikami i chłopami włoskimi w ich
walce o prawa ludzkie, chleb
i pokój"•

•
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Niezłomna

de Gasperi'ego" m. in. rezolucja praoownic
ZGIERSKICH ZAXŁAD6W PRZE·

głosi

MYSŁU WŁóKIENNICZEGO.
Solidarność z masami pracującymi
Włoch WJl'&Zili takż-e ak"tywiści z.wiąz
kowi Czf)Stochowy: „Łą.czJllly si-ę
1,. Wami
głosi rezolucja często..

walka o pokój

chowskich związkowców -

we ws.pól
nym froncie i ślemy Wam braterskie
pozdrowienia. Wz:m.a.ga.jąc tempo pra.cy przy realizacji Planu 6-letniego,
świadomi jesteśmy, że nie słowami,
le<:z czynem najskuteczniej wy;razhny
S1loją. solidarność z Wami, a jsdnO<t
cześńie przyczynimy się do ostateez..
nego zwycięstwa. obozu pokoju".

łączy miłujące wolność narody całego świata.
.. P~ze~ówienie to~. ~en. ~r~ci~zk~ ,Jóźwiak~-; Wit~I~

Bułgarska

.

z okaZJI Dnia M1ędzynarodowe1 S·ohdaroosc1 Bo1own1kow o Wolnosc, PokOJ I Demokrację
WARSZAWA (PAP) - 11 bm., z okazji ,,Dnia Mi~~rodowej
So~arnośei Boj<>wników o Wolność i Demokrację", prezes Zarządu
Głownego Związku Bojowników o Wolność i Demokraeję - tow. geu.
F.imneiszek Jóźwiak·Witold wygłosił przed mikir.ofonem Polskiego Ra·
dfa przemów:ien~e, w którym oś"·i adezył m . in.:
.
.

· dołączyły się 24w.yei~ie Chiłcy
Ludowe i Niemiecka Republika
Den10kratyczna.
Jest nas teraz miliony. Stanowimy
teraz siłę, jakiej jeszcze nig·dy nie
tyło. 800 milionów ludzi krajów wynie wzrosły wczorajsi SGjusmiey zwolonych z jarzma kapitalizmu, 800
z konieczności stali si~ natychmfa'!t milionów Judzi wolnych, budujących
socjalizm, zjednoczonych w jeden
l"roganti z powołania.
potężny <0l>óz wolności i pokoju ze
Związkiem Radzieckim na czele.

MarshaMowska
uaimna wojna"

•

O pokój trzeba

przygważdża

ostrzyć

naszf crojność. Masze·
w zwartym szeregu
z każdym, komu cL'iOga jest spra.wa wolności i pokoju, ale nie ma·
wśród nas miejsca dla sługusów
imperializmu, dla rozbija<.-zy obDzu pt>koju, dla agentury titowskiej. Usunięcie z FIAPP-u titow
skich
sługu.sów
imperializmu
wzmocni naszą jedru>ść i siłę.
My, polscy bojownicy o wolność
i demokrację, pamiętamy, że nasza
walka o zwycięstwo pokoju - to wal
ka o na.sza. siłe i potęgę gospodarc!ą,
o wykona.nie Planu 6-letnieg-o, to wal
ka bezlitosna z '\\J:ogiem klasowym,
z obcą agenturą .
Walka o· pok6j - to wzmocnie~
n.ie n:lszego braterskiego sojuszu
ze :lwiązkiem Radzieckim i kra·
jami demokracji ludowej. Walczyć o pokój
to kroczyć w
pierwcizych
ązeregach
frontu
wolno~ci i demokraeji.
Tylko w tPu sposób wykona.my testament walki najlepszych naszych
towarzyszy broni i niedoli, któ,ny oddali swe życie za sprawę wolności
i g.prawiedliwości społecznej.
Towarzysze broni! Byli uczestnicy Ruchu Oporu, byli więinfo
wie połity~i, wszyscy ludzie
dobrej woli, którym droga jest
sprawa wolności i pokoju - ~ącz
cie si~ w ięr.eregach bojowników
o pokój. Wal:zymy o słuszną
i sprawiedllwcą sprawę, o szczę·
ście naszych dzieci, o spokój naszych miast i wsi, o pokojowe
Współżyeie narodów.
·
rujemy

Agencja Telegraficzna
oszczerstwa radiostacji zachodnich

SOFIA (PAP). Bułgarska Agencja Te ko Bułgarskiej Republice Ludowej..
Bu]igarska Agencja TelegrafiC21UI&
legraficzna ogłosiła komunikat, stwier
dzający, że szereg rozgłośni zagra- upoważniona także została do zako•
nicznych, a przede wszystkim roz- munikowania o 'nowych prowoka•
głośnia londyńska, nadały wiadomość cjach dokonanych przez greckich mo•
t Aten o rzekomym ostrzelaniu w narcho-faszystów na południowej gr'ci
dniu 6 kwietnia przez bułgarską 1Straż nicy BUlgarii • W dniu 6 kwietnia
graniczną dwóch członków tzw. Ko- sześciu żołnierzy greckich, uzbr<>Bomisji Bałka1'iskiej ONZ. Według nych w pistolety automatyczne, prze
wspomnianych rozgłośni, członkowie kroczyło granicę bułgarską koło MaKomisji Bałkaf1skiej ONZ - pułko lak-Makaz i usiłowało zniszczyć ta·
wnik francuski GuilloLhon i pul.ko· blicę pamiątkową, znajdującą się na
wnik brviy jsld Jeff ery 'Zostali rze- terytorium bułgarskim o 10 metrów
komo ostuelani z terytorium bułgar· od granicy. Bułgarska straż graniczskiego w c.:bwili gdv przybyli na gra· na 'Zmusiła żołnierzy greckich do wy·
nicę greLk.o·bułgdrską, by wziąć udiiał cofania sie na terytorium Grecji.
w rozmowiH:h między przedstawiciela
mi bułgarskich i greckich sił zbrojnych. PJI(. Guillocbon miał otrzymać
przy tvm pos l m1ł w nogę.
... • •
Jak usidlono w wyniku śledztwa,
p1zeprowddzonego . przez ~ompet~nNakładem „Ksią.i.ki. i Wiedzy", -w
~e w.l adze ~11lga.rs~1e, w d.l)m 6 .kw1et serii Bibliot.eka KlasykÓ\V Marksiz·
rua. m.e odb~ ło się 1. rne ~1ało się od- mu-Lenini-zmu, uka·że się wkrótc!
byc . z~dne spotka~1e ~uędzy p1z.e d· 1::r.biór rac W. I. Lenina Pierwsey
staw1uelami gri>d.:1 cłi' 1 bułgarskich 1\I . ,,P
"
sił zbrojnych. Jak powszechnie wiaBJa •
.•
,
..
domo. spotkania tego rodzaju są u'ła
Jest to zb.1or. ::rtykuł~w, ulotek l m
!one w wyniku pisemnPgo żądania je- nycl.1 ma~er1alow, nap1.SBnych p~zez
dei ze stron.
Lemna w latach 1900-1920, w zw13z.
. ku z dniem międzynarodowego, rew.)" W wyniku śledztw~ u~lal?no tak~e lucyjnego święta p1•oletariatu. Matepona~ w~zel~ą wąlphwosć, ze w dniu rialy te, związane z dniem cloroczne6 kwi~t~1~ me oddano ze strony buł- go przeglą.du sił rewolucyjnych, daj:).
garsk1e.1 z'.łdnego st:zału w k1erun- oświetlenie na.j\vażniejszych etaphw
ki~ terytor:um greckie!jo, Na podsta- rozwojn rooyjskiego i międzynarod»
Wle p~wyz,szych . faktow Bul:.g~rska wegi> ruchu robotniczego.
Agencja Telegraficzna upowaimona
została do zdem~ntowania wspomnia
Piitma, zawarte w tym zbiorze, z:onych osr.czerczvch i prowokacyjnych stał:v' przethuna.czone na język pol·
wiadomości, skierowanych
pr-Leciw- ski po raz pierwszy.

Nitjpierw pod pozorem nie~ienia
walczyć !
}>()IJllOC)' dla z;niszczonej Europy i pod
Siła nasza
jest tym większa, że
:o1ztie'lld11.1·em 1>lanu lWal'~halla roztoc:10110 taką. opiekę nad kxajami Eu- dziś bojownicy o wolność, byli żołnie
rop)' :f.achodn.iej, aii>y nie dopu~(·ić do rze walk niepodle~fościowych, wczo?l<Hm i zdłaiwrc sil'y wolno~ci i spra·· rajsi więźniowie politycmi wiedzą i
wi6<11 iwoft<.>i fl110}ecf'At&j. Pote>m 1'0zpo· :rczumicją, że o pi>kojn nie wysta-:-.<J!-\'LO mai»mallow:Ską „zimną. wojnę", cz.y mówif, pisać - O POKóJ 'l'RZE:iporczywie, sy:ite,ll~t4u4ając ją. lristerrczoym potrzą HA WALCZY(·,
bezk()mpromisowo,
co
t-1em hOołnbą. atomową.. Gd~· wres~ rnatycznie,
f~e O'katbałO się, że nerwy 7,wiązJru cinia1 co godzina, na każdym kroku,
R•~kiego i la:a.jów demokracji b- Pa każdym odcinku naszej pracy
walki.
dowej są ha;rd110 sil•ne - czego nie
świat idzie naprzód, ezy. to 'lię
.moa1i pt"Z&~ciec hi~t~cy zza oceimperialistom podoba, czy nit'.
anu - -: próbuje si~ nutr;.liallowską
Koła historii cofnać nie można „zimną w~ę" l'lllrnlrie-nić ache!\onową
ale postęp nie pr,r,ychodzi auto„iotalną dyplomacją" i wzwornić .i<!
matycznie. Trzeba wokół ide'i
niei""tniejącą bomb;i. w-0tłorową.
wolności
i pok;oju mobilizować
Potężne
naj!łzersze rzesze mas ludowych
wszystkich krajów, trzeba stale
J):vacujqcych świata
i systematycznie demaskować
'.llym podżega<JWln "''ojennym
podieg-aezy wo;ennych, ich metoRok 194.4 i 1~46 prr~ni<litł w<lkll-o~ć
~ti.nYllt
„nie" od.i>owi~ziały
dy, ich wojenne! propagandę, iclt
ludom j('r:zac~rn1 pod ol~up11cj4 hit~
milłooy prostyolt łud7.i n• r11ly1:1
pOJ\loelli.kó.w i stu~as:ów spod ?,na
row: ką~ ·wt1lno~ć t'a oku.piona. z()!!tsła
ś" i~ie, kt-Oili~y aośc maj!! zmory ·
ku Tito, 1\focJta. Bevinll, Saraga·
knvią i n1e;;.potykanym p~więc&niem
wojennej, k'łórzy w 8JH)k1)ju chcą.
ta, Schumachera.
bui\011--;ać sw-e 7~,-ei~.
bohatet·~kirh
narodów radzieeldcn,
walczą.eyrh o swoją, i nas.zą w.oln<>śc
'fa. WOL4. YA>BEZPJECZEN!A
POK.OJU była i jest ideą przepod wodzą WIELKmGO &r ALIK A.
!
wodriiiJ, ~óra »jednoczyła w caTrzeba stl'zec jedności naszego ruPotęga
1ej &rop;e b. ltięźniów politycw..nrch i b. aeP!eMmtków Rnchu Opo chu, dostrzegać i paraliżować poczvr u. w jedn ym szeregu stanęli lu- nan ia wroga, mające na celu osłabie
~igdy bru:dziej: jak właśnie w la·
d'lie różnych nairodowoffC'i, po~ nie· naszej jedności. Bojownicy o wol·
Łach o<>talniej wojny, nie uwido::znila
r:l11dj'!V 1>1>lityoznyeh,
wy~ań ność i denwkrację, zgr111>0wani w
związkach b. więźniów pomycz.nych
.,..
I
~ię pol<:>ga kraju z.wycięskiego socja·
i barw ~'kóry.
i w związkach b. uczestników Ruchu
iizmu. P.otę}?;a, tkwiąca nie tylko w
Oporu muszę. pamiętać, że jedną z me
O d ez wa Biur a Politycznego Belgijsk iej Partii . Kom u nistyczne;
ilofoi sprzrtu technicznego. ''" jakotod walki wroga przeciwko obozowi
.
Ści artylerii, CZO]jtÓW i samoJotÓ\Y, ale
Biuro Polityczne wzvwa do wcią·
- to usiłowania, zmierzają.ce
BRUKSELA (PAP.) W związku . z skiej oraz przygotowania do krucjaty
11•:L~g'!, "yp ł ~'wająca .. z i'Stot~· arm:i
„Wywalczymy pokój. Xigdy więcej pokoju
antykomunistycznej i antyradziec- gania warstw średnich w wlilkę
soqalisiyczneJ, ann11· wyzwolonych : O::wię:!imia Da<:hau
Ravensbrueck do rozbieia naszycłr ~zereg·ów, do o- :zamiarem Van Zeelanda utworzema kiej. Dlatego też reakcja pragnie po- robotników. W ciągu kwietnia
mają
rolrotników i chłop<i,, , armii dyktatu· 'rrPblinki" '_ ,,-ypis~Jiśmy na swych derwania związków b. więźniów ;>o- jednopdrtvjnego rządu, któr~go celen;i stawić na czele kraju „mocnego
czło się odbyć wiece i . demonstracje prory proletariatu - jej głębokie umi- ;iztandarach. Już w 1945 r . wsz~·stkie litycznych od FIAPP-u. a nawet pró będzie sprowadzenie z powro~em k;o wieka" - Leopolda.
testacyjne.
by utworzenia reakcyjnej federacji la Leopolda, znanego ze swej wspoł
101>·a:iiE' :vo_Iności i .socj~Ji~mu, j~j pro . 7.Wiązki b. więbiów 1io1ityc zny~!t międzyriarodowej
na
usługach impe- pracy z okupantami
hitlerowskimi.
li'tana~·J-1 lllte;-n.acJ011al:zm.
. .
zjednoczyły się w jeden mięclzynaro1 a wła'lme arm1a-wyzwohc1el- ~owy zwiazek FIAPP. 1 września rialistycznych magnatów i podpala- Biuro Polityczne Belgijskiej Partii Ko
czy wojennycli.
munistycrnej ogłosiło odeZ\vę do mas
k11 U\\ o~~Ja świat od zmory hit- 1949 r. zjednoczyli'Śmy się
Polsce
Wszystkie te poczynania nt!l· pra.cujących. demokratów, przyjaciół
lerow&kieJ.
w jeden Zwią.:i;ek Bojowników o Wolszą wzmocnić naszą jedność i za- pokoju 1 wszystkich przeciwników
ność i Demok"'l'ację, grupujący w
Leopolda.
Łacińskiej
swych szeregach ok. 400 tysięcy · b.
j uż
.
ez·
Odezwa stwierdza, że Van Zeeland,
ucze-sbników walki i b. więźniów poliagent Waszyngtonu t Watykanu, knu
MOSKWA
(PAP)
Jak
poda.je
"o-amerykańskie: nacits'ku dY'Ploma.wi ęcej"
tycznych.
.fe zbrodnicze pia.ny. mające na celu korespondent Agencji TASS w Mek· tycznego, presji ekonomicznej i in·
w obronie p okoju
Nasz wn:efaiowy Kon.gres był nie
„Oby jut. nigdy więcej" - ta.klmi
utworzenie ultrareakcyjnego i agre· syku, rozeszła &it tam wiadomość, że nych podohnych metod „perswazoji",
5łowy powitały umęczone naxody Eu- tylko manifestacją. jedności wszystHAGA (PAP) - W Amsterdam1e sywnego rządu, aby nrzedłużyć cho- Depal'ta.ment Stanu USA i·ozwinął do których ucieka. się tak często dyropy koniec drugiej wojny imperiali- kich b. bojowników o wolnoM i de· zebrał &ię rz:jazd Młodzieży Holender- ciażby na krótko panowanie obecne- c.żywi.oną działalność, by spowodować plomacja waszyngtońska, gospodarustycznej. „Oby już nigdy więcej" - łno'kraeję i naszej miłośd do ·Polski skiej z udziałem 250 delegatów. .Zjazd go realtcyjnego reżimu.
usunięcie ze stanilwisk szeregu nie jąca w niektórych republikach Ame~.to było najgon.:tsze pragnienie mi- Ludo,vej, naszej woli budowania so- zamanifestował wolQ walki o pokój
Czemu - zapytuje odezwa - reale dogadzających W asz~gtonowi przed· ryki Łacińskiej, jak u siebie w d<>·
lionów matek, sióstr i żon, których cjalizmu> ale był jednocześnie potęż i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim cja postanowiła prowadzić politykę stawicieli dyplomatycznych h."?ajów mu.
<lGieci, .bracia i m~żowie zginęli w ną, międzynarodo:vą manifestacją oraz
całkowite
poparcie. uchwał okrutnych repre~ji socjalnych, poli- Amer~·ki ł.acińskiei, akredytowanych • PrZ'),•czyną natarczywych żądań
\':alkach o wolność ~ niepodległość. W· na~zej niezłomnej woll walki o pokój, sztokholmskiej sesji Stałego Komi- tykę
prześladowania robotników? przy ONZ.
.1Departamentu Stanu, by z Nowego
uldziałach r>artyza'1ckirh, w ' ohozac'1 r·aszej solida1•ności ze ·w·szy::;tkimi si- tetu śvviafowego ·Kongl'esu Obrol1ców Dlatego, że reakcjd zamierza przyśUżyto różnych ~1·odków oddziały- Jorku odwołano szereg niedogadza.ją
~mierci, w krematoriach i komorad1 lami post~pu i wolności, które na ca· Pokoju.
pieszyć
transport broni amerykań- wania na rządy południowo- i ' środko- cych mu dyplomatów łacińsko-a.mery·
łe.i
kuli ziemskiej na sztandarach - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · kańskich, jest - zdaniem Wa.szyng~:a::owych.
:nvych
wypisały
hasło
„pokój".
„Oby jn7, nigd~· więcej" - mówiły
tonu - zbyt wielkie zainteresowanie,
Jesteśmy obe<:nie w przededniu seTłomienne oczy tych, któny w.vwa1jakie okazują oni dla sprawy jak najczyli wolność Europie hohatet'- >.ji Rady Naczelnej ł'IAPP, która odrychlejszego. uregulowania doniosłego
~kicb
żołnierzy rarizieckich, gdy w będzie się w bieżąc~'m miesiącu we
problemu międzynarodowego re·
t:l\yciesldm pochod7.ie rozbijali pychę Florenc.ii.
·
prezentacji Chińskiej Republiki LuObrady
Rady
Naczelnej
FIAP?
i bargm·zvństwo faszyzmu hitlerowobmdv rozszetzónego
łazi
:do-w e_j ,_,.
·d 1ego, gdy W) Z\\·ahdi miasta i wsie. poprzedziły
1:-dy przynosili wolno::ić uciemiężJ- Stałego Komitetu światowego Kon:ri·esu Obrof1ców Pi>koju. obl'ady, któWARSZAW A (PAP) - W dalszym ciągu w ealym kraju odbywaji! potępiając wszelkie objawy łaziko
1) Vlll.
się liczne zebrania załóg fabrycznych. na których robotnicy zapoznają
· . ·ie zdążył jeszcze umilknąć ;;,_;bl;• re zako1iczyły się wydaniem APELU',
stwa i naruszania dyscypliny przez
D ziś
-.ię z przedstawionym na ostatniej sesji Sejmu Ustawodawczego t·ządo
aspołeczne jednost!ti.
dl'ugiej wojny ;;"·iatowej, a już r~z· stwierdzającego, że a gre>.ja a I o mowa
11 111 1 111 111
wym projektem usta wy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny
lcsd się hi;;ten:czny wrzask maklera\\' jest zbrodnią przedw łu dzhości. SC'tNa
zeb!'aniach
robotników
POZki tysif?CY wczorajszrch bo.iownikt1w
pracy.
zamieszczamy
· bankierów arnery!c1ń:3 kich.
.
NANTA zabie1·ało głos wielu przoXaza.iutl'z po z"·y<.:i~:;t\\. ie Zwilj.zku u wolność i b. więźniów poli!yczny~n
W licznych wypowiedziach robotnibrzmi w zakoi1czeniu uchwalona downików prncy i czołowych l'obotnizłożyły
już
wczoraj
i
sklada.ią
da1ej
J:adzic~~~ ~ego nad Xiemcami, gdy f.t 1cy domagają się jak najszybszej rea·
rezolucja.
ków miejscowych fabt·yk. Dy~kutanci
ln się ja:;ne. że w wyniku klę.ski :.ics1ii swe podpi<;y pod te>1 apel.
lizacji ustawy. potl'•reślając, że staProj~kt n;~wy z~a.lazł l'Ó\"'.n:_eż ost~o potępiali ła'l.ików i. opu~
hit!crO\\·,;kiej, hodowanei nie bez '.l·
nowi ona potężny W{'Ż dla klasy ro· ;,,ze!'ck1 oddzw1ęk wsrod robotmkow cza,Jącyc:h się w pracy, stw1erdzaJąc,
Z
ciziatu impcri:;ili:m n :•nglo-am•· ykai'i·
botniczej w rcaliz.l':ji planów ~os:10· POMORZA. W wypowiedziac~ swych że !Jl'Ojekt u.;tawy je-st wyrazem za- naszeg
o
~l:iego,
z orbit;· wpływów kapitalidarczych i w pownż11ym stopniu przy- wszyscy robotnicy w pełni solidary- dań i interesów najszerszych m:is
:~tyczny!'h wypadly kraje demokracji
Jeszcze nigdy dot:)d ruch obrońców cz:yni •dę do wzrost.i dobrobytu ludzi i;ujlł się z projektem ustawy, ostro 1 pracujących.
ludowej. gdy na nowie 1-: Wall-Street i pokoju nie byt tak potężny i tak zor- pracy.
( ·it.v nie niogli doli ·zyC: ~ie wielu „mi· g ...nizowany, jak dziś. Ani przed
Wśród \\'ielu
zebrari 1·obotniczych
.
t
io~~i\dc p:uiufoc~·ch" L l<!-dów kapit.a- pie1·w::;z;~, ani przed druj!·ą wojną świa '1a śL.~SKlI, zebnnie takie odbyło,
p.
l i ,;wczno-oh ~ zarnic:;: '<.:h w Europie, !o\\· ą. nie b~·Jo zot·~·anizo\\'ancgo rnię 5ię m. inn. także w przodującej kogrl~: okazało :"i(', że auto1ytet i potę· ozynal'odowego !'uchu bojo,n1ików o palni
Dolno śląskiego
Zjednoczenia
?:a z,,·ią.zku Radziec·ld cgo niepomicr ]Jokój, nie b~· ło poti::imC'go zaplecza, Przemysłu Węglowego „BOLE1 111 11111 1 111 1 11 1"1 1 11 1 11 1 111 111111 11
.iakim je~t obecnie obóz pokoju ze Pł.AW CHROBRY".
W uchwalonej wśród entuzjaz.
Zwiazkiem Radziecl;:im na czele.
Ko ńcowe
mu zebranych rezolucji, górnicy
· Dziś bojownicy o pol.ój -- to
kGpalni „Chroory", zobowiązaii netnamskiej Agencji [nformacyjnej,
realna. zorganiT.-01\ ana, potężna
v1etnamska
.J00 kasila milionowych mao; pracują·
•
.
.
się wzmóe wa;lkę z a.bsenoją i la
. ra.bmo11 ręcznych 1 maszynowych ~'
..::~
z~. podczas. natarcia oraz kilka dział. Pułld vietnamskiej
cyclt całego świata, siła, prowazikostwem walkę o socjali- s~wierdzaJ~cy,
na
Kongresie
~!etnamsk1ej Armn Ludow~J, '~ okre· Armii Ludowej atakowały również
st~czną dyscyplinę pracy.
dząca. ofensyw.nie walkę o pokój,
„Przez walkę tę zwiększymy s1e od 25 marea do 3 kwietnia br.„ skutecznie szereg llosterunków fran·
walkę, której przewodzi ZWIĄ
KC KP Fr ancji
r ugq rocznicę P anu
ZEK RADZIECKI i kraje demo·
wkład naszej załogi do budownic- w rejonie 'l'ra·Vin, rta południowy za- cuskich i zmusił:v do odwrotu 4 kolum j W
kraeji ludowej, walke. do której
twa socializmu w Polsce" - chód od Sa.ie-onu, Francuzi oozosiłi· ny wojsk francuskich,
·
Marshalla
na s tr. 2
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Walka parti' komunistycznych
przeciwk o ideologii
I

1

I

burżuazyjnej

Przepaść nie do pnebycia dzieli
Wielkie Idee komunizmu, wcie· żadnej ,,trzeciej" ideologii nie stwo- leninowskiej niepodzielne panowanie
łdeologlf bnrżuazyjnł od ideologii
lo"e w iycie w Zwiiazkn Radziec- rzyła ludzkość, a neszt11 w ogóle w we wszystkich e.:iedzinach nauki,
proletariatu. Ideologia buduazyjna
kim, jak pochodnia ośwłetla.J• społeczeństwie, rozdzieranym przez sztuki i kultury.
jest ideologiq przemocy, ucisku i WY·
narodiOm uciśnionym. drogo do przeciwieństwa klasowe, nie może
Imperialistyczni ·podżegacr.e wojenzysku.· fdeologia proletariacka - to
w1zwolenia. Ma.rksimr-leninlut istnieć nigdy pozaklasowa lub ponad- ni gotują narodom nową rzeź, n1arz11~
ł1leologla wyzwolenia maa pracuJt·
jest ,,11auk, proletarlJ.cldch mas, klasowa • ideologia).
Dlatego też o odroczeniu swej zagłady. Celowi
cycll z wyzysku, z wszelkich form uich atand&Tem. ~ so l wszelkie pomniejttzanie ideologii so- temu - przygotowaniom do nowej
eisku społecznego i narodowego. Jest
•kłaniaj11
przed Dlm 1łow,. ~jaliistycznej~ WSZELKIE ODSU· wojny - służy również działalno9ć
te ideologia naukowa •tworzona
proletariu-. eałe(fO świata." Kto WANIE Sit/ od niej oznacza tym sa- wszelkiego rodzaju „uczonych". słu
pr.ze.z Marksa i Engellla l rozwinięt11.
walczy przeciw tej nauce, chce mym wzmocnienie ideologii burżu- gusów burżuazji, którzy usiłui11 zdenaśtępnie przez Lenina i Stalinn.
Jt „obalić", ten powinien zwa· I az1jneJ".
moralizować i otumanić masy pracu·
Marksizm-leninizm odnosi jedno
.lyt dobrze te wszystko. aby niej Partie komunistyczne W'szyetkieh jące. Jednakże na całym świecie mahistoryczne zwycięstwp po drugim.
rozbić sobie głowy w nierównej krajów, korzysta)llc z doświadczeń sy ludowe pełne są niezłomnej woli
Staje się on własnościlł najszerszych
walce". (Stalin).
WKP(b), prowadzi wielką pracę w udaremnienia zbrodniczych planów
mas ludowych we wszystkich kra·
Imperializm amaryka-6.skl wykorzy- dziedzinie marksistowsko-leninowskie podżegaczy wojennych, postawienia
jach, organizuje je i zagrzewn do wal stuje ideologię r~akc,YjJ?fł• jako śro- go wychowania swych cżłon.ków•.pro- broni atomowej poza prawem. Enerki ~rzeciwko przeżytym siłom tipołe· Ldek do urr.e.czywistmema swej gr.i- wadzQ aktywną walkę prze<:nvko ideo- gia atomowa powinna być wykorzyc:r.enstwa, do walki o zwycięstwo so- i'>ieżczej ek,spanaji, swych szaleń· logii burżuazyjnej, walkę o rozpo- stana dla dobra ludzkości, a nie dla
cjalizmu. Nikczemnej propagandzje czych planów zdobycia he~monii wszechnienie ideologii proletariackiej, masowej zagłady ludzi.
Iudiożerstwa, szowinizmu i zwierzęce- światowej. Z nieopisaną wściekłościi o ideologiczne wychowanie proleta·
Walka przeciwko współczesnej de·
go rasizmu przeciwstawiaj11 komuni· występuje on przeciwko oboźowi po· riatu i szerokich warstw narodu w
kadenckiej ideologii burżuazyjnej
ści świetlan11 idee braterstwa i przy- koju i demokracji.
duchu marksizmu-leninizmu.
jaźni między narodami;
1łosze11iu
„..Podobnie jak fuzy1towsc1 a~„ W alka przeciwko ideologii bu~~ua- ideologii ucisku i przemocy, pesymlz·
, wolne) konkurencji", nikczemnej, so~zy - głosi rezolucja listopadowej zyjnej prowadzona jest w najrozno- mu i wojny, ludożerstwa i bestialjest walkQ
~altuzjańskiel pseudoteorii o „nieplr narady Biura Informl\cyjnego Partii r odniejsr:ych formach i w rozmait1ch skiego szowinizmu o pokój, o demokraejf i soejali~m,
trzebnych" ludziach na ziemi - prze- Komunist1cznych - blok anglo-ame- d:lled:r.inach.
morder cy z Belgradu
ł zy
Na rzędi:ia
,
ciwstawiają wielką idee wyzwolen:a rykański czyni przygotowania do ńoKOMUNISTYCZNA
P ARTfA walką o życie i szczęście ludzkości.
wszystkich klas uciśnionych. Komu- we) wojny we wszystJcieh kierun- WLOCH prowadzi walkę przeciwko
niści zbudowali już w praktyce takie kach: za P()lt\OCIJ przygotowań wojen· oportunizmowi, sekciarstwu i ekstrespołeczeństwo w któryJll ka;idy czło- no·strategicmyeh, za pomoc11 nacis'.tu mlzmowi w łonie partii, przeciwko
wiek ma pra;vo do pt'tlcy, do wypo· i szantażu polityeznego, e:l~spansji go- różnym formom i metodom przenikaczynku do nauki, do zabezpieczenia spodarczej i ujarzmienia narodów, u nia ideologii burżuazyjnej do mas.
na sta;ość. Tak przedstawia się sy- pom«11 ideologicznego tumanienia We Włoszech periodyczna prasa partuaeja w ZSRR. Tą samą dron kro- mas i wzmacniania reakcji'f.
tii lewicowych i organizacji demokrR.~zą kraje demokracji ludowej.
W.szyscy ideologowie obozu reakcji tycznych cieszy się na.jwiększll poBurżuazjn plugawiąc naukę, WT zjednoczyli się w „krucjacie" prze· czytności4. świetlice robotnicze, binasm Jest cz,olowym, zor· I ralnych I wrogich elementów, .fest
Uchwały Podsta.wowyeh Orcanł•
korzystuje ją w celu wyzyskania mas ciwko komunizmowi, przeciwko ru- blioteki ludowe, masowa twórczość
ganizowa.nym oodzlałem klasy ścisłe przestrzeganie zasad statut«;>: za.~jl Pa.rtyjnych o przyjęciu lub
pracujących w celu przygotowań do chowi narodów w obronie pokoj~. amatorska, teatry ludowe, odczyty, robotniezej, "jest kierownikiem t or· wych przy przyjmowani.u do Padll, wykluczeniu z P8il'tlł stają się pra.
nowej wojny w celu ograbienia uci~- Imperialiści amerykańacy, prawicowi kółka, organizacjs kulturalne uczo- ganmtortmt . budownictwa funda. Jest realizacja dcmfosłych uchwał womoone po za.twler<lzcniu Ich przes
nionych naro'dów. W ZSRR nauka zo- socjaliści,
gaullistowscy huligani, nych, artystów, fibnowców - wyk<>· meintów socjalmin.u. „Partia - jak m Ple.num KC.
Komitet Powda.towy, Dzłelniqow7
stała wyzwolona. z poniżaJllcych ~ęt titowsko·:!zpiegowM?y ,,teoretycy", j~- rzystywane Sł przez partię w celu określa Deklaracja. ldeMva. PZPR„Tneba _ powiedział Towa- lub Miejski.
kapoitalistyc;tn.ej• zaieir1~i finanso- zuici Watykanu - wszyscy oni, czu- rozpowszechnienia postępowej łdeiJ· Jest rozumem. hónwem i is.uJJ?le·
rzysz Bierut na III Plenum _
To stawtowe 11J1rawnienle KP,
w~j ze służby na rzecz wyzyskiwa· jąc twą. -iieuchronn4 zagładę, prowa... logli i ·walki z ideologil) reakcyjn,. niem 'k lasy robolintl.ezeJ". To okresie•
KM i K.D, polega.jące na zaiwierdza
czy: Nauka w ZSRR oddaje wszy~tkie c!zą r~zpaczliwą. walkę pr:i:eciwk? • Podobną pracę prowadzi si'· r6w· nie jest wiążą.ee dla całej Pa.rttl, dla
aby n ane h!StaneJe partyjne niu u-0hwał Podsb.woweJ 01'anizaQłl
swe zdobycze na służbę narodowi.
prawdzie, przeciwko ~omunizmowi, tneż WE FRANCJI. W Marsylu „TY- ikażdeao C'Lłonka. Pa.Ttlil. Klasa ro
Ptv.~ły ~ 'Młlkę ze Partyjnej Jest bardzo iltome.
v.ykorzystując wszy;itkie środki ma- dzień obrony książki" zjednoczył botnil.cza, masy pracujące da.r.zą. wie
skandallemymł faktami nie:prze.
Nadrzędne instancje :partyjne eza•
·Sowego oddziaływania: pruę, ksi11ż- wszystkich postępowych pisarzy kra.· ildm zaufa.niem naszlł Pa.rtię. Dają
atr.zega:nia statutowych zasad ze wa.Ją w ~ ttl)OS6b, by nie pn:enik·
ki, kino, radio, kościół.
Ju.
KOMUNISTYCZNA PARTIA temu wyraz WSiP!lnlale OStl.ągnlęcia
strony Podstawowyclb Organfaa. nęły do Partii elementy wrogie I
lmperla:iści amerykańscy wespół FRANCJI demaskuje antynaukow~, produkcyjne i knłtura.Ine mas prac:Ul Parlyjnych i p~eol.w forma.I· dywersyjne, wyk~ bnk
z buduazj11 l prawicowymi socjali- .a ntydemokratyczne wypaczenia, 1111- ct1j~ych pad kierGW11ictwem Pa~Uł,
nemo, lekcewa!ącemu atosunko- cz,uJnośei
or1anhacjl pariyJnycb.
stami państw smarshallizowanych, stycyzm i irracjonalizm, głoszony rOllJW'ijaJąey się stale ruch W!lłJóbawl se strony KP. KM i KD do z druglej .trony Komiteły Powl&tocoraz bardziej cynicznie i jawnie :it katedr uniwersyteckich i w sik:>· wod.nictwa, racjcinalintcn:11twa i nowykayw.mia ich ata.tułowe&'o we, 2apcr.maJąc się • sylwetką, kan•
Na przedwiośniu w wie~u ~a
depczą uczucia nal-odowe ludc>w, WY· łach średnich. Rozwija się literatura watorstwa. Swladczy o bm rozwój
upra.wnhmla, polegaJąceso na za- dyda.ta. m:a.cleśnlaJą
bezpośreclnflł
jach panuje - grypa. Ep1denua
stępują przeciwko idei suwerenności plrlma, która służy Indowi i przep<>- llJ)Ółdzielczości pi-odukcyjnej. 1'fA.ło 1
łwJerdzalliu uchwały przyjęciu więź s członka.ml. Pa.riil swojego U•
0
grypy daje się mocno. we znaki
narodowej. Usiłuj4 oni Htruć jadem Jona Jest ideami intemaojonalizmu ś:rednlorolnł chłOJJ.i, pod klerownldi> Parlil".
renu, POtZWala to równieł Komiłe·
mieszkańcom Anglii, a zwlaszkosmopolityzmu kla.sę robotniczl,\, a- prolelariacldego.
eiwen1 i przy pmnooy Part.ii, budują.
tom Pow.latowym dokGD)"WaĆ analł·
cza Londynu. wskutek wilgoci ł
by zmusić ją do podporządkowania
Wielkie zadania, awi11zane z rozpo- nową wieś. wJeś SGeja.llmyemi\, wol · Partia j{!st przodującym oddz:la- zy wzrostu liczebnego Ol'IJ&nisa4mgieł, ciągnących ?d Tamizy.
się panowaniu monopolistów amery- wszechnieniem idei mairksiizmu-leni- Dlł oo wyzyska bogacz.a. wiejskiego łem klasy robotniczej. Toterż klasa pariyJnyeh f rzmia.n w lob składiie
ZWYkli, normalni ludzie, gdy
kaniskich. ..Idealizm chrześcijański" nizmu wśród szerokich mas stoją i &1>ekulanta.
robo.tnicu, masy pracujące są rz.~ socja.luym. podejmowan.la odpowied
poczują atak grypowych dolegli
i egzystenejonalizm we Francji, po- przed
partiami
komunistycznymi
Llnlę po1ityczn~ Partii reprezen- interesowane, by do Partii weszły 11ileh uchwał za.be:zpiecrz:alią.eych prowości, kładą się do łóżka, zakła
dobnie jak „literatura mroku", roz- W KRAJACH DEMOKRACJI LUDO- tują wśród mas nie tylko program i najbar'4hieii wa.l'tośedowe Jednostki. letaTiack:i. trrLon rga.ni2a<llłi partyJ0 skład •ooJalnY
dają termometr pod pachę I tł
paczy i erotyzmu, miierzają do jed- WEJ. Starajlł s.ię one pogłębić wy~ho hasła, jakle głosi, lecz żywi ludDe. Dlatego uchwały III Plenum zaleca- neJ, regu1uJący4jl
kają aspirynę, popijając herbanego celu: odebrać człowiekowi pra· wa.nie mas pracujących w duch,u mar- wcielający ten program w życie - ją Podstawowym Organilzacjorn, by Partii na ich terenJe.
tą 121 sokiem malinowym.
cy wiart w-e włai;ne 11iły, odwrócić ksizmu-leninizm:a za pośredmctwern C'Zronkowie Partit Według ich czy- wywieszały pnied sebnnlem par·
!Można pi.v.yto&yć pm.yklady doInaczej jednak postąpił b. wt
jego uwar~ . od najbardziej palących t.wiązk6w zaw<>dowych, związków 111ów, ich cz.schowania się, sądzą Par· tyjn~ nazwiska os6b, które ma.ją brej pracy na tym odainiku, przy•
1
ce _ minister spraw zagraniczzagadnieil n:~zywi~ci. powstrzy- młodzieży i innych organizacji spo- tię masy pracujące. Dlaitego naszym być pr:.cyJęt-e do PlLl"lil oraz przyj· kłady, które mogą służyć rza wzór
nych W. Brytanii, członek Izby
mać rozwój walki narodów- przeciwko łecznych, oprzeć wychowanie w szko· obowiązkiem jest at.nec Jak naj- mowały do Partii na ołwarłyeh ze- dla ;Innych korni<tetów. Tak np. KoLordów 1 znany podżegacz wokapitalizmowi, otumanić i przuoto- le całkowicie na gruncie pedago~iki większego skarbu czysto.~cl szere. bra.nlach. Jtea.lbll<l'Ja tych uchwał mitet Dzielnlcawy Ochot.a w Waraza
t któ
wać masy do nowej wojny.
8
socjalistycznej, przepędzie ze szkół 16w partyjnych. W szerega.oh par- pr.iez organizacje partyjne ma wlel- wie wysyła zawsze swego przedsta~~anit wleź~a~~t~~drę 11Tec~Ć
Temu samemu celowi służy propa- wyższych resztki szkodliwych teorii tyj.nych mogą ma.jdować się tylko kłe maci:enie dla wyc)lowa.wczego wiciela na izebrania organizacji parswoj<> grypę _ wY. głosił WŚ.ród
ganda !atalizmu religijnego we Wło- burżuazyjnych, wycho.wać nową in~e- lud-zje na:jbardziie;J świadomi, ofla:r- 00.d!z:iaływainia na bemparty.)nycb. tyjnych gdzie stoi sprawa prayjęcia
„
szech, prowadzona przez reakcjo ka- llgencję wywodz,cą int z robotn.lkow ni, be:r.graoicznie oddani sprawie Zgłauane oPime 0 kaJMlyda.tach do lub wYkluczenia rz. Partii. Każda.
dostojnych lordow
fr~f·~e
tolicką, z którą połączyła. 11ię dziś i chłopów, wychować star~ in~ehgen- budownictwa aocjaJlunu, czołowi, Partii !Pnez be7;ParlyiJnycb p~olą uchwal4'. PodstawDIWeJ Organlnc-Jł
1
przemówienie na tema " A burżuazja liberalna, bawiąca się on- cJt w nowym duchu, rozwmąc walkę przodująey robotnicy, cihłopt l PifZO· organizacji pa,rlyJnel dokladn.leJ IZa- Parlyjnej Jest dokładnie l'MI>ałrytracji komunistycżnej" w p.gis w opozycję. Przywódcy OTgani- o realizm socjalistyczny w 11ztuce, dują.ce jednostki spośród lnteligen- pooma~ się z sylwet.kił kandy~a, wana s dyskutowana na epekutyglii.
zaeJ·i katoliohlch usłużnie odda.1a &WóJ' walko nrzecłwko silnym jes.zcze wpły- c.ji pracu.jącej. Zabezpieczeniem cizy wclellc w szeregd pa11ty\łtte najbar- wi·e KD w obecności zail.nteTeaowa•
To ni·e była mowa, lecz po
"...
„
.
t ·
h ~_. .•
oduJn- •...11-.....H..a •nośród nego t sekretarza dUJej argaaizacJ
ł
aparat i aw11 pt'MQ do dyspozycji
wom kosmopolityzmu J. f orma1izmu,
st.ości naszych szereaow par YJDYC -..e<„ prz • " T - ,,.,........... .....
1
prostu
~~ligna!.::
Po
wYg
opropagandy
amerykańskieJ·.
zapewnić
Ideologii
marksistowskoprzed
naipływem
obcych.
Jumiunktu.
mas
pracuJącycb.
""l'tyjneJ.
li'_„..,utyWa. KD spraw1
szeniu obf1teJ porc31 łgarstw I
....
-~
oszczerstw pod adresem ZSRR.
Ideologowie imperializmn działajł - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tych nic grupuje u siebie. ałatwia
krajów demokracji ludowej l
nie tylko w kra.jach kapitalistycz.·
I
•
Je aystematyamie.
Brytyjskiej Partii Komunlstycznych. Kraje demokracji ludowej, kt6·
Jaltż.e inaczej wygląda sytuacja
nej, rozgorączkow:my lord zaare wkrQczyly na drogQ likwidacji klas
.
.
np. w-Komitecie Miejskim w żyrar•
takował w ordynarny spo.só.b
wyzyskiwaczy, przeżywajł obecnie
dowie, gdrz:ie na jednym posiedzeniu
bryt kie
okres zaostrzonej walki klasowej.
e
„•
•
ł
I
I
egrekutywy rozpatntje się dwadzie8
przedstawicieli kleru
rea.keja w tych krajach,
ldlka S'Praw
i wyklugo,
biorących
udział
w
cJ
ocąca
agenturą
imperializmu
amery·
ceeń
brony pokoju, jak dziekan z
s!
eh . ć
. z Partil. Komitet przy takiej
__
Canterbury - Hewlett Johnson
kańskiego, stara ę-- ro2p0wsze rua
•
ł
Uoścl spraw nie jest w stanie iuw4
nacjona1;<Jtyczne i kosmopolityczne
Ko ńcowe prze mówieme ow.
aurace
oreza
na
ongres1e
jednej przeanalizować dokładnie.
l inni.
idee dla z• ealizowa.nia swych nikcze:n
Taikie „hurtowe"
zatwienba.nie
w dalszym ciągu SWYCh kra• nyr:h celów. Jak tego c;lowodzlł proartii
uchwał
Podstawow-eJ Orga.ni2ac;ji
somówczych popisów, Vansittart
cesy w Bułgarii, Rumunii, na WęPartyjnej jest ozna.ką lmlkn ~ousiłował insynuować komuni- grzech i w innych k:rajaeh, agenci GENEWA (PAP). - Jak podawa- tariackiego, ożywiającym komuni-, Zobo~iśmy się nawrzajem, że ścl rewolucyjnej, stw3!J'Za niebezpie„
stom brytyjskim, iż przygotoimperializmu am~rykańskiego i hau- mmy z P'1!'yża., na końcowym prze- stów. Od wsizystkich partid komun.i- będziemy pracowali dla rze.czy~·vi· czeństwo, że do Partii zd'błają all
wują jakieś „czarne listy" dzia d'\ titowska zmierzaj4 do jednego mówieniu XI! Kongresu . Francu- sty~nych świata otrzymaliśmy przy stego pojedn.an:lta Franc.li i Niemiec, pneśli7Jg1Dąć ludzie klasowo obcy
łaczy antykomunistyczn.ych. Na 1 tegn samego celu - podważyc .sklej Partii Komunistycrznej tow. jazne i braterskie porzdrowienia, a przy z~howaniu niepodległości 1 *'1-odzy.
stępnle zapieniony wściekłoś~\ą ustrój demokracji ludowej, oderwać N..aurice Tharee -wygłosił przemówie pn:ede WS1Zystkim od wielklej Pa.rtil bezpieczeństwa naszego kraju.
Podobny, leez jeszcz.e baT&:.iej wa
mówca zaatakował z furią ki kraje demokrt1cji lutlowej od brater- ll!ie w którym rueasumo\Vlli wyniki Bolszewików, od nauego drogiego
w dalszym ciągu tow. Maurice dli
t 1
eh re!kteryzuJ· Ko
ku dziennikarzy i korespondenskiego sojuszu z ZSRR. W CzechG- ob;ad. Maurice ThorEe powiedidat 1 wJelklec'o Towal'Q'llrrll. STALINA. Thorez 'mówił 'nieustannym wero- mi~ iifeJ·skfa~ Leg~i~y, gdzie eepe
tów angielskich, którzy - znał
J. na u'ęgrzeeh f - pn)aAe
0
· ·
owac 1,
n
"
" ""
m. in.:
·
w odpowledu na pcnidrowienia ścle obozu pokoju na całym świecie
kutYWa na jednym POfiiedzeniu r oz•
lazłszy się zagranicą, poza do1~l swyższa
hierarchia katolicka prowa·
NaS'l. XII Kongres zajmie wybitne
KC WKP(b) raz Jeszc7.e zapewni· i we Francji. Stwierdrz:iliśmy ~- pa.trzyła aż 57 spraw przyjęć do
rową kurtyną - \vypowiedzie
dzi dywerayjn,, antypaństwow, ro- miejsce w cWejach naszej partii, jau~niy naszych braci w ikraJu 80• mach walki -0 pokój li nieza,wisłość Partit.
publicznie posłuneństwo P· Bebotę. Reakcjoniści pokładaj4 wielkie Jt<> konlt't!I wal.ki o p.okój i o nd~cjal'i!z.mu 0 uaruciaoh przyjaźni
i n~dową - powiedzial tow. Tho...
vinowi 1... Intelligence Service.
nadzieje w działalności jej azentów wlsJość Francji. Kongres nasz iwdouznania ze strony ludu francll· rez _ ale podkreśliliśmy, że należy
O czym świadczą ite fakty. ~wi~.:
Kolejny wYbuch lordowskiego
wśród kobiet i młodzieży.
kumentował potężny rOtZinach akcji
skiego w stosunku do ZSRR. Po· uczynić jeszcze więcej i jeszare le- ezą o niezJIO'Zumienlu elementarny,_
szału skierowany był przeciwko
Najw'i,..kszym bł...iem byłoby niedo. klasy ro"'-•-•czej i całego ruchu dent j
za.sad czujnośeil rewolucyjne.J.
ZSRR l
"
~
'uvuu
wtórzyliśmy i me przeM&niemy ..,..e •
organom prasowyp
„enianie wpływów nacjonalistycznych, mokratycmego pi-zeciwko groźbie
powtarzać. ie naród francuski Wzywając komun.istów do walki Takie „hurtowe" rz.atwierdzanle
krajów demokracji ludowej, ~
szowinistycznych, kosmoPolitycznych nowej wojny światowej, prrr.eciwko
nie bęt'We, nigdy nie bęct.de pro· w sojusrru z pracującymi socjalista- sprowadza się pnzeważnie do formal
siadającym swych przedstaw - i pojednawczy wobec nich stosunek. ujarrzmieniu naszej ojczyzny pr.zeri ~rDił wojny przeciwko .Związ~ mi i katolilmmii oraz chłopstwem no - mechaniozn.ego odozytania kwe
cieli w Londynie. Na zakończe•
Wal.ce przeciwko ideologii burżua· ;imperialistów amerykański.eh.
kowi Radzieckiemu.
praoujątym, tow. Thorerz. powie- stionariusza i krótkiego iyciorysu
nie wreszcie, płomienny mówzyjnej przewodzi wielka. Komuni·
Przes,zło 900 delegatów ireprezenda:iał
kandydata przy przyjęciu do Partii,
ca domagał się kategoryc.znte
styczna Partia Związku ;Radzieckie- tuje tu 800 tys. członków naszej
Zamanifestowaliśmy znów nasze
:
lub pnzy wykluczeniu, do odczytania
antykomunistycznej
„czystki"
go. Jest ona. przykła.dem i wzorem partit Wśród tych delegatów ma- rt.decydowan:ie ikr~nia chlubną
Aktyw.ista partyjny, który nie ro- uchwały z protokółu rrebrania Podw urzędach brytyjskich i w
tego, jak należy z cał11 stanowczo- my 619 robotn.ik6w, 105 chłopów, 21 drogą wska7.llllą przez LENINA, zumie robotnika - socjalisty nleda- stawowej
OrganLzacji Partyjnej.
BBC(!) oraz wprowadzenia cen
ścią, nieprzejednanie · prowadzić wał· robotników rolnych. Są wśród nich drogą prowadzącą do społeczeństwa leki jest od niezrozumienia robotni- Prrz:y c;:ałatwia.n!u
spraw na jedzury prasowej.
kc,, przeciwko ideologii burżuazyjnej drobni kupcy, memieślniicy, ludzie socjalistycrz.nego i komun!styoznego, ków - komunistów.
Kontynuujcie nym posiedzeniu, 57egzekutywa nie
Wysłuchawszy tej gwałtownej
i . przeciwko wszelkim, najmniejszym wolnych zawodów, WYbitni praed- które nie zna wyzysku criłowieka politykę wyciągniętej dłoni w sto- ma czasu na wezwanie zainteresofilipiki vansittarta, przedstanawet przeja.wom. wPływów ideologii stawicie.le intelLgenoji. największy przez CIUow.ieka, w którym nie bi:- sunku do pracujących katolików. wanego, n"' .zapoznanie się rz. jego
wiciel rządu,
labourzystowski
burżuazyjnej na poszczególne chwiej- uczony francuski nasz.ef epoki - dzle kryizysów i wojny.
Pracujcie n~d stworri:eniem ścilslego działalnością i walorami osobistymi
lord .,..... Jowitt oświadczył, !ż
ne elementy wśród mas pracujących. na& towan:ysz Joliot • Curie, najWsPominając o pozdrowieni'ach sojuszu 1-oibotników i pracującego oraz n.a wysłuchanie opin:iii sekreta•
rząd, owszem, podziela zasadniIdeologowie burżuazyjni nie zaw· większy z żyjących pootów francu• Niemieckiej Socjalistycznej Partii chłopstwa.
rza odnośnej organizacji partyjnej. ·
czo ooawy przedmówcy co do
He wypowiadają. się otwoo:aie i bez.po- ski.eh - ~ tow.an:ysz Aragon, Jedności i Partii KomunistyCLnej
Jednoczcie cały lud francuski do Umies:zwan!e w pcrmądku dziennym
niebezpieczeństwa
„infiltracji
średnio za wyr.yskiem, za zdławie- wlelki ma.lam - Fo:ugeron. to jest Nlemiec Zach<>dnich, tow. Maurice walki, która .zadecyduje o losach egzekutywy niektórych komitetów
komunistycznej". Ma jednak na
niem klasy robotniczej. Mając wie- cała pracująca i myśląca Francja. Thorez oświadcrLył:
naszego kraju.
spraw prz:yjęć d wykluczeń 2 Partii
razie prawne zastrzeżenie co
kowe doświa.dczenie -0tumMJ.iania mas, tFranqa. która nie padła na 'kola.na
na ostatnim mtejscu, jest dowodem
do skuteczności metod propoburżuazja
wywiera często swój ~ Biitlerem 1 która nie będzie
Jch niewłaściwego ustosunkowania
nowanych przez Vansittarta...
wpływ na masy pracuj,ce przez gło- elę płlll!IZCZYła Prsed milia.rd-eraml
się do realizacji uchwał III Plenum
trz
szenie i rozpowszechnianie rozmai- amerykańskimi.
w sprawie przyjmowania 1l:tłcnków
Przypuszczamy, że
f:s be
tych ,,teorii" o ponadklasowej ideoWśród tych 900 delegatów są we§
Partii. Tej bezdusznej procedurze,
nie
zbyt a e
logii, o jej ogólnonarodowej
terani 1 kobiety t:
obcej
marksistowsko - leninowskieprawdę mówiąc to co Vana ar
Partie komunistyczne dema.&kuJ'ł me Marcel Ca.chin na az;ele ogómu stylowi pracy, musimy wydać
i jemu podobni mówią głośno,
tylko tę ideologię, która jawnie opo· łem 19 delegatów w wieku pr.ze~lędną walkę. Stała troska o
rząd labourzystowski czyni i re winda się za imperializmem, lecz i tę, szło 50 lat.
~
~
•
czystość s.zereg6w partyjnych nłe
alizuje po cichu.
która maskuje swą burżuazyjną treść
Podkreślając, ~ Fran~ska Partia
'fl_• może być frazesem. Sctsłe pn:estrze·
Po wYgłoszeniu przemówi~pompatycznymi frazesami o hanno~ X.Omumstyczna Jest p~ą. ID?w:go
ł/ • ~.
~
ganie zasad statutowych i realizacja
nta lord Vansittart, w stanie
1l.ii interesów w-yzyskiwaezy i WYZ:JS- typu, tow. Thorez stwleroził, 1.e za,L
uchwał m Plenum odliośnie przysnn'.ego zamroczenia przewiezio
kiwanych. Komualśc~ ~amiłt&jf sio· dna. inna partia fran~uska nie śmi~
/i.ażdel}'O
jęć d() Partii przes Organlzacde Pod·
ny został do domu. Wezwany le
wa Lenina który mow1ł, że w społe- udzielać lekcji patriotyzm.u partii
U'f~ 'L.ł/CJI~
'!I sta.wowe i Kont~tety Powiatowe j est
karz atwJerd.zRwysokągorąc:r.kę
czeństwie' burżuazyjnym. ,,sprawa komun:istycrmej - part:i:i Francji. ·~·i.&:r °"llfUl'.JIJjH1t1„'lł. ,· zw1•n17LOllJ~
. '(j poważnym miel'llliklem czujności re•
l zalecił okłady z lodu na rozpa
przedstawia si~ TYLKO TAK: ideo- Kongres dal równi7'Ż wyraz ,.... ~~al-l:r'
l"l-'7-1 1~ u
_
-t6Jlf,
~.-_,·
wolucyjnej w nasQ'da uerecacb.
lonll loroowską 1łow'°
logia burżuazyjna lub SGCjalistyczna. stwierdrz.ll tow. Maunce Thore.z .J.._:.:'·„ :__'_i ________
B_._D_._...,.... _al~ siośrednl~~o tJl ..U, ma .(~:wi!JD uczuci.om mt~cjonaldrzm~ . prol~
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ościsłe
przestrzeganie
, uchcooł Ili Plenum
w spraWie przyjmowania do Partii
paritia
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Szybciej - lepiej - oszczędniej!-.
fzyn ł·Majowy łódzkiej klasy robotniczej
Większa wyclaJno§E. lepsa illkoff pracy, oszczędniejsze 1ospoda· o 100 dzieci więcej na kolonie. Rada
rowanłe· surowce~ •~e abędn!cJa remaaenłów, przyśpletze· zakładowa zorganizuje kurs dla m~
zobowiązania żów
. nie obiegu kodkow obrołewych, na.iróinorodnlejsze
oraz zorganizuje
zaufania
soc~ :- o*o ~nka m8blfR'l.-A Jełkłł rGbałałcy I.odm „__...„ w wszystkie pr:(!ewidziane w planie
....._-„
roku bieqeym Uczeić d:llea 1-CO ~
za

' PRZYSPIESZYMY WYKO- lpodarkę surowcami, artykułami
NANJE PLANU, ~óCJ- technicznymi i pomocniczymi uzysM.Y CZAS REMONI'OW kamy oazcz~ość w sumie 85 mil.
.Ili. Przez ~króceni~ cyklu obr otowe

Załoga PZPJG Nr. 1 j · d 15 11
uz o
stopada w;:kon a swój plan państwo
wy . .!:!o k onca roku wykona plan w
tkalni w 112,l proc., a w pn~Jni ~ 104,4 proc; C~as remonto~ • ",
pob1egawcz;ych ~kroeony zos.tan1e z '
roboczo-gocbin. ~ 40. ro~goIn. Przez muue;,szerue nomnaty-

.go o 9 dm, ZW<>lnimy dla gospodar
ki n arodowej sumę ok. '74 m il. zł."
- czytamy w rezolucji, uchwalonej
pr.ze-1: WOH ~ZPB Nr. 7. Próez tego załoga „Bawełnianej Siódemki",
jak donosi nam korespondent, tow.
ćwikła, - rzobowiąrr.ała sie ~wykonać
roczny plan do dnia 22 grudnia, do:~k0~o~~;w:rch. ąiolni się szkolić 10 zespołów t kaczy nie wy
na sUnui 01t. konujących baz akor doWYch, wybie
ro
r mil
9
sale produkcyjne w tkalni i p»zę
-„G N ·
ł
· ,.._
dzalnł.
r. 1, WSJ' Uć
- ,„.a.r, sa 01'& r....,..a
wamy wszYS&kie zakłluly ~
Jedwabnlcn - iaJanłeryjnep cle
podjęcia 1obow1Ąuil 1 - MaJlłW7dl CZYN !·MAJOWY ROBOTcelem pn:rśpiesttnla na.aeio mar~
NIKOW PZPB Nr 8
szu do socjalizmu I u.łrwalenb. pOb
Roczny plan państwowy zostanie
ju na całym świecie". - głosi t"eZO.
wykonany do dnia 28 grudnia 1950
lucja załogi.
r. Jakość pr odukcji na oddziale I
PZPB Nr 7 ZWOLNIĄ DlA będa:ie podniesiona a 4 procent.
GOSPODARKI NARODQ.. Wydział socjalny zobowiązuje si«:
dsprawnlć działalność kasy potycz·
.„. MIL ZL·
1'owej. oddać do nżytku żłobek - 1•
w .r. 7'%
.;frzez racjonalną 1 ~ ..,., zolatk4t dla chorych dzieci, wysłać

i

:?_

,....,...,J

ROBOTNIKOM CZERWONEGO ŻAGŁĘBIA
-

Tak

głosi

rezolucja r obotników
Wytwórczych Aparatury
ElekłryczneJ. W tym celu robot nicy
tych zakładów zobowiązują się WY
konać roczny plan do 15 listopada
rb„ przekroczyć plan za kwiecień o
15 proc., wyremontować i oddać do
użytku pokój dla klubu racjonallza
ilość braków i
Musimy wyplenić panoszący się iorów, zmniejszyć
wyrobów oraz
ja)tość
jeszcze w naszych biurath brak po- podnieść
szereg urządzeń socjal
czucia odpowiedzialności za powie wprowndzić
nasz, łow. Józef
Korespondent
nych.
pracy''.
rzony odcinek
Klimczak , zapewn!n, że entuzjazm,
z jakim zobowiązania były podejmQ
O WALCE
wane, stanowi najlepszą rękojmu;,
Z NIEUSPRAWIEDLIWIONYMI
ich pełnego zrealizowania.
NIEOBECNOSCIAMI
Redaktor «a:etki §dennej M.Z.K.

Z naszej ?IVSlawy

Gazetek Sciennych
B RAK P QICZUCIA

Klub Koresponde1u6w w Łód:Dkich Za
klailach Aparatów 'f'łiaki«go NapiJecia
opracowal kolektywnie ariykul, doszuka
plujący się pr~czyn zalamtmia lit
nów produkcyjnych w niektó,.,-eh· odMUi
,j
lach /abp,yki.

~bov;~~;;i~d~~~~~ei~~= :,';;o;;:;;::~· !!~=:.:::!i~op;;::

my w tym.artykule _ któeych wyko
nanie będzie wymagało od, całej za
logi i personelu administnacyjnego
usunięcia wszvstkich tych trudnoścl, z jakimi Qotąd się borykamy.
Nie m ozemy w pr~szlości dopuścić
do przestoju na oddziałach m ontażowych, które tak często zdarzały
się 'i' I kwartale rb. Bieg produkcji
nie zawsze odbywał się planowo.
Nie 'zdołano się jeszcze uporać z:e
szkodliwym ~awiSldem podganianla
planu pod koniec dekady, czy m iesiąca. Pr aca I-szej i II-giej zrnlany Die była należycie skoordynowa
na. Pr awie nie istniała współpraca międzyzmianowa. Br ak cu:ścl
znormalizowanych zmuszał na przy
kład do pr oduko.wania skrętu o wy
miarze 50 mm„ śrub o wymiarze
10 mm .
Członkowie Klubu dochodzą w
końcu do następującej konkluzji:
„Czy istotnie te trudności, na jakle
napotykaliśmy, to jedynie trudności zewnętrzne, jak niek tórzy n asi
pracownicy administracyjni starają
się wmówić sobie i innym? Wyd aje
Naleey raz
się, że tak nie jest.
wreszcie skończyć z bezmyślnośc:ją
zainteresO'Ylania pracą.
i brakiem
Trzeba · się nauczyć planować, a
wtedy nie będzie się narzekać nfł
braki. Nie wolno dłużej ll7,eyć na
obr?nę ze str~ny „dobrego ~erz
chmka, na „oJc~wski płaszceyk ra
dy zakładowej.

mifd::y pracownikami M.Z.K„ :atrudnio·
ny»U w ruchu:

I

""""!ib#J?..ó„

. bie• akc slew'ne
P0111YS1ny prze
ubie-

głych. Siewniki pracawały od WWA!sneio rana do późnego wieczora.

nie pracowa am':
Nigdy
Z 01AGfe...
z

,.„,,.,

młodzieżową brygadę produkcyjną,
na szkoleniu
zwiększyć frekwencję
ideologicznym, przestrzegać . dyscy

·

pliny . pracy.

ZOBOWIĄZANIA

III MIEJSKIEGO SZPIT.AI.A
Pracownicy III Miejskiego Szp1ta
la w Łodzi pod:f ęli szereg zobowią
zań celem uczczenia dńła I Maja.
Lekarze zobowiązali się zbadać i
od 330 do 400 dzieci
prześwietlić
szkolnych, udających się k,olonie.
Kobiety prwprowadzą prace porząd
kowe po remoncie II piętra szpitala
oraz upol'ządkują ogród szpitalny.
Cała załoga odda do użytku 40 łó
wyremontowanej części II
że.k w

W

kr~gu obłudy

Pewni panowie • bliiae10 i dalszego Zachodu -' amatorzy wtykania
no6a w ~ieswoje •prawy, bardzo lubiq m, in. - Sil pośrednictwem „Olom
..4.muyki„, czy innego B.B.C. - rozd:rieriM 1saty nad r:rekomymi „prześ~
dowaniami" relisii, Ko.ściola i duchowieńalwa w krajach demokracji lu<
dowej.
Rzecz godna uwagi: •rml OBŁUDNYMI biadaniami saimui11 G§ nalo
1owo ludzie, którzy w osronmej więkuości nie majq osobi.fcie nic wspóf.
Ludzie, repreo
nego z jakimkolwiek wymaniem i z jakąkolwiek relisio.
zentujący kraje, gdzie kotolicy;m podlega dr•kryminacji, a ro:idzial Koo
.fciola od państwa jut 1prawą o.d wielu lat dokonanq. Czy nalei.r ras jeo
azc2:11 prsypomnieć na tym miejscu, śe - według pr:episów komtytucyj.
nych - w US.A. prezydeneem pań.stwii ni• może by~ katolik, a w Anglił
,katolicy odsuwani ą „&rtulycyjnie" ad wy$uych ·1umo-..»isk państwmvycTi.
Albo - te w krajach angloMJskich, podobnie, jak we FrMcji, pamlwo nie
loży ani grosza na utrzymanie kleru, nie subsydiuje jadnych imtytucfit
zakładów i s:kól katolickich. W 11'. Brytanii o/icjalnrm umaniem i pr:)l!
wilejem cws:y tit jedynie Kościół anglikańaki, katolicy, sal po:ibawieni lf
w praktyce nawet pewnych praw obywatelskich.
O wysoce obojętnej, a C:S§SW wproai niei.yczliW4'j pouawie kól rzqdo.
wycli Zachodu wobec ko.tolicyzmu, .frviadczr wiele faktów s kroniki śy.
cia cod:ienne10. Przytocsyrny tu - sa agencJ11 R eutera - sdarzenie au,.
rakterrseyczne z terem' t. sw. Vnii Południowo • AfrykańslcieJ. wchodzq'
cej w skłt.1d Imperium Brytyjskiego i 1m4jdujqcej lit1 cGlkowicie •w orbicie wpływów anglo/lasl.-i<;h.
Przed aqdem w Kapsztadzie stanql ksiądz katolicki T. L. Gill, os1tm!o
i.ony o „prze1tcpstwo", :a które musial zapłacić gra:ywnfJ w wysokości
.
20 funtów.
K..d11d: Gill skazany sostał ;na gr21Yf'JB§ sa„. UDZIELENIE SLU•
BU pewnemu bialemlł miesz;kańcowi Kapsztadu ~ kobietq, „mającą dOJł
miesskf krwi nie - europejskiej". W octach. „demokratycznych" sędziów
hapsztackfoli, jawnie stosujących hitleraw&kie ustawy i pra:episy południ,,.
wo-a/rykań~kiego premiera - Malana, taki pos~pek kl. Gilla byl czyn~
karalnym i sodnym pot§pif!Tlw. "
Oto jak wyglqdajq „wobody„ obywatelskie i religijne w krajach. udo
lrinionych od wpływów i dyr111ctyw „demokracji zachodniej", &. j. w tycia
krajach, f,tórych r:ądy - uukajqc gorliwie dziury w cGlyrn u inn)'Ch ....
nie do1tr11egaj11 opłak4nego flanu sarderoby politycznej u... łiebie.

B. D,

piętra.

·a1awe1· Rady J~rodow·eJ·.
· ,a· Pow-1
Prac

- „ Wprawdzie nie blerzemy bezJesteśmy w przeJ.;dniu wprowadzepośredniego udzialu w produkcji pisze o . s.wej instytucji tow. M. nia je.dnol~tej terenowej władzy państ
Struszczak, ale od naszej pracy za- wowe1. ktm;ą będą &prawowaly rady
!ezy w dużym stopniu wykonywo1- narodowe. Zniesiona zostanie dotychnie planów produkcyjnych przez czasowa dwoistość, to jest podział na
zaklady pracy, sprawna działiilność administrację pańatwow4 i samorzębiur i instytucji. Żle zor.ganizowa- dową. Nastąpi również zetlpolenie w
na praca taboru tramwajowego, to radach narodowych urzędów państwo
w konsekwencji setki i tysiące spóź wych, które dotychczas ,były nie.za.·
nień w warsztatach pracy, to stra Jeźne od władz administracyjnych,
jak l..'1lratoria, inS<pektoraty szkolne,
con e tyi;iące metrów tkanin.
Dlatego naszą „extrą" powinien urzędy &karbowe itp.
Nakłada to na. na rady narodowe po
b7ć · punktualny . odjazd ł pn:yJazd
każdego tramwaju, przy możliwie wdne zadania, a suzególnie na -pr""
najmniejszym zużyciu energii ele- zydia rad narodowvch, które staną
ktrycznej. Dalszym m omentem, jaki się organami wyk~awczym1 JMitoll·
mógłby być uwzględniony w przy-· .tej wła<lzy terenowej. Czy poszcz<l•
szłyrn regulaminie współzaw'odnlct- g6lne rady powiatowe przygotowane
,
wa, to dyscyplina pracy. Słychać są do tych zadań'?
Wef.my Jako przykład Powiatowlł
niei:az jeszcze. powiedzonka w ro·
dzaJu: „No cóz, nie przyjdę do pra- Rade Narodowi) w Rawie Mazowieccy, to nł~, zar~~lę. sa.m tylko . na kiej. Obejmuje ona. &wą. działalnościl}
tym t~acę.. otoz ~ me jest. Nteu- wszystkie teren~we odeinki pracy.
sprawiedliwione meobecności wśrod Powiatowa Rada Narodowa w Rawie
t-r!lmwaja?'o/ unier_nożliwiają racjo- Mazowieckiej w całym tego ełow;i
n:'llne wykorzystanie naszego tabo- ~na.czeniu spełnia rolę eJ;yn.nika ki(Y'
l'U, wprowadzają eh~os do norrn~l„ l"UJącego.
Nu po~iedzen.iach :(1M\ni wyął,uchu·
~ego ruchu tramwaj6w. Podwaza:
Ją WYkonanie planów J>rodukcyj ją. 1 roipąt.rują aprawo:r:dania kierow~~~~ w fabrykach, Dobrza by r~w r.ictw poszc7.ególnych ·instytucji i U•
jłl<k rów·
ni ez było, gdyby dla 7JJkwidowanta rzędów z; ich działalno~d,
ja ł!cYch na gapę wpi::owadzono nid podejmują ojipowladnle ułhwa•y,
wśród zmlerzająCe do uiiunięeia tych czy
wspótza\\.-od~:lctwo równ.iez
innych bl'aków orav. niedociągnięć.
k9ntrolerów' .
A co naJważniejsze, Rada skrupula1r
nie kontroluje wykonanie podj\it.yell
l'».oNi.11~ftl/fj:1ftft1il!
przez siel:>ie uchwal. Poazcze#\61!11' ~o·
~ '..I a.~ C-,A I!\: łU :-«
misje P.R.N. w Rewie MazoWleelu~j
dz~ałaJlł spr~źy clo i ,prawnie, toteż
. • ' _ _iiiilllll
/
uz"yskały już powatne rezultaty. Po
1• pr·ac w komisjach r;ostali wcią.gni~cl
1•1•
Hl •
cdonkowie Rady, " nleza~e-tvr.~yscy
nie od tego talde ezęi-sze grono ooY"
li
l>Lięki pomocy Spółd:tlelczy:ch o- ca br., tj. najw~ieł na terenie w11teli &poza Rady.
Pownżne oi!iągnięcia wykazuje Ko""łeJ· gminy.
T
j
r s t
K
.
środków MaszynoWYCh sf.e'\'11)' wi o- ...,..
nu. ja ontrn l pq eczne. naJ iczTeol11 Bema#
korespondent chłopski „Głosu" niejsza pod wr.1-rlędem osobowYJl1.
senne na terenie gm:i!ny Wielka WoK~iem, pow. opoozyilski. Pn11de wszystkim poloi:yła kre:s ni·
la, pow. opoozyńskdego, iiostały już
ł
·
zakońi:zone · w miesiącu marcu tj.

dużo wcześniej, ni~ w latach

PANSTWOWEJ
FARBIARNI I WYKONCZALNI „PIERWSZA„
W RUDZIE PAB. ZOBO·

grupy związkowe. Całe zakłady
roku sunię
oszczędzą w bieżącym
WIĄZUJE SIĘ
ok. 16. mil. zł. oraz zwolnią dla gos wykonać plan ~oczny do 16 grupodarki ok. 558 mil. zł. - donosi ko dnia i dać ponad plan 445.500 merespondent z tych za]U'adów, tow. trów tkanin. Na dzień I Ma ja wYMajewska.
produkować ponad plan miesięczny
44.300 m.tr. tkanin. Wy~ał remontów
PLAN ROCZNY
wykona 10 wózków do wożenia tka
nin oraz skróci _o 7 dni czas przeDO 20 GRUDNIA
W n aszych zakładach ~zyscy widziany n a przeniesienie 4 maszyn.
postanawiamy przyczynić się do u- Refer at socjalny zaopatrzy we
roczystego uczczenia naszego świę wszystkie niezbędne środki ambula
ta robotnicriego - pisze z PZPO Nr. torium zakładowe.
Na zebraniu, CZYN l·MAJOWY MŁO.·
4 tow. Zielińska. DZIEŻY Z PZPB Nr 17
które zgromadziło całą załogę, posta
nowiliśmy wykonać plan roczny do
ZMP-owcy t PZPB Nr. 17 zobodnia 20 grudnia oraz podnleść ja• wiązali się założyć koło Ludowych
D o dnia 1 maja Zespołów Sportowych we wsi Strze
kość o 0,5 proc.
zwolnimy do dyspozycji Państwa su gocin, uporządkować teren fabrycz
prenumerować w 100 procenmę 18'7 mil. zł. lJpłynnimy rema- ny,
nenty na sumę ok. 3 mil. :zł. Mło tach nowy ddennik młodzieżowy,
pogłębić świadomość ideologiczną.
dżież ZMP wykopie basen pływacki
Tow. tow. Skrzypczyk i Wojcie„
dla koła sportowego.
chowskl ii: Zakladów Graficznych
,,Pr asa" dOnOBZI.\ nam, że mło
CHCEMY DORóWNAC USW
utworzyć tam
postanowiła
dzież

Zakładów

ODPOWIED~ALNOSCI

ZAŁOGA

.-

~
Na ~go poz.ostan.ie w na~ej pa- bJet - _pnzodMĄmJ.c, p,rzyrzek,
Chłopi są· wdlllięczni RUldowi Lud<>wemu za okazaną pomoc w tegoro~ mięci masówka. _ur.zadzona w „Ba- rl'.dwojoną energią u.kollć mlodsze
nej wiosennej !lkcj!I. aiewneJ. Ile się wełnianej ósemce". Takiego nnstr<>-- prządlci.
aardz.o dum e.obow.ia'tllil podejmu
• ju, entuzjazmu i zal)ału n.ie widzie·
ją d.ndyvr!dualnie mloila:ieiowcy, mię
trzeba było dawniej cl~ oa'])raco- Jiśmy jllŻ bardzo da•wno.
Najgoręcej jednak prizyjo::t.Q wbo• drzy i.nnyrni oo. Sabina Czwarnóg wać, mówią chłopi, ażeby ob!iaĆ P°"'
8
Alfreda K:atmlt-rc1,ak, AJ..,
ua1~·
ń,.,, ....i s iaU wtąz.an i ~ 68 - l""tni
-~- wszyscy ~·~01"•
""
"' """"u • tka""ka,
" e j o b. m
le. Ob eCUJ.V
!reda Swierczy1iska, Władysława
"""'· ' j - Pr .zod 0 wnn·cy prac"'
„.
siewnikami. Zrozumieli bowiem, ie rayu„,....e
S!rwa, drobna starus:zka drżącym Kucharska i wiele, wiele innych.
Marla. Ma~wsk111
siewrrlkami sieje się szybciej l le- 1.e ~szenia gło~m. ze bami w
1
~"cb _ mL--·J.
rz.bO- _,...,..
piej, Wychodzi mnfoj llliama
P.Z.P.B. Nr a
„~e mim·0 swej
vw.
że lepiej wschodt.zio.
Gmin~ Spółdzielnia „Samopo- 48„letniej ~acy, nigdy nie oddawał
moc Chłopska" IZ całą powagą po- la się pracy z taką 9chotą i upa"
deszła do akcji &iewnej, końca:ąc się łem, jak obecn.le w Polsce Ludowej.
Instruktorka WN.eciennic, ob. Stewy wiosenne w użytkowanych przez
„DALEKO OD MOSKW'i'u
nią resztówkach w Wdelkiej Woli i tania Pawlak, w IZ.l'OZumieniu, że poW WYdanlu ksllloikowYDl
Daleszewlcach już w dniu 25 mer- tn~ny jest obeenie duży riastęp kodla Czytelników „Głosu"
Czyniąc zadość llC?.nym Ustom naRedakcja
nych Czytelników „Głosu" przygotowała dla naszy-eh
W ten ®osób pozwala sU: na m~r prenumeratorów
W składzie fa'brycmym Pań51. womił• nlespowych Zakładów Wyrobów Dmew· nowanie niezwykle cennego surow- dz! k
nych Pmemysłu Wł6kienn;icz.ego Nr ca w obecnym okresie wzmo-i.onego
obecnie motna umawiać
;~
1, oddtdał pmy ul Kopernika, leiY budowfljctwa, pomijając ju.t fa:kt, że u k olporterów faibryemych powleś6
obiegu
e
Vl-'Yłąca,ono
sposób
ten
w
77 metrów dębiny - półfabrykatu. S•
Wasyla Aiajewa - pt. „Daleko od
to deski długości od 3-5 mtr. f>ebl- kapitał. umnt.ony od 2 lat.
MoskwY", którą drukowali~my w od
na ta ulega stopniowemu -psucdu , po
c'inkach na łamach „Głosu", - tom
Stefan Idczak
nieważ nie została należycie ~A\lez- .
I kosztuje tylko 80 ctłotych.
t>.Z.W.D.P.WŁ.
nieczona p??..ed deszczem.

.
Co czy

Marnotrawstwo cennego surowca
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• M azow1ec
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szczycielskiej ~ospodarce w niektól'ych. resztówkach i· Pai1stwowych Nie
(obecnie
ruchoon.ościach Ziemskich
Państwowe Gospoda~wa. Rolne), po.wodując usunięcie nieuczciwych administra.torów.
Obecnie Komisja Kontroli Spolecznej sprawdza, czy administracja. rcsz
tówek, będących w użytkowaniu gmin
rych spółdzielni „Samopomoc Chłopska", prowadzi raejonalną gospodarko, czy wykorzyt1tuje W'l!7.ystkie moi·
liwości produkcyjne. w Gostomiu np.
l3twi~dzono, że dość duże stawy, mo·
gące przynieść poważny dochód, nie
zostały zaryb~one. Konilsja przedsię·
wzięła natychmiast odpowiednie kro·
ki i st.a.wy te obecnio są już zagos.podarowane. Komisja uzdrowiła rów·
nież stosunki, panujące w gminnych
spółdzielniach „Samopoonoey Chłoprsklej", doprowadzaj!Je do mnlany na·
wet całych zarządów G. S., nie wy·
wtązujących s\ę ze lfWYt>h ob1>wią~ków i działającr<:h na. ązkod~ spół.
azidnl.
Komisja KontroU Społecznej itał-.
"it wręcz poważnym instrumentem
w rtkach P.R.N. w Rawie Mazowiei:klej przy zwalctnnlu gpeklllat•łi, t1a.·
botdu gO!łpDdarcz~go ora:r ~ieel\luJ~
stwa w praey i zdoby·ta sqbie popu~
lani.ość i uznanie wśród najsz&nzych
ue~z ludnoiol pracującej.
Równieź sprawnie 1 Il dobrymi wy.
ntl<ami pracuje Koml!łja Oświątowa.
Popiei·a ona inicję.tYWę oddoln4 przy
budownietwle .,:.:r.kół i dba o racjon,al·
ne wykoriyatwnie d11tacji n11 budowę
sskół. D~ięki właaciwej pracy tej Kom4 ~j! ~n"J'duje si'" obPcnie na uko-'1·
Jl
"
„
Ul
c11E'niu budowa 10 lłikół M terenie
powiatu, a w roku bie:iąrym rozpocz.
nie si~ budow~ I> dalszych nowych
szk6ł. Znaczne sukcesy uzyska!~ Ko·

::;~:nu;;c !a~b. ,:~~:~t~r;:i~

chłopów w radzie jest stanowczo ~za
mały! a przecież P.R.N. -!Da r~prezeil,.
towac przede wszystkim mteresy

chłopów pracujących.

Skłęd Komisji Oświatowej równłet
nie jest zadowalający. Na 5 członków
komisji jest 4 nauczycieli. w tym
qw6ch podinspektorów Inspektoratu.
Szkolnego. Zrozumiałe jest , że Kom~
sja Oświatowa w takim · ~kładzie nie
może w pełni spełniać swego zadania
<iziałalno~~l
na odcinku kontroli
wła.dz szkolnych, a raczej jest Od
nich uza}e~niona..
P.R.N. nie zdołała również dotychiczas postawić na odpówiednim pozfomie pracy Komisji Zdrowia. Opieka
lekanka dla mas pracujących 21,ie
Jest jeszcze dostateczna. Lekarz u.
bezpieczalni Społecznej traktuje chorych nieuprzejmie i odmawia wizyt
do osób ciężko chorych. Komisja
Zdrowia nie 'potrafiła tu wywrzeć
swego wpływu, mimo, te kierownik
Ubezpieczalni Społecznej jest nawet
członkiem prezydium P.R.N.
Pow'ażnym brakiem jest ta.lde
udział zaledwie 3 bezpartyjnych w
zwycię7.y6 i &kierowa~ działalność radzie. Powiatowe Rady Narodowe 111
1·114,y llA whi.ściw11 tory.
przedsta.wiciE'lstwem szerokich maa
Obok tych, tak powatnyeh osiq.g· robotników i chlopów praeująeych,
nłęć, Powiatowa Ra4a :Nai-odowa w ałużi& ich intei•asom i przez n ie sQ po·
Ra'ilł;e Mazowieckiej posiada też peW• wał.rwane. Chcciaź więc Powiatowa
no braikl. \Vśr6d 56 radnych j•at 24 Rada Nare1dowa w Rawie MnzÓwleepracowników umysłovtyehi a tylko 23 klej a zadań tych wywiązuje sit 1ur.
chłopów, Jetell ~eźmle •t pod t1w."~l1>gól nieźle, mała liczba bezpartyjgę, §;ę w powlecle r•wskG·inazpwiec• nych w radzie może 1.ljeinnie wpłYJllłł
kim więk11zośó at&nowł ludJ1.0ść wił1j· w przyszłości na. jej poczynania.
MaL
aka, to trzeba prz;vr.nać, ie udział
"

niacb Rady sprawqułania s osi4gni4tych już wy;nik6w i przed.stawiajlłC
napotykane w pracy trudno·ści. Niezależnie od tego pracą ich jeat skrupula.tnie kontrolowana przez prezy•
dium.
Zasługą prnydillm P.R.N. jest ii:a·
interesowanie się działalności, i zakty wizowanie radnych. Wszyscy be:
wyjątku radni pracujlł w poszczególnych komic;jach, a frekwencja na posiedzeni«teh w ostatnim czasie wzroała z 65 proc. do 90 proe. Dużą tr0$·
ke wykazuje P.R.N. o spr.u.wnoś~ pocz;ynań r minny<:h rad narodowych.
z którymi pozostaje w stałej łącznq.
ścł i udziela im jak najdalej idącej
pomoey przy pokonywaniu trudności
na ich terenach.
Osiągnięcią. te Powiatowa. Rada Na
rodowa zawdzięcza kolektywnej pracy członków prezydium, którzy mbno
słabego kierownictwa, swą, ~ton.1
J;raeą potrafili wiele trudno~ei prze·

N.a,
.
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Zasłużony

pracownik

Stanisław
dzinie w 182 proc.
Tow. Stan:łsl41w Knap już od wtelq j wypęłnia całkowicie. Tow.
Do lepiej pracujJłCYCh komisji ~
leiy ta.kte KomisJa Re>lna, która po- dziesiątków 11\t pra<>Uje w P.Z.P.W. Kml/ przekracza i;o dzień swą bazq
•
łożyła v..1 &lkie :i.ulu~i na odcinl.-u Nr 6. Przygarbił się ite starości. poisi· o 2 oroc.
i>rzebttdowy ustroju rolnego. Właśni11 wlał, a-le iawn;e niezmiennie tvwi
w powi~i& rawsko·mllzowieekim po· ów nlawyczorpony zapal do pracy,
wstały, jedne z pierwszych, spóldziel· do zn1ngań o nowe, lepsze jutro, Tak
nie. produkcyjne, lrtóre jut dzisiaj było przed w9 jną, ndy stał w azereg\I
"'
' j e aktywistów „Wełnianej
doś~" dobrzo pracuj ą. P oprzez k onus
Szóstlti'', blo
•- h ra d narod6 ••" ' Yt"n... u· rąc udział w walc11 strajkowej.
•- gtiimnyc
•„0 m•
sprawnia sit pueprowadzenie kon·
Dzisiaj siły tow. Knapa j(lkby z
t.ralctll(>ji skupu zbob i rozwija &i~
si""', Z ogromnym entuzj„„·
dwoiły
dotychczasoz
S"d1-"C
siewn•'.
akcł•
„ ...
•
•
,
'k"'ó 0$ _..._, •
hv
wye "''yn1 w, sp,...z1ewae się ~o~-, mem przystąpił do .w alki o realiv:acj~
na, !e akcje te zo~a.ną w ternun1e planów produkcy jnych. On pierwszy
zawsze podejmuję zobowiązania pro·
•
przeprow1tdzon•Wybudowa!11e nowyc~ ~rog sta.nO" dukcyjne, dając przykład całej 2awi owoc wysiłków Komlaji D~ogowej., łodze. B~dąc kierownikiem ie~połu
wózk wyc'"
•iunoprzAśnicach
Wyk?rzystała ona skutecznie •zar· na
i..1,
Q
„
warki, znosząc; dotychczas stosowany I
przer. Wyd;i:. Samorz3dowy iwyozaj pierwszy odpowiedz.lał ~- apel ·tow.
pobietania pieniędzy zamiąst dostar- Wal.aszczyka: zobowiązując eię zmniej
czania 11przęiaju i cinł6wek rob<><:zych, s~yć do mtrumum ods~tek odpadlców.
Dzillki temu powlat raw~ko•mazowiec Pierwsiy też ods;owiedillał na 11.i::el
kt zajął jedno z czołowych rniejse w M11.rkiewkł. Jego zobowiązanie dlu·
Polsce, jeśli chodJl o budownictwo goCal?we brzmi:
„Wykonam roczny plan prndukcyjny
dr6g,
Wszystkie komisje ściśle współ· do dnia Ci Ustopada bieżącego roku„
Dla l)~czenia dnia 1 Maja postano·
pracują. z PQwiatową Radą ~arodo·
wą, nueszczą.cą aiQ w odpowi~dnim wił wykonać swq t>aię produkcyjną
pomieszczeniu, zdajlłC na po&iedze-1 w 126 1>roce.ntach. Zobowlazao,1.a to

Tow. St. Knap
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·czv· N~ . 1-MAJOWV

NASZ

W naszej klasie podejmujemy 'vielką akcję pod hasłem:
..,_. Każda godzina nauki, to nasze zwycięśtwo w walce
o dobrą naukę! Jest to nasz udział w Czynie 1-Majowym.
Zastęp II z klasy V zobowi::i.zuje się w ciągu kwietnia:
~) Nie opuści.ć. ani jednej l_ekeji bez ważnej przyczyny.
:-') Przych~dz1c .vunktualme do szkoły.
3) Zorga~1z,owac. no~e ze~poły samopomocy~ nauce. •
4) Odrab1ac. sum1em;ne kazdą zadaną lekcJę i poma.gac
słabszym k?~ezanko'!ll. i kole~om.
5) Ozdobie pa dz1en 1 Ma.Ja nas?Ą klasę.
. 6) ~y~onac dla szkoły gazetkę ~cie1~ną na temat: 1 MaJa - sw1ętem Pracy klasy robotmczeJ.
. Wzywamy wszystkie~ kol~g~w i koleżanhi, by przyłączy.
, . _,
.
h się do naszego z~bow1ą~ma. _
Sp1,awska ~~n.a, Mwhalska ~nna, Kw~smew.ska ~ar
bai~, Kvrnsmewsk~ Danuta'. Ka?prnyk Jadw1~a,
J.\faJer Roma~a, K;urzydłowska Zo~1a,. Le~andow1cz.
. Vf ra~ach zo~o~1ąza111a z<l:Stępu :i:iodeJIDUJę się . przera·
biac !ekcJe rosyJskiego z kolezankam1, ktore chcą się razem
uez.yc.
Spławska frena
-K·

ra przy maszynach, warsztatach, I 'lłostanawia:
a) Walezyć o do&re · ocell!_;y.
we wszystkich kra.ja.eh świata,
og·roaek1
b) Upor-~dkować
na polach walk, broni i buduje
szkollly.
nowe życie, dla ludzi wszystkieh
c) Podnieśc sprawR<>Ść fizyez
ras i narodów na świecie.
ną w <l'r.uży.nit;.
Drużyny harcerskie w Lodzi,
Dru~n9w.y .
Toma.szowie Maz. Łęczycy i wie
Demczuk Sfromepa>n
le innych myślą już dziś 0 1 Maja, w swy~h z-Obowiązaniach
1-MaiQwych, w wzmożonej pra- 2 dt·użyna 'l'Yllo~ch hatrcerek
cy w szkole, d-0mu i drużynie.. (zucMw) p1·vy szkole Ńr'3 zoIS!ą to pierwsze zobowiązania, boWi~utie się:
a) Przep:rc>wadzić walkę 7Je•
ale za nimi już płyną coraz licz..
złymi ocenami.
niejsze.
b) Prnestl·zegać czystości na
_ Harcerstwo łódzkie, · najkorytarzach w s~kole.
młod~ze pokolenie klasy robotni
Drużynowy
czej Odpowiada wzmożoną praTutajewicz Zy.lfłtlut
ca. na swym odcinku _ w szko-

.
1Teatrzyk ku~~·Y. w lłfe.3 drużyna męska prz'!I. s*'<>le Nr 4 w T,omaszowie Ma.z. _ .czycy - zoboP~iązuJe się_ w razobowiązuJ· e się:

*

:..

_

,

.

boIBko
a) Uporząak-ow.ac
':r.akie zobowiązanie podjęły harcerze swoje zobowiązania. ·
szkolne.
Czyn Pierwszomajowy drużydrużyny II ze
z
harcerki
b) Walczyć ze złymi ocenami.
$Zkoły Nr 2 w Łodzi, chcąc w ny, zastępu i · każdego członka
c) Urządzić uroczystą akadeten -sposób t1czcić dzień 1- Ma- zastępu, to rzetelna, płynąca z
mię w zwiąl1>ku z dniem
ja. Xa terenie Lod-zi, w mia- głębi dziecięcych serc wypo1 Maja.
stach województwa lódzkiego, wiedź bezgrani~znej wdzięczDrużynowy Lasota Józef
w całej Polsoe, za wzorem star- n ości milionów dziewcząt
7 drużyna rnęska przy szkof'~yęh, ojców i matek z t;\'Sięcy chłopców dla klasy robotniczej.
fabryk, podejmują harcerki j I dla olbrz~rmie.i armii pracy, ktc le Nr 7 w Tonu:iszowie Maz.

Ojrodek
Większość .z Was na pewno po
wie, że tytuł artykułu jest bardzo niezrozu.miały. Tylko harcer:ki
i harcerze z hufca. Lódź-Fab.ryczna z przekonaniem i dumą potrafią odpowiedzieć, że nie tylko zna
ją Ośrodek w „Ognisku", ale mogą, o nim sporo. powiedzieć. Przy
ulicy Traugutta. w dużym, pięknym budy;ruku „Ogniska" w kilku
salach, w piwnicach i na parterze
mieści się harcerski ośrodek metodycm.y.

Istnieje również dział zdrowia. j nych do gotowania, grzejników,
Praca w Ośrodku odkrywa sprawnie funkcjonują dZwonki eprzed jego b:v.walcami świat dzi· lektryczne, a na- kapryśną lampę
wów i n\.eSpodzianek, uczy ich ce elektryczną, która nie świeci, zanić pracę człowieka, który ujarz- wsze znajdzie· się rada. Również
mil przyrodę i oddał na swe usłu- stłuczone kolalio, czy skaleczony
gi, zapoznaje .z ciekawymi, pro- palec wnet zostanie opatrzony i o
stymi zagadnieniami z różnych winięty zgrabnie białym bandadziedzin. I dlatego w domu, gdzie żem.
Ośrodek harcerski uczy praktymies~a chło.piec, (}ZY dziewczyna
przebywaj~y w Ośrodku, nie :ma. cznie wielu codziennych, prostych,
popsutych maazynek elektrycz- a bardzo potTZebnych rzeczy.

D E p E

1111111

pracę poznawczą i praktyczną w tyrh kie
runkach, szkolić i wychowywać.

r~"oh,
n,i,-J

umożliwić

W tym celu Ośrodek wyposażony jest w szere-::r
„ wan:sztatów: ślu
sarski. stolarski, elektryczny, mo
delarski, ln.troligatorski, gdzie w
sposób praktyczny, pod fachow.ym kierunkiem instruktora moż
na spędzić kilka bardzo zajmująs· ·
-"-'- u
Cych
g Ou.wu, czą.c ię l za.po:ima
.
jąc z zawodami, które czekają w
·t 6
",...., s'ci· m ł h
a yc maJS r w z
Pr~J..-MO
Można
harcerskiego Ośrodka.
pożytec.zni·e maJ·
rzy tym b•„•dzo
...._
P
sterkować, robiąc od małych mo
tleli i części z drzewa rpzmaitych
pomocy szkolnych, aż do pięknych modeli latających, imponujących instalacji świetlnych, a
h dl
.
.
.
.
.
a
i ak ze mezmierme waznyc
walki z brudem w klasie szkolnej
koszy do śmieci.
.Praca w Ośrodku jest zajmują
ea. Na chłopców i dziewczęta czekają różne na1·zędzia, warsztaty,
książki. Ośrodek w Ognisku prze
znaczony jest przede wszystkim
dla harcerzy oraz koleżanek i ko·
h t
d t
k 'ł
·
I egow ze sz o po s awowyc z e

wystawie ponad plan dZies1ęc
widowisk kukiełkowych (<bezintereS'Ownie) dla dziatwy robotnic~m-chł-0pskiej, docierając do
najbardziej zapadłych miejscowości na terenie naszego powi.atu.
,
Jednocześnie teatrzyk kukiełkowy Harcerst,ya Zjem~ Lęczy- „ •••„„„„„••••••••„„„.„.......
ff
ckiej wzywa do w'sp&za.wodni.c.
·
,t wa w pódejmowaniu po®- .,;;.
bnych czynów ww~ystkie teatry

Plo•·l er••

'M

kukiełek,

I

. Zade.niem tego Ośrodka jest
dzieci do zagadnień techzbliżyć

mach C~ynu . ierw-szomaJ~W~~

(ciąg dalszy)
Rek wkrótce zaczął

sapać,

śmiechnął się, oznaczało to, że zły

Al e moz.
.
. mozna.
·• go me
· wyrzucie
na go odpędzić. Matka przewróciła leżącego na plecach Reka na
bok i kołysząc go, leciutko dmuch
. ł ___„
.
ęł
n a na Jego ciep e =vio.
Wówczas matka wstała i w poń
k pod ł
lh
h
1
. esz a
ez wa1one '
czoc ac1,
do okienka.
.d .., .
. ..
J
. ~ze.ze _się me .rozw1 nltt~ i _na
meb1e
k
l b ..J N1ektore
1 gw1az<ly.
· d lśniły
gw1az Y P onę Y aruzo wyso o,
inne znowu opuś~iły się z.upeillie
nisko nad tajga
•
•
••
.
I dziwna rzecz.1 W teJ sameJ
chwili, tak samo jak Hek,- matka
. t
· .
. ł . eh b
pom:ys1~a.' ze _ "! a n 1e~re1_e :ies
na sw1ec1e ffile1sc. zna3duJących
się dal&j niż to. w którym się zarł ·e· ies oko'n m .ż
J Y ą ·
n P
SZ) J

L

t

*

*

Dokądżeś nas iprzywiózł przestraszona
matka. Czyśmy rprżyjecha1i dokąd trzeba?.
- Przywiozłem tam, dokąd kazaliście, - odpowiedział w~źnica.
Te domki nazywają się obserwacyJ·no-geologic.,....,„ sta(!J"" Nr 3. Oto
nawet szyld J·;;ł na shipie.„ czytajcie. Może Wam potrzebna jest
stacJ·a Nr 4. Zna.3·ÓiUJ·e si"' ona J·a"""
kieś dwieście wiorst stąd, w zu·
pehlie innym kieru..'1.lru.
.
.
.
. me
od1nowiedz1ała
Nie
·~
' . ' matka~ spoJrzaws~Y. na szyld. Nam Jest ta własme nott7..ebna.
Ale spójrz. na drzwiach wiszą
. .
. .
' k . st
kł'dki
.0 '·. gadn~ · J~ zand1 ~ 1~mlyds:ii;
g1em. i g z1e się ipo zie i u zie.
_ Nie wiemy, gdzie by się mogli
• . .
. rowmez
. . się
d . •
z' d ziw1
po z1ac; -.
t .d
W1 ł
zesz ym ygo
sam wozmca. niu przywoziliśmy tutaj produkty: mąkę, cebulę, kartofle. Wszys
cy ]udzie tu byli. Osiem osób, kie
rownik dziewiąty, razem ze stróżem dziesięciu. Znowu zmartwie
nie! Przecież nie wszystkich ich
wilki pożarły. Po.czekajcie chwi-

zapytała woźnicę

u-

I

*

Przez cały następny dziefr droga prowadziła przez lasy 1 góry.
Gdy jechali pod górę woźnica zeskakiwał z sań i szedł obok śnie·
gu. Ale za to ze stromych pachy

1

zajrzę ~o budkkiozu~trchó- ,
iz H~;o~v~z~~~ ~~I. pójd'ę
~~~~\ą~a;;ec~~!Z
~:j~~::k~ioyw~~dźsię
~~~~y~~~~
. woznica zrzucrwszv
.
k . . .
ł
dwóch grupach po
codziennie

A
-

wy:

różne działy zależnie

w

dgwałtownii::

trukdn?scią pod3echdza~1ł

. - ·. NadiŃda. :&:u~a, ioal.,j; up aiBllP a 1JOW'areyezka. życlr,, '.!ielll·
na .była. w',tckowa.'iclf! i ~Mą diiteOi 1 mllodl:ieri-.f. zwracQa. lit
w pił!mach dziecit.ovch.
wprost do d.sieci, ucął& ich ~przes ......
:Bardzo ~Uitc'Y jest eykJ. za~,- ,.Li&t pionier6w~. z lilt6
rego ·publikujemy jeden. Ma on. dla :nu, bu4ujlłCYOh :artbY 11C1.ejaJłli!mu,

„

ŻY'Wł i

a.ktu~ln~ treść:

Drągie dzieci!
Chcę dziś pomówić o .jednym,
wielkim i wai>nym zagadnieniu.
W mieszkaniu pewnego znajome
go chłopca wisi",na ścianie portret
Lenll1a, wyrwany z ksią2Jl9.
_ P.xzecież zniszczyłeś ksi~,
- mówię ·mu.

.

my. Masz, ładnieśmy ]'.)rzyjechali.
Matka usiadła na ławce i zamyśliła się. Co się stało ? Dlaczego?
. t pust o.?
. . Jes
Dlaczego na s t_acJi
I cóż tera" robić. Jechać z . powrotem? Ale !Pieniędzy ipozostało
jej tylko tyle, żeby ledwie zapła.
:A
dr
• .
.•
ogę. . więc
cie wozmcy za
trzeba . czekać póki wróci stróż.
Woźnica za trzy godriny pobh~ .
t
. dzi
Je e z powro -e m, a co ....,.zie,
jeżeli stróż nie prędko wróci? Co
w.t edy będzie? A przecież stąd do
najbliższej stacji telegrafu jest pra
wie sto kilometrów.
Wszedł woźni-ca: obejrzał chatę,
poci ągnął nosem, podszedł do pie
ca i otworzył drzwiczki.
·
.
•
- Straż wroci. przed nocą, rzekł
uspakajająca. Oto w p iecyku gar
nek z kapuśniakiem. Gdyby rpo•
. . łb . k
dł
dł
sze na ugo, wymos Y apusniak w ~e miejsce. A 2:1'eszcecie - zaproponował
tą jak
woźnica, - jeżeli już sprawa się
tak ma, io nie jestęm z kami enia.
d. c. n.

o Harcerskim

A jak sądził małordlny chłop
lub paTObek? „Ziemia nie moja,
bydłó nie moje, niaseyna nie moja, mnie to -wszystko nic nie ob·
chodm". I dłate&0 ziemię obszat"ni
ka orał byle j~k, o bydło me
dba.l, maszyn me szanował.
Teraz mamy kołcho:lł". O koł-

ale
~e mówią 1MÓJ,
To ·nie z ,mojej.
konie
mówią już
się, że książka byłe z ebozie
Ok82ało
NA-i
- W'Spo'lne.
b·...ri>okołchoz.
-NASZ
kro.,.,..,.
1

~teki· · ··
b1"b r•v
Zastanówcie

..,.....,_
w kołchozie też
SZE.„ J Maszyny
tego NASZE.
.
Ale stare przyzwyczajenia dłu
wynika zagadnieme.
Chłopiec dużo słyszał o Leni- go się trz~ją. Wstąpi, zdarzasię za leninowca, wie- ło się, chłop do kołchozu, a praw
:riie, uważa
•
sza jego . portret· na . ścianie, ale co dziwej dbałości o inwentarz czę
trak
ro~? Swojej włas~ości strzeże, a sto jeszcze nie było. Dostaną
tory, ucieszą się nimi, zachwycasp e~ą, która · s uży wielu
biblioteczną, niszczy. Z czego to ją się ich pracą, a potem nie dba
ją o nie.
wynika? .
Za ozaśów panowania . obszarni
Stoi, zdarzało się, traktor za·
wszyscy
ków i ka'pitalistpw tak układały pomniany w polu się_ ,stos:unki: Obszarnik miał duprzechodzą obok niego i nikt się
żo ztemi. „Ziemia jest moja -- o niego nie za'l:roszczy. Nikt nie
ć
.
. t rzeb a go przeciągną
mówił
myśl"i , ze
b
b" J k- Coh chcę to · zl nią· zroię. a zec cę - -wca e me ę- do szopy. Pada deszcz, śnieg, a
tlę ·jej . uprawiać, niech leży odło- traktor wciąż stoi na polu. „NIE
giem. Jak zechcę oddam ją w MÓJ" traktor, „nie JA" będę się
dzierżawę · okolicznym chlapom,
k o niego troszczyć. Brygadier, któ
·
oni „mają m..ało właąnej ziemi, ja· ry powinien zajmować się końmi,
d
. d
.
najwięcej z nich zedrę za dzierża kł d .
a zie się spac, z ecy owawszy,
wę. Jak zechcę _ kupię maszyny
pozdychają,
nie
konie
że
.
,
.
.
· d bjeżeli
ro1mcze, naJmę agronomow, na3- · h
ic na noc nie nakarmi. G y y to
mę parobków, niech na mnie· p!'a były 1·ego konie, to zupełnie co
cują. Dużo ·nie zapłacę, oni i tak
l
inneg~.
nie mają się gdzie podziać."
Bogaty chłop-kułak, który miał . Duzo trz~ba by.o czasu, żeby
dużo ziemi, uważał tak samo „Mo starzy lu~zie.' którzy przywy~li
kapit~l~st~cznego • ustro]u,
ja ziemia, moje bydło, jak zechcę, do
się. patrzec na. wła
prz~wyczaih
tak się nimi rozporządzę.~'
snosc społeczną, 3ak ·na ,sWoJą o·
·
.

się,

jakie

z

~apitaliFestiwalu· ·.Artystycznym so~:!;·yki należały
sądzili
I

I '_

.zakręt.

!:ar. ~ , . . „ "'
I . ,„ n ._.
• ilfN ~ . ,

Ili -

.i
.
h t
~k
cho wa o s: ę, ze wraz z . onm1 1 sanod 1 ,... 30 p
dz"
,.,;
wiei
d'"'e go my
W kwietniu, w ramach
zaspy u c a cę
k
l · b" · mi lecą na ziemię wprost z nieba. pos_zedł_ pop.rzez.
t rzy
• o.
dzą d o warszt·a t ow, czy em, lkiej akcji przygotowań pierwszcr
Wreszcie pod wieczór, kiedy 1u stOJjCe~ na s raJ~·.
zorganizowany zo . m.aj<>wych,
.
Wkrotce ·i:owrocił.
dżie ·i konie byli, porządnie zmęcze
blioteki, do .sa'.i na. ciekav.ry
- Chata Jest 1!>:15ta, ~ . p;ec cie- stał przez Harcerstwo Łodzi i
kład harcerki I harcerze całymi ni woźnica powiedział:
Ot, i przyjechali&my. Za pl!. To z_naczy,_ ze stroz Jest tu- województwa Festiwal Artystycz•
'
,
zastę~a~tl.
Za3ęcui w Osr~dku, ~o w pr.acy tym przylądkiem jest zakręt. Tu ta), al.e w1doczme poszedł ?a .P0~ ny, w którym biorą udział wszyst
zastęp!" harce~~kiego ciek~wa. i u- taj na rpolani•e zn.aj duje się ich ba- !owanie. Przed no~ przy3dzie 1 kie drużyny i szkolne zespoły.
Fest;iwal zapowia.da się bardzo
.
wszystko wam powi~.
1·ozmaicon~ zbio~lw. Przeciytm~ do za. _ Hej, no! Riuszaj!
Ale co on llill powie? -:- ciekawie, gdyż tłczestniczą w nim
Czuk i Hek wskoczyli z wesoOśrodka c1 sami chłopcy i dz1ewwestc:lmęła . mat~a. - Sa~a wi- zespoły, składając.-. Się IL dzieci
ł
·
l
is·l ·
częta przycho(izą dwa razy w ty- ł
"
m e m a · niezorgaitizowanych.
y, d zę, ze 1u d z: t ?t a~ dawno
. b o na ym
„ . . me mozna,
. Cze„c1eJ
- m.
.
~
. szar.pnę
dn"ecz same
hł rp nem,
go dn
1
1
0
Drużyny j rzespoły, występują
- Tego _JUZ m:e ~ie~; co _n
to czas i" ·miejsce nie pozwalają. c opcy zgo , i~ ru11:ę "W_ siano.
A przecież jest wielu, którzy . Matka. u,smlechaJąc . się zrzu- "':am o.powie, odpov.:edział woz- ce najlepiej na eliminacjach, kt6
·chcą. korzystać z Ośrodka i przy- ciła wełmaną chustkę i P?Został!ł m~a. -:-, Ale coś :nusi V.:~m odpo- re najpierw odbędą się na tere·
nie szkół, a potem hufców i pow1edz1ec, n~ . to 3es_t stro~em.
chodzą do niego. W Ośrodku są tylko w puszystym berecie.
dod gan· wiatów.
Z
Sanie
Oto i
od zaintei
po jechały do ku, od tórego prowa ~ a 0 1a- w eliminacjach centralnych Łoresowań można w jednym z nich rozpędziły się i
dzi i województwa. ·
trzech domków, które sterczały na si; wąska dr< 7-ka.
pracować.
Na terenie Łodzi i wojewódz •
Przez sień, w której stały łoVi' dziale tzw. politecJinicznym niewielkim osłonionym przed wia
paty, miotły, kije i wisiała na że- twa, drużyny od dawna przygoto
·
istnieją grwptlJ: stolarska, ślttsar- trem skraju lasu.
Dziwne. Psy nie szczekały, nie laznym haku zamanła skóra nie· wują się do Festiwalu. Każdy
ska, elektruczna, introligatorska.
zespół artystyczny ma ambicję,
dziale kulturalno-oświato- widać było ludzi. .Z kominów nie dźwiedzia, weszli do izby.
W ślad za nimi woźnica niósł aby odnieść zwycięstwo w elimi
wym odbywają ;ji·ę różne kursy buchał dym. Wszystkie dró~ki
nacjach międzyszkolnych i druży
śpiewii, recytatorst-wa, iirządzane były zasypane ~ębokim śniegiem, rzeczy. W izbie było ciepło.
Woźnica odszedł nakarmić kO"' nowych, by zakwalifikować się
są konfoursy taiioa, .śpie,cu, pro- a dokoła panowała cisza, jak r,irc~dzon:t }est biblioteka i poradnia mą na cmentarzu. I tylko i:iialo- nia, a :natka w milczeniu rozbie· do występów centralnych.
11.ulttimlno-oświatowct
Program Festiwalu, będzie się
dla drużyn bokie sroki bezmyślnie skakały z rała przestraszone dzieci.
I - Jechaliśmy do ojca, jechaliś· l składał z pieśni rewolucyjnych,
l•l''--Y urząd:,trnin rói nych imprez. drze\Ya na ·drzew"'
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zarówno amator$:ie,

jak i zawodowe, c~~ _!llieeienia
piosenki pod st~ dił'Opskie.
·w zobowi~nffteh. 1-Majowych nie poWinno zabraknąć
żadnego ucznia i uczenn~y! Dla
teirn obok zobowiązań zastępów,
zespołów, podejmowane są zobo
wiazania pojedyńcze.
Wzywamy więc w~zystkie koleżanki i kolegów, wszystkid·
harcerzy i harcerki do podjęcia.
śladem drueyn harcer!."kich z
Łodzi i Toma.c;'ZOwa, Czym
1-Majowego !

sz

o Je

będą mogły wziąć udział

,

tańców ludowych, muzyki, insce

niza.cj~, recytacji. W Festiwalu
biorą uąział tyllto zespoły, nato·
miast ,nie przewidu.je się wystę-

do
w ten sposób:
stów, którzy
Zechcę ·„Fabryka jest moja.
wprowadzę w nieJ· najnowsze ma
zostawię stare.
szyny, zechcę _
Zechcę - mogę w każdej chwili
zamknąć fabrykę, wyrzucę robotników na ulicę. Robotnicy należą
do mnie. Jak zechcę zbuduję dla
nich areszt, jak zechcę - szkołę.
Moi są, wszystko jest moje".
Teraz fabryki stały się mająt·
ki"em społecznym. Robotni·cy mo· wią 0 fabryce, jako 0 NASZE,T
fabryce; dbają o nią, strzegą jej.
Tylko nie zawsze i jeszcze nie
_
wszyscy.

pów· pojedyńczych . osób.
Festiwal ma n-a celu zbliżenie
dzieci do pracy i walki klasy ro
botniczej oraz umożliwienie im
rozw!inięda ukrytych zdolnośdi
artystycznych.
W pracach przygotowawczych
do Festiwalu . pomagają wydat·
nie drużynom opiekunowie dru •
żyn, którzy dostarczają potrzebnych materiałów artystycznych,
uczą zbiorowych recytacji i tań - cz: d~~iu ;i!~::i~~ j~~~~~~
ustroju. Wszyscy u si,ebie w doców.
· Elimin'a cje szkolne i p<>wiato mu gaszą światło na noc, a w fa
we rozpoczynają się w tych bryce bardzo często 0 tym zapo·
dniach i trwać będą przez cały minają. Nie zwracaj ą książek do
kwiecień. A w końcu miesiąca biblioteki . W bursach brudno,
spoitkają się na eliminacjach Często zdarza się, że meble są
połamane.
centralnych najlepsze zespoły.
Po co ja o t ym wszyst kim piDziecięcy Festiw~l Artystyczny
jest pie:;.vszym ogólnołódzkf:m szę?
Młodzi pionierzy, którzy chcą
i ogólnowojewódzkim Festiwalem,
Harcerstwo, być leninowcami, muszą nauczyć
urządzanym orzez
' 11ie dbać o własność suołeczna ...
łódzkie.

•
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Kron ika Piotrkowa

Spółdzie1cy

PIOTRKow· ~~

- · 1·

PiOtrkowscY ·odpoYłiadają na ape
.

Komunikat

Powiatowei Rady
Związków Zawodowych

Powiatowa Rada Związków za„
Akcja pierwszomajowych zobo wiązaiły się dla uczczenia 1 Maja, pozostają także pracownicy spół niesie ·zakładowi 126 tys. zł. osz wodowych w Piotrkowie zawiadawiązań przybiera nowe i
coraz wykonać kwietniowy p}an pro- dzie1czej szwalni ,,Piotrkowian- czędności.
mia wszystkich uczestników 3-go
oraz ka", którzy pragnąc podkreślić
to rozmaitsze formy. W podej • dukcji w 110 prooentach
Pracownicy punktu usługowego kursu dla radców zakładowych I
mowanych dotychczas wbowiąza· wykonać roczny .plan produkcji znaczenie 1 Maja, zobowiązali się „Piotrkowianki" pos~nowili na mężów zaufania, że uroczyste wrę
niach rprzez piotrkowskie zakłady w ciągu 11 miesięcy, to jest na wykonać miesięczny plan prodtik cz-eść 1 Maja usprawnić i rozsze czenie nagród i dyplomów odbędzie
produkcyjne, przejawia się troska dzień 30 listopada. Wykonani-a cji o dwa dni. przed !terminem, rzyć zakres swej prac~
się w świetlicy PRZZ w dniu 1 r)
o lepszą ilość i jakość produkcji, tego zobowiązania da państwu
da.jąc
nadplanową
kwietnia o godzinie 16,30. ·
produkcję,
war
W
ramach
higieny
_i
b~zpiecz.:~
o przyśpieszenie remontów, przy- dodatkowo wyprodukowane towa
toś · 480 603 zł. p t owii0no st~a prac.y pracownicy . sz~al~u
śpiesrenie obiegu środków obro - ry na sumę 7.844.000 zł.
Cl
•
• • os an .
„P1otrkow1ank:a" zobowiązali się
towych Itp.
ponadto prowadz1c
e~~rg1c~ą uporządkować teren zakładu oraz
*
*
ł I
Ostatnio do łańcucha zobowią·
W tyle za innymi spółdzielczy walkę o Jakość .p rodukcJI, zw1ęk j ipogłębić swoje uświadomienie
zań pierwszomajowych włączyły mi zakładami produkcyjnymi nie szyć wydajność surowca, co przy społeczno-polityczne.
sprzedaży mięsa
się także spół.dzlelcze zakłady pro
dukcyjne z teranu Piotrkowa.
Przed kilku dniami otworzona ~ ·
stała
przez Piotrkowskie Zakłady
Na ogólnym zebraniu pracow.
Mięsne „tania jatka", gdzie rozprze•
ników
Robotniczej Spółdzielni
1'
WAŻNIEJSZE TELEFONYt
Szewskiej „Wyz\v<ilenie" - tow.
dawane jest miąso mniej wartościo
Taoousz Misztela - pracownik
:io-12· Straż Pożarna
we, jednakże nadające się do konsum
młodzieży
dział.u rymairskliego Ztłożył wni.o
1.0-70:.Szpital Sw. Trójcy
cji. Sprzedaż odbywa się w skle·
sek, aby na cześć 1 Maja skrócić
· 15-87 Pogotowie lekarskie
Przed paru dniami na terenie wiązała się w ramach prac spo- wym Gospodarstwie Rolnym w pie przy ul. Rycerskiej 6. Za·
wykonanie miesięcznego planu
ul. Stalina 45.
znaczyć należy. że mięso w nowo•
pri:>dukcyjneg<i za kwiecień o je- powiatu piotrkowskiego mło łecznych na rok 1950 wziąć u- Pytowicach.
,. '
otwartym
sklepie jest tanie, jego ce·
dzież
ZMP-owska
wspólnie
z
dział
,\ <
w
pracach
nowozałożonej
Młodzież
ZMP-owska i S.P.
den dzień, oo przynleai~ bardzo
na jes! o 20 procent niższa od ceny
ADRES REDAKCJI:
.poważne oszczędności.
Wniosek junakami S.P. podjęła zobowią spółdzielni produkcyjnej w W a z tejie samej gminy, chcąc przy
normalnej.
(H)
Al. 3~- Maja Nr 4.
został przyjęty przez zebranych. 'zania: ·przystąpienia do prac spo- dlewie, niosąc 'pomoc pny po- czynić się do szybkiej realizacji
miarach gruntu, pracach rolnych Planu
Poza tym przyjęto zobowiązanie, łecznych.
6-letniego
stanęła w O<><X><>OO~
by w ramach współzawodnictwa
współzawodnictwa
Do. Komendy Powiatowej i innych, przepracować łącznie szeregach
Redakcja „Głosu Piotrkowskie- długofalowego wykonać roczny
pracy i wezwała do podobnego
go"· przyjrp.uje, interesantów co- pfan 1produkcyjny na dz.ie1'i 2·3 S.P. w Piotrkowie napływają 2,500 dniówek.
800 dniówek przeznaczono na czynu całą młodzież powiatu
d~iennie prócz niedziel i świąt grudnia ·b .r. i dać społeczeństwu liczne
zo'bowiązania podjęte
»Głos
(G)
od.- godz, 15 do 18, tel. 15-81. dodiltkowo .wyprodukowane towa przez poszczególne gminy. Tak kopanie rowów na terenie gmi- piotrkowskiego.
ny
Wadlew.
Zob<;>wiązano
się
ry, ~wl\rtości 2.633.320 zł.
il.a przykład młodzież gminy
\R.o zdzielnia: ul. 'Słowackiego
Wadlew zrzeszona w szeregach także wziąć udzi~ł przy budo·
*.
*
wie drogi. Młodzież z. gminy
·
tel. 15-4.0
. Uroczys\y przebieg miało ze- ZMP ' i Powszechnej Organiza- Wadlew zobowiązała się wykobranlą ~OO kobiet, pracujących w cji „Służba Polsce", pragn~c
nać ogółem 5500 dniówek roboOgłosżenia· przyjmuje- od godz. R<>botniczej Spółdzielni
Pracy przyczynić się do wzrostu doW tych dniach w sali posiedzeń nej uwagi. Lekarz powiatowy za ma·
~ -Oo 15.
„Nasza Przyszłość'-', które zobo • brobytu mas pracujących, zobo czych w ramach S.P.-owskich
prac społecznych.
M.R.N. odbyła się konferencja po- Io dojeżdża w teren, gdyby bowiem
Nie mniejszymi zobowiązania święcona sprawom scalenia lecznic- dojeżdżał nie dopuściłby z pewnością
ż bolączeh n.-.szeao 00H1latu
twa na terenie miasta i pow. piotr- do podobnej sytuacji.
mi w ramach prac społecznych kowskiego.
Do zebranych nrzedstaMówiąc o tych sprawach Ób. intpek
może się poszczycić młodzież wlclell władz oraz przedstawicieli
gromady Kleszczów, .która mię partii, or.gan.ipcji społecznych i tor Daniluk zaapelował do obecnego
na sali starosty tow. Konopackiego,
dzy innymi zobowiązała się do związków zawodowych wygłosił dłuż aby na ten cel nie szczędził samocho
sze
przemówienie
delegat
Min.
ZdroNiedawno pisaliśmy na ła· na jedzący ją póiniej inwentarz.
Państwowe Zakłady Spoźyw- wykqnania przed terminem alei
ob. Fr. Daniluk, inspektor Biura du.
mach „Głosu Piotrkowskiego"' Stan powyższy nie trwa przez cze w Woli Krzysztoporskiej koło stawu w Kleszczowie, prze wia,
W dyskusji przedstawiciele dyrek·
Kontroli Min. Zdrowia, dzieląc się
o zatruwaniu wody rzeki Lucią pełny rok, gdyż zależny jest od powinny pomyśleć o odpowied znaczając na ten cel 1250 dnió- spostrzeżeniami 'Z dokonanej lustra- cji Ubezpieczalni wyrazlll gotowość
:~y p_rzez spływające do niej ścle natężenia produt.cji Zakładów nich ~rządzeniach, neutralizują wek roboczych. Młoclzież gro· cji w terenie. Ob. delegat stwier- oddania budynku w którym mieszczą
dził, że na terenie Piotrkowa lustracja się biura Ubezpieczalni na cele leczki fabryczne . z zakładów che- Spoi~czych. Zawsze jednak cych trującą działalność ście mady Kucow, gminy Kleszczów dała
wyhlki czadowalające, a braki nictwa szpitąlnego. Trudno~ pole·
micznych w Woli Krzyszt..ipo1- ·przed każdymi świętami, kiedy ków . . Odpowiednie uu:ądzenia zobowiązała się ukończyć przed stwierdzono tylko w międzykomunal gać będzie na tym jednak, że nie hę·
skiej. Odpływy te mają silne za popyt na drożdże jest większy, należałoby zwłaszcza koniecznie termńlem boisko sportowe dla nym szpitalu, mającym złe warunki dzie wobec tego pomieszczeń na biu·
barwienie pochodzące z produ~ produkcja wzrasta i olbrzymie zainstalować w okresie kampa- junaków, co niewątpliwie przy- lokalowe. Ną terenie powiatu sytua- ra.
przedstawia się gorzej. Stwierdza Było by więe bardzo wsk808ne, aby
kowanych w fabryce farb, je- ilości ścieków bardzo cuchną- nii drożdżowej, gdyż pozosta- czyni się do rozwoju kultury fi cja
no brudy w posesjach i samych ośrod wszystkie kompetentne czynniki za·
dnakże ..nie za:vierają żadnych cych wlewają się do Luciąży, za wienie tej sprawy w dotychcza- ~ycznej na wsi. Młodzież groma kach, zdrowia, fa co w pierwszym jęły się tą poważną sprawą i umożli•
. substa:icJ1 szkodhwy~h dla ryb, truwając wodę, której nie mog4 sowym stanie przyczynia się do dy ł.ękińsko i Luszczanowice rzędzie odpowiedzialność spada na wiły przeniesienie biur Ubezpiecza)•
czy tez dla-bydła po1onego ~zecz bez uszczerbku dla %.drowia pić stałego powiększftnia strat in- zobowiązała się wykonać odci- przedstawicieli administracji, a więc ni do innego budynku, co w konse·
gminne, które nie zwracają kwencji przyniesie duże ułatwienie i
.ną woC;lą. f ap~yka.0. ~h~w.iczn.a , krow . .
wentarza.
nek szosy dług.ości 5'0 m. bieżą zarządy
(h)
na ·:tagadhienie czystosci dostatecz- ulepszenie w •' pracach tej instytucji.
; oczyszcza swoJ.e śc1ęk1 ;i . chenu- -...
cych.
kalii .za· pomocą neutr.aliza~orów
W spompieć należy również o
„
o.;
uczcr·mv
Mai·a
·
-i t. zw. osadników. Próby tych
zmOzonq pracq
... zobowią.zaniach młodzieży gmi·
ny Szydłów, która postanowiła
zalesić nieużytki na obszarze 3
ściennych
.·tu H1g1eny w Łodzi wykazały,
•
.•
. . •
•
hektarów w miejscowości Pień
1
kwietnia
br.
powJatowy
hubardzo
·bogate
względem treści.
' iż są Óne bardzo silnie zabarwio
ki-Karlińsk, przeznaczając na fiec Z.H.P. w Piotrkowie zakończył Zorganizowany pod
konkurs przyc;zynił
ne i mętne, jednakże dla zdroNa apel robotników śląskich od włączeniem do parku Poniatowskie to 1.000 dniówek roboczych. Po konkurs harcerskich gazetek ścien się do wzajemnej wymiany doświad·
:Wia obojętne.
powiedzieli ostatnio pracownicy Od go ulicy Wyścigowej i przedłuże- nadto zadeklarowano wykopa· nych, na który drużyny z powiatu na czeń między zespołami redakcyjnymi
" Kanał ściekowy Fabryki Che działu Technicznego, przy Zarzą- niem go aż do toru kolejki plotr- nie rowu odwadniającego na desłały ponad 50' gazetek. Spośród gazetek.
10 wyróżniających się gazetek ścien
Ostatnio odbyła się w gmachu po
·micznej. łączy się za osadą Wola dzie ~iejsklm.
312 robotników kowsko - sulejowskiej. Ponadto po
.
k
.
tego OddZliału zobowiązało się: prze stanowiono uzupełnić drzewostan przestrzeni 1.000 metrów bieią nych pierwszą nagrodę przyzna- w!atowego hufca Z.H.P. ·uroczystość
Krz.ysztoporsk a
ze ście ami kopać i zai!tać trawę na trawnikach nowego skweru po koszarach fran- cych w mie.iscowości Kamocin. ła komisja kwalifikacyjna drużynie wręczenia nagród redakcjom wyróż.
miejscowych Zakładów Spożyw przy ulicy 3-go Maja, Próchnika, ciszkańskich i skweru przy. ulicy 1.450 dni roboczych przeznaczo z Gorakowic, drugą nagrodę otrzyma nionych gazetek, z których najlepsze
(zych (drożdżowni). Jak wyka- Słowackiego na odcinku za przeJaz Polnej. Całkowicie wykończy się no na wyrównanie i naprawie- ła drużyna męska w Łazach, trzecią wysłane zostaną na wqjewódzki kon
zaś drużyna zuchowa z Gorzkowic. kurs harcernkich gazetek ściennych,
zuje orzeczenie Państwowego dem, Tory.ńskiej, Litewskiej, Curie- również budowę miejskiej oranże- nie dróg.
VV'szystkie gazetki zdaniem komisji który odbędzie się w bieżącym mie. Instytutu Higieny próba połąc~o Skłodow~ki~j. Up?rządkow~ć skwe- rii przy ulicy Wyścigowej.
1.000 dni roboczych młodzie~ kwalifikacyjnej stały na dość wyso- siącu w Łodzi.
(H)
nych ścieków obu fabryk zaw1e ry w reJome hali targoweJ, urząObliczono, iż wszystkie zobowią- gromady Pytowice, gminy Ka- kim _poziomie artystycznym ł były
• t k .
I
dzić zieleńce na nowym skwerze zania , podJ"ęte przez pracown'1ków mieńsk przeznaczyła . na prace
ra· cuc·hn
ący o d or, a , ze wy ewa
li
p • hn"k · p· t ~· ·
·k
•
k 1.
ł k" przy u cy
roc i a i 1as ow eJ,
. me set~ ow ~a o '? 1czne ą. I uzupełnić drzewostan na ulicy zart
Oddziału Technicznego priyniosą rolne w akcji siewnej, żniwnej
chło~skte moze niekorzystni~ kowskich i Daszyńskiego, całkowi~ Zarządowi Miejskiemu oszczędności i ziemniaczanej, która zostanie
1
oddziaływać na porost trawy 1 cie
wykończy.ć prace związane z na. sumę 191.250 zł.
(h) przeproiwadzona
w Państwo·

Nowy punkt

.

Prace roln.e, robotv porzadkowe- oto zobowiązania
ZMP i SP
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· · · \ _ __

2s;

Wyniki lustracji w szpitalach
Ośrodkach Zdrowia ·

•

Jeszcze o cuchnącej wodzie w ' Luciqźy
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Wysoki poziom artystyczny i ciekawa

treść

harcerskich gazetek

pode1mu1e zobow1qzan1a

• d·zk•iei·
:1s1e

,D•ekret O Pomocy
·. S"'I .
·

~ ro gą do podniesienia gospodarki mało

Wyzysk biedniejszej części wsi
przez bogaczy cł\łopsklch przybiera
różne, często . bardzo zamaskowane
formy. Jei:Iną z nich bardzo dokuczliwą dla biedoty oraz mało i średnio
rolnych chłopów było wypożyczanie
..ia wysoką opłatą lub na uciążliwy
odrobek; koni, maszyn i narzędzi rol
niczych. Wielu bogaczy wiejskich ku
' · powało przed wojną, po to właśnie
większą ilość koni i maszyn rolniczych, aby przy ich pomocy zarabiać
l żerować na biedniejszej części wsi.
W Polsce Ludowej ten zyskowny
proceder Żostał ograniczony przez
dekret Rady Ministrów z dnia 12
września 1947 roku, który wprowadza ~bo-.;<.iązek pomocy sąsiedzkiej,
ciążący na posiadaczach koni i maszyn rolniczych. zgodnie z tym dekretem caly plan akcji sąsiedzkie;
wraz :i tabelą oplat usta.la Gminna
Rada NaTodowa, wykonujq go wójtowie i . soltysi pTZY czynnym wsp6lucziale . Kól GTomad.zkich Zwi~.zku
Samopomocy Chlopskiej. W ten spo
sób, wynajmowanie koni ł maszyn
,t-olniczych pTzestalo być sprawą pTy
watną, oqchodzttcą tylko dwóch Tolników, a stalo się spTawą srolecznq,
któTą rozważa i planuje cala gromada. I to jest zupełnie zrozumiale.

Ustrój

kapitalistyczny nie dbał o
plonów i hodowli w dro
bnych gospodarstwach chłopskich,

zwiększenie

nie interesował się tym, czy mają
cne niezbędny sprzężaj do obrobienia pól i pozostawiał te sprawy wolnej grze sił t. zn. pozostawiał mało 1
średniorolnego chłopa na łup bogacza i kapitalisty wiejskiego.
W Polsce Ludowej podnie:;ienie'
produkcji rolnej, a tym ·samym i dobrobytu . drobnych i śred•rlch gospodarstw chłopskich jest specjalną
a
t rosk ą rząd u Iud owego, a ogranicz•
h f orm wyzysku kapitali"nłe r Óznyc
stycznego na wsi - jego obowiązkiem.
Dekret o pomocy sąsiedzkiej w rol
nictwie przyjęty
. został z wielkim za
dowoleniem przez biedotę wiejską
oraz małorolnych chłopów, a z nietiawlśclą' przez bogaczy wiejskich,
którzy próbowali i wciąż jeszczi; pró
bują utrudniać albo wprost c.hlemożliwić ::tosowanie pomocy sąsiedz
kiej, bądź zepchnąć ją na tory jakiejś „dobroczynnej" pomocy.
Pomoc sąsiedzka nie może być
czymś przypadkowym, stosowanym
jedynie w 11tosunku do wdów, sierot
i to tylko w czasie akcji siewnej lub
żniwnej.
?Ian pomocy sąsiedzkiej
1.1cwinie.n być opracowany na cały
rok i uwzględniać nie tylko pilne
prace polne, ale również i takie spra
wy, jak dostaw~ materiałów butlowlanych dla odbu6oWY wsi, przY/

Nowa taryfa· w ubezpieczeniu
poiazdów mechanicznych

Powszechny · Zakład Ubezpieczeń na amortyzację, a przy zupełnym
zniszczeniu ~ojazdu mechanicznego
Wzajemnych
ostatnio
wskutek wypadku, PZUW zwraca
sumę równowartości poja'ldu po potrąceniu odpowiedniej sumy" na zu
życie (amortyzacja).
strat materialnych, mogących pow-

ogłosił

nową
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i średniorolnych chłopów :!~~dy~r=~~j~z~ ~~~~~~~~!~~

wóz opalu, nawozów sztucznych itp.
artykułów, dowożenie zboża, ziemniaków, buraków itp. do punktów
skupu, lub z9oża dQ młyna ł wiele
innych prac, których nie posladaj!lCY
konia, rolnik nie jest w stanie własnymi siłami wykonać. Nie można
~ię również zgodzić z takim stosowaniem pomocy sąsiedzkiej, jak to
gdzie ind~ej Jeszcze bywa, że bc.gacz wiejski wypożycza konia dopiero po wykonaniu wszystk.iel, nawet mniej pilnych prac w swoim go
spodarstwie. O tym gdzie koń pracuje powinna decydować pilność
. spraw z punktu widzenia rolniczego.
Tak stosowana pomoc sąsiedzka
staje się poważnym instrum1..ntem
ograniczenia wyzysq kapitallstycznego na wsi oraz narzędziem planowego, zgodnie z wytycznymi planu
gospodarczego, regulowania drobnotowarowej gospodarki chłopskiej.
W atmosferze narastającej walki
Masowej na wsi ob:ierwujemy na
n· ektórych terenach naszeg~ województwa próby zepchnięcia pomocy
sąsiedzkiej na złe tory.
Zdarzały się wypadki, te sołtysi
i wójtowie nie wyciągali konsekwen
cji_ przewidzianych dekretem i nie
-stawiali w:Jio!iku o ukaranie tych bo
gaczy, którzy albo sami uchylali się
od świadczeń. albo utrudniali innYm

wykonanie tego obowiązku. Dlatego nowa taryfa przewiduje możliwość
Ogłoszenia
ubezpieczenia się na wysokie sumy.
Roczna składk;a za ubezpieczenia,
Narodowych, w ramach przygoto- po uwzględnieniu rabatów przysłu ZAGUBIONO dowód PJ(P i bilet rowań do akcji siewnej, wykazała du- gujących jednostkom gospodarczym czny Krawczyk Józef, Moszczenica
tą czujność klasową i starannie sektora uspołecznionego stanowi mi pow. Piotrków.
opracowała plan pomocy sąsiedzkiej, ni.malne obciążenia w stosunku do
układając lis~y rolidków, potrzebu- ogólnych kosztów utrzymania pojaz
jących tej pomocy i listy tych, któ- dów. Wynosi bowiem od samochodu osobowego, lub ciężarowego prze
Ot.OS
rzy obowiązani są tę pomoc świad- ciętnle od S - 6 tys. zł. w zależnoś
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rancyjnych.
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odszkodowanie) pasażerów i obsłi1Sekretarz odpowtedzlalny 219-0f
ucb'ylają się od spełnienia obowiiiz- gi, spowodowane katastrofą poją.zpztał partyjny
~16-1 •
ku pomocy sąsiedzkiej lub ui;rudnia du mechanicznego. Składki za te uDział kore$pondentćw rob ~nlceycb I cbłOp$klch or111'
ją Jnnym spełnienie tego obowiązku, bezpieczenia zostały w nowej taryredak orćw gi;zrtek łcl<.n•
albo pobierają opłaty wyższe od usta fle obniżone o blisko 50 proc. w sto
aycb
219·4'
lanych przez Rady Narodowe.
sunku do dotychczas pobieranych o
Dział mutacji
tU-2•
Dział miejski I 1porto~
ISł i 1
Nakladanie kat" na tych przestęp- płat, przy jednoczesnym rozszerzewewn 8 I u
ców, sabctujących stosowanie porno- niu zakresu ubezpieczenia.
Od.al ekonomtczn.y
211-.
")zlał rolny
254·2•
cy sąsiedzkiej w rolnictwie, powieNajważniejszą
jednak zmianę
wewn. t
wprowadził PZUW do ubezpieczeRedakcje nocn.:i
• l'JS.11
rzono obecnie władzom administra- nia samego pojazdq. Dotychczasowy
Eolportat.
cji ogólnej, co przyśpieszy tok po- system likwi!Iacji 'szkód oparty w
f.ódt, Piotrkowska 70, tel. m-z:stępowa:.ia.
pierwszych latach powojennych o
AdmlnistracJa
290-4'
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tego dekretu do końca roku. 1951, nie odpowiadała wartości rzeczy11, ti!L a-a.
aby pomoc sąsiedzka mogła się stać wistej pojazdu.
1 Łódł, qJ. żwirki
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poważną dźwignią planowego rozObecnie nowa taryfa przewiduje,
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